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sonora em onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro. Sen. Nilo Teixeira Campos.

299

Parecer nº 269, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2000 (nº 546/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social
Palestina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Palestina, Estado de São Paulo. Sen. Pedro Piva.

300

Parecer nº 270, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de 2001 (nº 605/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de São Francisco de Paula a executar

serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco de
Paula, Estado de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto.

301

Parecer nº 271, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 5, de 1999 (nº 761/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia das Decisões nºs
545 e 546, de 1999, bem como dos Relatório e Voto que as
fundamentam, sobre auditorias operacionais realizadas nas
Administrações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
SENAC nos Estados do Paraná, Amazonas, Maranhão, Mato
Grosso e Rondônia, e nas Administrações do Serviço Social do
Comércio – SESC nos Estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco,
Distrito Federal, Espírito Santo e Rio Grande do Norte (TC nºs
550.081/97-6 e 625.126/97-1). Sen. Bello Parga.

301

Parecer nº 272, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 25, de 2000 (nº 485/2000, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº
47/2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Contagem – MG, nas
áreas de convênios, acordos, ajustes, royalties de petróleo,
abrangendo os exercícios de 1993 a 1996 (TC nº 375.133/97-6).
Sen. Moreira Mendes.

304

Parecer nº 273, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 59, de 2000 (nº 1.683/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
218, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam,
sobre auditoria realizada no Tribunal Regional Eleitoral no Estado
de Roraima, na área de pessoal, abrangendo o período de 1º-1-94 a
9-8-96 (TC nº 825.202/96-5). Sen. Moreira Mendes.

305

Parecer nº 274, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 88, de 2000 (nº 2.835/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº
243/2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam,
sobre auditoria realizada na Fundação Estadual de Cultura do
Amapá – FUNDECAP, referente a procedimentos adotados nas
áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações, contratos,
acompanhamento e execução, pela administração estadual, de
programas federais. (TC nº 929.343/1998-0). Sen. Moreira Mendes.

306

Parecer nº 275, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 112, de 2000 (nº 3.670/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão
nº 170, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, sobre auditoria realizada na Secretaria de Saúde do

Estado do Amazonas dentro do Programa de Ação na Área da
Saúde – Diagnóstico. (TC nº 010.961/99-2). Sen. Valmir Amaral.

308

Parecer nº 276, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 32, de 1999 (nº 990/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
651/99, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
auditoria de desempenho realizada no Ibama com o objetivo de
identificar eventuais falhas no processo de arrecadação, para a
implementação de medidas tendentes ao aperfeiçoamento do
sistema de cobrança das receitas daquela Autarquia. (TC nº
930.263/98-7). Sen. Moreira Mendes.

309

Parecer nº 277, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 21, de 1999 (nº 252/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha o “Relatório Anual das
Atividades do TCU”, referente ao exercício de 1998. Sen. Freitas
Neto.

311

Parecer nº 278, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 23, de 1999 (nº 478/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha o ”Relatório das
Atividades do TCU“, referente ao exercício de 1998. Sen. Luiz
Otávio.

311

Parecer nº 279, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 20, de 2000 (nº 331/2000, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
75/2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Caracaraí – RR, a
respeito de supostas irregularidades ocorridas em licitações,
contratos e convênios firmados entre diversos órgãos/entidades
federais e aquela Prefeitura. (TC nº 001.708/99-6). Sen. Tasso
Rosado.

311

Parecer nº 280, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 45, de 2000 (nº 1.288/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
66, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam,
sobre auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Belém-PA, nas
áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações e contratos (TC nº
930.152/98-0). Sen. Freitas Neto.

312

Parecer nº 281, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 53, de 2000 (nº 1.514/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão
nº 221, de 2000, referente à auditoria operacional realizada no

Departamento Regional do Ser viço Social da Indústria do Paraná –
PR (TC nº 015.656/99-3). Sen. Fernando Matusalém.

313

Parecer nº 282, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 24, de 1998 (nº 956/98, na origem),
que encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da
União referente ao 2º trimestre de 1998. Sen. Ney Suassuna.

361

Parecer nº 283, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

436

Parecer nº 284, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

436

Parecer nº 285, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

437

Parecer nº 286, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

438

Parecer nº 287, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

439

Parecer nº 288, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2000. Sen. Carlos Wilson.

440

Parecer nº 291, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000. Sen. Mozarildo
Cavalcanti.

444

Parecer nº 292, de 2001, da Comissão de Serviços de InfraEstrutura, sobre a Mensagem nº 114, de 2001 (nº 345/2001, na
origem) pela qual o Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Senhor Paulo Jerônimo Bandeira
de Mello Pedrosa, para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. Sen. Arlindo Porto.

454

Parecer nº 293, de 2001, da Comissão de Serviços de InfraEstrutura, sobre a Mensagem nº 115, de 2001 (nº 346/2001, na
origem) pela qual o Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Senhor Eduardo Henrique Ellery
Filho, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL. Sen. Tasso Rosado.

455

PETRÓLEO

Apelo para aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 270,
de 2000, de autoria de S. Exª que regulamenta a distribuição dos
royalties excedentes a 5% e da participação especial aos municípios
e aos estados produtores de petróleo e gás natural. Sen. Ricardo
Santos.

143

POBREZA
Registro da implantação do Programa Adjunto de
Solidariedade, lançado pelo Governo do Estado do Acre, como
instrumento da política de combate à pobreza. Sen. Marina Silva.

220

POLÍCIA MILITAR
Expectativa quanto às negociações do governo de Sergipe
visando o término da greve da Polícia Militar naquele Estado. Sen.
Antonio Carlos Valadares.

154

POLÍTICA
Esclarecimentos sobre aspectos da imunidade parlamentar.
Sen. José Eduardo Dutra.

135

Refutação das acusações dirigidas à S. Exa. pelo
Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. José Ignácio. Sen.
Paulo Hartung.

289

PROJETO DE LEI
Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2001, que altera a Lei nº
7.713, de 22 de dezembro de 1988, para isentar do imposto sobre a
renda os proventos de transplantados de fígado. Sen. Tião Viana.

268

Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2001, de autoria do
Senador Osmar Dias, que permite a cessão, a entidades públicas,
de bens apreendidos de traficantes de entorpecentes. Sen. Osmar
Dias.

314

Projeto de Lei do Senado nº 73, de 2001, que altera o art.
112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal –, modificando condições para a concessão da progressão de
regime no cumprimento da pena. Sen. Arlindo Porto.

370

Projeto de Lei do Senado nº 74, de 2001, que denomina
Paulo Curado trecho da rodovia BR–235. Sen. Carlos Patrocínio.

424

Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2001, de autoria do
Senador Freitas Neto, que altera dispositivo da Lei nº 9.619, de 2 de
abril de 1998, que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
ELETROBRÁS e a União a adquirirem ações da Companhia Elétrica
de Alagoas – CEAL, da Companhia Energética do Piauí – CEPISA,
da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – CERON, e da Companhia
de Eletricidade do Acre – ELETROACRE, para efeito de inclusão
dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização – PND,
bem como o aumento do capital social das Companhias Docas do
Rio de Janeiro – CDRJ e Docas do Estado de São Paulo –
CODESP e dá outras providências. Sen. Freitas Neto.

425

Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2001, de autoria do
Senador Romero Jucá, que denomina Palácio Dra. Maria Luiza
Galindo Malaquias o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Roraima. Sen. Romero Jucá.

433

PROJETO DE RESOLUÇÃO
Projeto de Resolução nº 17, de 2001, que denomina Instituto
Legislativo ”Senador Humberto Lucena“ o Instituto Legislativo
Brasileiro. Sen. Ney Suassuna.

137

RACIONAMENTO
Apelo aos integrantes do Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE, para que não se penalize os consumidores
residenciais na formulação das medidas de racionamento. Sen.
Eduardo Siqueira Campos.

329

REGIÃO AMAZÔNICA
Elogios
ao
governo
federal
pela
criação
da
Superintendência da Zona Franca de Manaus, destinada a
promover o desenvolvimento econômico da região amazônica. Sen.
Romero Jucá.
Repúdio à decisão do Presidente da República de extinguir
as Superintendências de Desenvolvimento do Nordeste e da

159

Amazônia, com prometendo o desenvolvimento industrial e agrícola
daquelas regiões. Sen. Antonio Carlos Valadares.

194

Conclamação pela retomada do programa Calha Norte, na
região amazônica. Sen. Bernardo Cabral.

197

Inconstitucionalidade da medida provisória que limita o uso
da terra na Amazônia. Sen. Moreira Mendes.

215

REPRODUÇÃO
Importância do debate sobre o projeto de lei de autoria do
Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a Reprodução
Medicamente Assistida. Sen. Tião Viana.

378

REPÚDIO
Repúdio às notícias publicadas na imprensa, que anunciam
o apoio de S. Exª, no Conselho de Ética, ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, com destaque para o equívoco cometido pelo jornalista
Cláudio Humberto. Sen. Lauro Campos.

200

REQUERIMENTO
Requerimento nº 225, de 2001, solicitando homenagens de
pesar pelo falecimento do jornalista Dino Almeida, ocorrido no último
dia 25 de abril, em Curitiba. Sen. Álvaro Dias.

114

Requerimento nº 226, de 2001, solicitando homenagens de
pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal, pelo Estado do
Amapá, Sr. Antonio Cordeiro Pontes, ocorrido no último dia 27 de
abril. Sen. Sebastião Rocha.

119

Requerimento nº 227, de 2001, de autoria do Senador Jader
Barbalho, solicitando que o Senado Federal, na hipótese de
formalização de denúncia contra S. Exª, apresentada pelo
Procurador-Geral da República, antecipe a concessão de licença
prévia ao Supremo Tribunal Federal, com vista à promoção de ação
penal. Será votado no próximo dia 8 do corrente. Sen. Jader
Barbalho.

220

Requerimento nº 228, de 2001, de autoria do Senador João
Alberto Souza, solicitando que seja remetido à apreciação da

Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei da
Câmara nº 3, de 2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos
Sociais. Sen. João Alberto Souza.

369

Requerimento nº 229, de 2001, de autoria do Senador João
Alberto Souza, solicitando que seja remetido à apreciação da
Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos Sociais.
Sen. João Alberto Souza.

369

Requerimento nº 230, de 2001, solicitando ao Ministro de
Estado da Fazenda as informações que menciona. Sen. Marina
Silva.

370

Requerimento nº 227, de 2001, lido em sessão anterior, de
autoria do Senador Jader Barbalho, que solicita seja encaminhada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do
inciso I, do art. 101 do Regimento Interno, no sentido de que esta
Casa antecipe a concessão de licença prévia ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 53 da Constituição
Federal, na hipótese de formalização de denúncia contra o
requerente, apresentada pelo Procurador-Geral da República. Sen.
Jader Barbalho.

434

Requerimento nº 194, de 2001, do Senador Romeu Tuma,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs
88, de 2000, e 6, de 2001, por regularem a mesma matéria. Sen.
Romeu Tuma.

440

Requerimento nº 232, de 2001, de autoria do Senador
Sérgio Machado, solicitando dispensa de interstício para o Parecer
nº 292, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
oferecido à Mensagem nº 114, de 2001. Sen. Sérgio Machado.

456

Requerimento nº 233, de 2001, de autoria do Senador
Sérgio Machado, solicitando dispensa de interstício para o Parecer
nº 293, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
oferecido à Mensagem nº 115, de 2001. Sen. Sérgio Machado.

456

RODOVIA
Alerta ao Governo Federal sobre a necessidade de reparos
da malha rodoviária brasileira. Sen. João Alberto Souza.

161

SATÉLITE
Considerações sobre o acordo com os Estados Unidos da
América para utilização da base de lançamento de satélites em
Alcântara, no Estado do Maranhão. Sen. Eduardo Siqueira Campos.

146

SAÚDE
Registro da realização em Vitória – ES, entre os dias 30 de
abril e 1º de maio, do XVI Congresso Nacional de Hepatologia. Sen.
Ricardo Santos.

199

Preocupação de S. Exa. com a problemática das doenças
hepáticas no País. Sen. Tião Viana.

275

Atribuição do surgimento da febre aftosa no Rio Grande do
Sul, ao descaso e negligência do Ministério da Agricultura. Sen.
Emilia Fernandes.

445

(SE)
Registro da participação de S. Exª em reunião com políticos
e autoridades de Sergipe, para tratar da crise que atinge a
citricultura naquele Estado. Sen. Antonio Carlos Valadares.

329

SEMINÁRIO
Participação de S. Exª, entre os dias 2 e 3, em Buenos
Aires, de seminário sobre “Diferentes experiências sobre
integração”, “Uma ponte sobre o projeto Nacional” e “As estratégias
de integração supranacional”. Sen. José Agripino Maia.

335

SENADO FEDERAL
Considerações sobre a acareação amanhã, no Conselho de
Ética, entre os envolvidos na quebra do sigilo do painel eletrônico do
Senado Federal. Sen. Antonio Carlos Magalhães.

134

Votos de pleno restabelecimento ao Senador Ronaldo
Cunha Lima. Sen. Edison Lobão.

277

Explicações sobre a concessão do uso da palavra nas

sessões não deliberativas. Sen. Edison Lobão.

326

SERVIÇO PÚBLICO
Considerações sobre o Relatório da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, acerca
das atividades desenvolvidas no último ano. Sen. Lúcio Alcântara.

287

SOCIEDADE ANÔNIMA
Justificativas à apresentação de emendas ao Projeto de Lei
da Câmara nº 23, de 2001, que reformula a Lei das Sociedades
Anônimas, no sentido de fortalecer os acionistas minoritários.
Convite ao jurista Modesto Carvalhosa para comparecimento
perante a Comissão de Constituição e Justiça, a fim de contribuir ao
debate sobre o mercado acionário brasileiro. Sen. Paulo Hartung.

323

(SUDAM)
Críticas à decisão do Governo de extinguir as
Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do
Nordeste. Defesa da apuração das irregularidades naquelas
superintendências pela Comissão de Fiscalização e Controle. Sen.
Ney Suassuna.

200

Considerações sobre o episódio da violação do painel
eletrônico. Percepção de que o Congresso Nacional deve
manifestar-se sobre a extinção da Sudene e da Sudam. Apoio ao
movimento pela modificação da forma de indicação do ProcuradorGeral da República. Sen. Sebastião Rocha.

224

Indignação pela extinção da Sudam e da Sudene. Sen.
Maria do Carmo Alves.

229

Necessidade de cautela na discussão da Medida Provisória
nº 2.145, de 2 de maio de 2001, que extingue a Sudam e a Sudene,
e cria as Agências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste.
Sen. Nabor Júnior.

270

Posicionamento contrário à Medida Provisória nº 2.145, de
2001, que extingue a Sudam e a Sudene. Sen. Maria do Carmo
Alves.

320

TRABALHO

Análise das reivindicações trabalhistas no ensejo da
comemoração do Dia do Trabalho, em 1º de maio. Sen. Maguito
Vilela.

145

TRANSCURSO
Apologia ao trabalho e às desigualdades sociais e regionais
no Brasil, por ocasião do transcurso, ontem, do Dia do Trabalhador.
Sen. Marluce Pinto.

115

(TSE)
Apelo ao Tribunal Superior Eleitoral para que analise os
processos de candidatos eleitos e condenados pelos TREs, no
último pleito. Alerta às autoridades do Governo Federal para a ação
de guerrilheiros das Forças Revolucionárias da Colômbia – Farc, no
Estado do Acre. Sen. Mozarildo Cavalcanti.

419

UNIVERSIDADE
Transcrição de ofício encaminhado ao Ministro Paulo
Renato, da Educação, endossando a reivindicação da Universidade
Federal de Roraima acerca da necessidade da contratação imediata
de professores efetivos. Sen. Romero Jucá.

198

VOTAÇÃO
Posicionamento do PPS diante do episódio de violação do
Painel Eletrônico de votação do Senado Federal e da criação da
CPI da Corrupção. Sen. Roberto Freire.

124

Defesa de celeridade na tramitação de proposta de emenda
à Constituição, de autoria de S. Exª, que extingue o voto secreto.
Sen. Tião Viana.

135

Considerações sobre a metodologia a ser adotada pelo
Conselho de Ética amanhã, na acareação destinada a esclarecer o
episódio de violação do painel de votação. Sen. Ramez Tebet.

137

Solicitação de prazo para apresentação do Relatório Final,
perante o Conselho de Ética, sobre o processo que investiga a
violação do Painel Eletrônico do Plenário. Sen. Roberto Saturnino.

279

Defesa da aprovação de Projeto de Lei do Senado de
autoria do Senador Roberto Requião, que pretende aperfeiçoar a
legislação eleitoral, tornando a votação eletrônica mais segura. Sen.
Mauro Miranda.
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Ata da 44ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 2 de maio de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão
Antonio Carlos Valadares e Ney Suassuna

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alber to Silva – Álvaro Dias – Amir Lando –
Ante ro Paes de Barros – Antonio Car los Ma galhães – Antônio Car los Valadares – Arlindo Porto –
Bel lo Parga – Ber nar do Cabral – Carlos Be zerra –
Casildo Malda ner – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Emília Fernandes – Fernando
Matusalém – Francelino Pereira – Freitas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo
– Ger son Camata – Gilber to Mestrinho – Gilvam
Borges – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader
Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za –
Jonas Pinheiro – Jorge Bor nhausen – José Alencar – José Eduardo Du tra – Ju vên cio da Fon se ca –
La u ro Campos – Lúcio Alcântara – Luiz Otavio –
Maguito Vi lela – Maria do Carmo Alves – Mari na
Silva – Mar lu ce Pinto – Mauro Mi randa – More i ra
Mendes – Nabor Jú nior – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Pedro Si mon – Ramez Te bet – Renan Ca lheiros –
Ri car do Santos – Rober to Freire – Rober to Requião – Ro ber to Sa turnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Sebastião Rocha – Sérgio Machado –
Tasso Rosado – Teo tô nio Vi lela Filho – Tião Via na
– Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Welling ton
Roberto.

O Sr. 1º Secre tá rio em exercí cio, Se na dor
Ca sil do Mal da ner, proce de rá à lei tu ra do Expe dien te.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

Projetos recebidos da Câmara dos Deputados

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 92, DE 2001
(Nº 656/2000, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que au to ri za a Associaçao Comunitária de Comunicação e
Cultura de Tim baúba a execu tar ser viço de ra diodifusão comunitária na cidade de Tim baúba, Estado de Per nambuco.

O Congresso Nacional decreta:

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 66, de 21 de março de 2000, que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Timbaúba a executar serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, na cidade de Timbaúba,
Estado de Pernambuco.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 592, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 66, de 21 de março de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Timbaúba a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Timbaúba,
Estado de Pernambuco.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.

EM Nº 63/MC
Brasília, 10 de abril de 2000

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 66, de 21 de março de 2000, pela qual
autorizei a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Timbaúba, executar o serviço de
radiodifusão comunitária, na cidade de Timbaúba,
Estado de Pernambuco.
2. Após o exame da matéria pelas áreas técnica e jurídica deste Ministério, as conclusões foram
no sentido 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
mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6
de agosto de 1998
3. O mandamento constitucional inscrito no §
3º, do artigo 223, determina que o ato de autoriza-
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ção somente produzira efeitos legais após a deliberação do Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53103.000715/98, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 66,
DE 21 DE MARÇO DE 2000

O Mini stro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 no Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53103.000715/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associacão Comunitária de
Comunicacão e Cultura de Timbaúba, com sede na
Rua do Cruzeiro, s/nº, Alto do Cruzeiro, na cidade
de Timbaúba, Estado de Pernambuco, a executar,
pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autortzação reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sun seqüentes, seus regularmentos e normas com plementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com sistema ir radiante localizado nas co or de nadas geográficas com latitude em 7º30’18"S e longitude em 35º25’32"W, utilizando a freqüência de
104.9 MHz.
Art 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituicão, devendo a
entidade iniciar a execucão do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicacáo do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 93, DE 2001
(Nº 657/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Creche Lar da Criança Feliz a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paineiras, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 78, de 21 de março de 2000, que autoriza a Associação Creche Lar da Criança Feliz a executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Paineiras, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 596, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 78, de 21 de março de 2000,
que autoriza a Associação Creche Lar da Criança
Feliz a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Paineiras, Estado de Minas
Gerais.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 69/MC
Brasília, 10 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 78 de 21 de março de 2000, pela qual
autorizei à Associacão Creche Lar da Criança Feliz
a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na
cidade de Paineiras, Estado de Minas Gerais.
2. Submetido o assunto a exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi-
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co, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998 e normas complementares.
3. O mandamento constitucional inscrito no §
3º, do artigo 223, determina que o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53710.000864/98, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 78, DE 21 MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribucões, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53710.000864/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Creche Lar da
Criança Feliz, com sede na Rua Eloi Leite Praça
nº 405, Sala 15 – Bairro Centro, na cidade de Pa ineiras, Estado de Minas Gerais, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária naquela lo ca lidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sub seqüentes, seus regulamentos e normas com plementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 18º54’14"S e longitude
em 45º31’58"W, utilizando a freqüência de 87.9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 94, DE 2001
(Nº 658/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associaçao “Clamor dos Pobres” a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caiabu, Estado de São Paulo.

Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 70, de 21 de março de 2000, que autoriza a Associação ”Clamor dos Pobres“ a executar
serviço de radiodifusão comunitária, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, na cidade
de Caiabu, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 601, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 70, de 21 de março de 2000,
que autoriza a Associação ”Clamor dos Pobres“ a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caiabu, Estado de São Paulo.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 79/MC
Brasília, 10 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 70 de 21 março de 2000, pela qual autorizei a Associação “Clamor dos Pobres” a execu tar serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Caiabu, Estado de São Paulo.
2. Após exame da matéria pelas áreas técnica
e jurídica deste Ministério, as conclusões foram no
sentido de que a mencionada entidade cumpriu as
exigências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de
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1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão
Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3
de junho de 1998, e da Norma Complementar do
mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6
de agosto de 1998.
3. O mandamento constitucional inscrito no §
3º do artigo 223, determina que o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53830.002581/98, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

PORTARIA Nº 70
DE 21 DE MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53830.002581/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação “Clamor dos Pobres”, com sede na Rua Moacir Marangoni nº222 –
Centro, na cidade de Caiabu, Estado de São Paulo,
a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sub seqüentes, seus regulamentos e normas com plementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22º00’51"S e longitude
em 51º14’03"W, utilizando a freqüência de 104,9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicacão. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2001
(Nº 660/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Central de Araraquara
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araraquara, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 88, de 21 de março de 2000, que autoriza a Associação Comunitária Central de Araraquara
a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Araraquara, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 619, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 88, de 21 de março de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária Central de
Araraquara a executar, pelo prazo de três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 56/MC
Brasília, 10 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciacão de Vossa Excelência a
Potaria nº 88, de 21 de março de 2000, pela qual
autorizei a Associação Comunitária Central de Araraquara a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Araraquara, Estado de São
Paulo.
2. Após exame da matéria pelas áre as téc ni ca e
ju rí di ca des te Ministério, as conclusões foram no sen -
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tido de que a mencionada entidade cumpriu as exigências da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998,
do Re gu la men to do Ser vi ço de Ra di o di fu são Co mu nitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho
de 1998, e da Nor ma Com ple men tar 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 53830.001673/98, 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 88, DE 21 DE MARÇO DE 2000
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções,
no uso de suas atri bu i ções, con si de ran do o dis pos to nos arts. 10 e 19 do De cre to nº 2.615, de 3
de ju nho de 1998, e ten do em vis ta o que cons ta
do Pro ces so Admi nistrativo nº 53830.001673/98,
resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Central de Araraquara, com sede na Avenida Luiz
Alberto nº 1.497 – Fonte Luminosa, na cidade de
Araraquara, Estado de São Paulo, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sub seqüentes, seus regulamentos e normas com plementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas cor de nadas geográficas com latitude em 21º46’12"S e longitude em 48º10’26"W, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 96, DE 2001
(Nº 661/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Nossa Senhora das Candeias a
executar serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Jaguaribe, Estado
do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
portaria nº 97, de 22 de março de 2000, que autoriza a Associação Nossa Senhora das Candeias a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Jaguaribe, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

MENSAGEM Nº 621, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 97, de 22 de março de 2000,
que autoriza a Associação Nossa Senhora das Candeias a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jaguaribe. Estado do Ceará.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 88 /MC
Basília, 14 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 97 de 22 de março de 2000, pela qual
autorizei a Associação Nossa Senhora das Candeias o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade
de Jaguaribe, Estado do Ceará.
2. Submetido o assunto a exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
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no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da Norma Complementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.
3. O mandamento constitucional inscrito no §
3º, do artigo 223, determina autorização somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.002217/98, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 97,
DE 22 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 vista o que consta do Processo Administrativo nº 53650.002217/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Nossa Senhora
das Candeias com sede na Av. oito de novembro, nº
815, Centro, na cidade de Jaguaribe. Estado do Ceará, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes,
seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante lo calizado nas coordenadas
ge o grá fi cas com la ti tu de em 05º53’26"S e lon gi tu de
em 38º37’19"W, utilizando a freqüência de 105.9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execucão do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicacão. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 97, DE 2001
(Nº 663/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural Itapoã – ACCI
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ivinhema, Estado de
Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 117, de 3 de abril de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural Itapoã – ACCI a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 669, DE 2000
(Do Poder Executivo)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 117, de 3 de abril de 2000, que
autoriza a Associação Comunitária Cultural Itapoã
– ACCI a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ivinhema, Estado do Mato
Grosso do Sul .
Brasília, 10 de mai o de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 112/MC
Brasília, 25 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 117 de 3 de abril de 2000, pela qual autorizei a Associação Comunitária Cultural Itapoã –
ACCI a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Ivinhema, Estado de Mato Grosso do Sul.
2. Após exame da matéria pelas áreas técnica
e jurídica deste Ministério, as conclusões foram no
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sentido 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
mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6
de agosto de 1998.
3. O mandamento constitucional inscrito no §
3º, do artigo 223, determina que o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53700.001209/98, com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 117,
DE 3 DE ABRIL DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuicões, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998, e tendo em vista o que consta do Pro cesso Administrativo nº 53700.001209/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária
Cultural Itapoã, ACCI, com sede na Rua Levino Joaquim dos Santos, 71, na cidade de Ivinhema,
Estado do Mato Grosso do Sul, a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária naquela loca lidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 22º18’9"S e lon gitude em 53º49’26"W, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituicão, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberacão.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 227, de 21 de dezembro de 1999, que
autoriza a Associação Comunitária Saide Kassis a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Macaubal, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portana nº 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a au torizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição Fe de ral, o ato de au to ri za ção so mente produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo
Administrativo nº 53830.001833/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

MENSAGEM Nº 129, DE 2000
(Do Poder Executivo)

PORTARIA Nº 227,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1999

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 227, de 21 de dezembro de
1999, que autoriza a Associação Comunitária Saide
Kassis a executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Macaubal, Estado de São
Paulo.

O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53830.001833/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária Sa ide Kassis, com sede na Rua Sebastião Dib, nº 530,
Centro na cidade de Macaubal, Estado de São Paulo, a executar, pelo prazo de três anos, sem direito
de exclusividade serviço de radiodifusão comunitária
naquela localidade.

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

Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998 leis subseqüentes
seus regulamentos e normas complementares.

EM Nº 254/99–MC

ca,

Art. 3º A enti dade fica autorizada a operar
com o sistema irradiante localizado nas co or de nadas geográficas com atitude em 20E48’19"S e longitude em 49E57’47"W, utilizando a freqüência de
104,9 MHz.

Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 227, de 21 de dezembro de
1999, pela qual autorizei a Associação Comunitária
Saide Kassis a executar o serviço de radiodifusão
comunitária, na cidade de Macaubal, Estado de
São Paulo.

Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais
apos deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.

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

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

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 98, DE 2001
(Nº 670/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Saide Kassis a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Macaubal, Estado de São
Paulo.

Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da Repúbli-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 99, DE 2001
(Nº 676/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a AUDS –
Associaçao Uruoquense de Desenvolvimento e Solidariedade a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Uruoca, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria no 184, de 16 de maio de 2000, que autoriza a
AUDS – Associação Uruoquense de Desenvolvimento e So li da ri e da de a exe cu tar, por três anos, sem di re ito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Uruoca, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
TVR Nº 92, DE 2000
(Do Poder Executivo)
MENSAGEM Nº 946/00
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviços de radiodifusão comunitária,
conforme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 75, de 21 de março de 2000 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
do Gama, na cidade do Gama – DE;
2 – Portada nº 175, de 16 de maio de 2000 –
Associação Novo Milênio, na cidade de São Gabriel
da Cachoeira – AM;
3 – Por ta ria nº 176, de 16 de maio de 2000 – So ciedade Amigos de Guapiara – SAG, na cidade de
Guapiara – SP;
4 – Portaria nº 177, de 16 de maio de 2000 –
ACCTROM – Associação de Comunicação e Cultura
de Trombas, na cidade de Trombas – GO;
5 – Portaria nº 183, de 16 de maio de 2000 –
Associação Movimento Comunitário Rádio Positiva
FM, na cidade de Planaltina – GO;
6 – Portaria nº 184, de 16 de maio de 2000 –
AUDS – Associação Uruoquense de Desenvolvimento e Solidariedade, na cidade de Uruoca – CE; e
7 – Portaria nº 187, de 17 de maio de 2000 –
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
Nossa Missão, na cidade de Passos – MG.
Bra sí lia, 5 de ju nho de 2000. – Fer nan do Hen rique Cardoso.
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EM nº 193 /MC
Brasília, 19 de junho de 2000.
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Encaminho a Vossa Excelência Portaria de outorga de au to ri za ção e res pec ti va do cu men ta ção para
que a en ti da de de no mi na da AUDS – Asso ci a ção Uruoquense de Desenvolvimento Solidariedae, com
sede na cidade de Uruoca, Estado do Ceará, explore
o serviço de radiodifusão comunitária, em conformidade com o caput do art. 223, da Constituição e a Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 998.
Referida entidade requereu ao Ministério das
Comunicações sua inscrição para prestar o serviço,
cuja documentação inclui manifestação de apoio da
comunidade, numa demonstração de receptividade
da fil osofia de criação desse braço da radiodifusão, de
maneira a incentivar o esenvolvimento e a sedimentação da cultura geral das localidades postulantes.
Como se de pre en de da im por tân cia da ini ci a ti va
co man da da por Vos sa Exce lên cia, suas ações per mi tem que as entidades trabalhem em conjunto com a
comunidade, auxiliando não só o processo educacional, so ci al e cul tu ral mas, tam bém, ser vem de elo à in tegração de informações benéficas em todos os segmentos, e a todos esses núcleos populacionais.
4. So bre o caso em es pé cie, de ter mi nei aná li ses
técnica e jurídica da petição apresentada, constatando a inexistência de óbice legal e normativo ao pleito,
o que se conclui da documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53650.002576/98, que ora faço acompanhar, com
a finalidade de subsidiar os trabalhos finais.
5. Em con for mi da de com os pre ce i tos cons ti tu cionais e legais, a outorga de autorizacão, presente
processo, passará a produzir efeitos legais somente
após deliberação do Congresso a teor do § 32 do art.
223, da Constituição Federal.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga.
PORTARIA Nº 184 DE 16 DE MAIO 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 53650.002576/98 resolve:
Art. 1º Autorizar a AUDS – Associação Uruoquense de Desenvolvimento e Solidariedade, com
sede na Praça Castro Alves, s/nº, Centro, na cidade
de Uruoca, Estado do Ceará, a executar serviço de
radiodifusão comunitária, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade.
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Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sub se qüentes, seus re gu la men tos e nor mas com ple mentares.
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 03º 18’50"S e longitude em
40º 33’24"W, utilizando a freqüência de 87,9 MHz.

MAIO 2001
Maio de 2001

Art. 42 Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Cons ti tu i ção, de ven do a en ti da de
ini ci ar a exe cu ção do ser vi ço no pra zo de seis me ses a
contar da data de publicação do ato de deli beração.
Art 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 100, DE 2001
(Nº 723/2000, na Câmara dos Deputados
Aprova o ato que autoriza a
AMOCENTRO – Associaçao de Moradores do Centro da Cidade de Pombal a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pombal, Estado da Paraíba.
O congresso Nacional decreta:
Art.1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 213, de 31 de maio de 2000, que autoriza a
AMOCENTRO – Associação de Moradores do Centro
da Cidade de Pombal a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pombal, Estado da Paraíba.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 983/00
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de vossas Excelências, acompanhada de Exposições de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Comunicações, autorizações para
executar serviços de radiodifusão comunitária, pelo
prazo de três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, con forme os seguintes atos e entidades:
1 – Portaria nº 178, de 16 de maio de 2000 –
Associação Comunitária Cajuruense, na cidade de
Carmo do Cajuru – MG;
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 2001
(Nº 684/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
São-Miguel a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tava res,
Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 94, de 30 de julho de 1999, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária São Miguel a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tavares, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.160, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 94, de 30 de julho de 1999, que
autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária
São Migue, a executar, pelo prazo de três anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na localidade de Tavares, Estado
da Paraíba.
Brasília, 25 de agosto de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 112/99–MC
Brasília, 30 de julho de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 94 de 30 de julho de 1999, pela
qual autorizei a Associação de Radiodifusão Comunitária São Miguel a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na localidade de Tavares, Estado
da Paraíba.
2. Submetido o assunto ao exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi-
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co, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da norma complementar do mesmo serviço,
aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998, que regem a matéria, o que me levou a au torizá-la, nos termos da Portaria inclusa.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja
encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 53730.000613/98, que lhe
deu origem.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 94,
DE 30 JUNHO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53730.000613/98, resolve.
Art. 1º Fica a Associação de Radiodifusão
Comunitária São Miguel, com sede na Rua José
Sitônio, s/nº, Centro, na localidade de Tavares,
Estado da Paraíba, autorizada a executar, pelo
prazo de três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária naquela lo ca lidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sub seqüentes, seus regulamentos e normas com plementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 07º38’15"S e longitude
em 37º52’43"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.
Art. 49 Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos
termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo
a entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 102, DE 2001
(Nº 690/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza à Rádio
Comunitária Araçá FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Mari, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 99, de 22 de março de 2000, que autoriza a Rádio Comunitária Araçá FM a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Mari, Estado
da Paraíba.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 568, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do ar tigo 49, inci so XII, com binado com o § 3º do ar tigo 223, da Constituição
Federal, submeto à apre ciação de Vossas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos
do Se nhor Ministro de Estado das Comu ni cações, o ato constan te da Porta ria nº 99, de 22 de
mar ço de 2000, que autoriza a Rádio Comu ni tá ria
Ara çã FM a executar, pelo prazo de três anos,
sem dire i to de exclusividade, ser viço de ra di o difu são co munitária na cidade de Mari, Esta do da
Paraíba.
Brasília, 27 de abril de 2000 – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 103 /MC
Brasília, 14 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da Republica,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 99 de 22 de março de 2000, pela qual
autorizei a Rádio Comunitária Araçá FM a executar
o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de
Mari, Estado da Paraíba.
2. Submetido o assunto a exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídi-
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co, a mencionada entidade satisfaz as exigências
da Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da Norma Complementar do mesmo serviço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.
3. O mandamento constitucional inscrito no §
3º do artigo 223, determina que o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional.
4. Faço juntar a documentação de origem, consubstanciada nos autos do Processo Administrativo
nº 53730.000532/98 – com a finalidade de subsidiar
os trabalhos finais.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 99,
DE 22 DE MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto
nos artigos 10 e 19 do Decreto nº 2.615, de 3 de
junho de 1998, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53730.000532/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Rádio Comunitária Araçá
FM, com sede na Av. Antônio de Luna Freire, s/nº.
Centro, na cidade de Mari, Estado da Paraíba, a
executar, pelo prazo de três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis subseqüentes, seus regulamentos e normas complementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas geográficas com
latitude em 07º03’34"S e longitude em 35º19’01"W,
utilizando a 105,9 MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 103, DE 2001
(Nº 642/2000, na Câmara dos Deputados
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de Cantagalo – ACMC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cantagalo, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 108, de 22 de março de 2000, que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de
Cantagalo – ACMC a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cantagalo, Estado do Paraná.
Art. 20 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 615, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 108, de 22 de março de 2000,
que autoriza a Associação Comunitária dos Moradores de Cantagalo – ACMC a executar, pelo prazo de
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Cantagalo,
Estado do Paraná.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM nº 104/MC
Brasília, 14 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
Portaria nº 108, de 22 de março de 2000, pela qual
autorizei a Associacão Comunitária dos Moradores
de Cantagalo – ACMC a executar o serviço de radiodifusão comunitária, na cidade de Cantagalo, Estado do Paraná.
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2. Submetido o assunto a exame dos órgãos
competentes deste Ministério, as conclusões foram
no sentido de que, sob os aspectos técnico e jurídico, a mencionada entidade satisfaz as exigências da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária,
aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de
1998, e da Norma Complementar do mesmo ser viço, aprovada pela Portaria nº 191, de 6 de agosto de
1998.
3. Esclareço que, de acordo com o § 3º do artigo nº 223 da Constituição Federal, o ato de autorização somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, acompanhado do
Processo Administrativo nº 53740.001453/98, que
lhe deu origem.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 108,
DE 22 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 junho de
1988, ten do em vis ta o que cons ta do Pro ces so Admi nistrativo nº 53740.001453/98, resolve:
Art. 1º Autorizar a Associação Comunitária dos
Moradores de Cantagalo – ACMC, com sede na Av.
Castelo Branco, s/nº, Centro, na cidade de Cantagalo, Estado do Paraná, a executar, pelo prazo de três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária naquela localidade.
Art. 2º Esta autorização reger-se-á pela Lei
nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, leis sub seqüentes, seus regulamentos e normas com plementares.
Art. 3º A entidade fica autorizada a operar com
o sistema irradiante localizado nas coordenadas geográficas com latitude em 25º22’07"S e longitude
em 52º07’06"W, utilizando a freqüência de 87,9
MHz.
Art. 4º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituicão, devendo a
entidade iniciar a execução do serviço no prazo de
seis meses a contar da data de publicação do ato de
deliberação.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2001
(Nº 453/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Mansour, a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 131, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.292, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante do Portaria nº 131, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Brasília, 15 de setembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM nº 153 /MC
Brasília, 26 de agosto de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vos sa Exce lên cia o Pro ces so Administrativo nº 53600.000026/99, em que o Governo do
Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de Cul tu ra
e Co mu ni ca ção Eli as Man sour, re quer au to ri za ção para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
2. De acordo com o art. 7º parágrafo único, do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963,
as pessoas jurídicas de direito público interno têm preferência para a execução dos serviços de radiodifusão.

MAIO 2001
Maio de 2001

3. Esclareço que o § 10 do art. l6 do mesmo Re gulamento, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, estabelece, que as outorgas a
Estados e Municípios serão deferidas mediante atos
de autorização pelo Presidente da República ou pelo
Ministo de Estado das Comunicações, conforme o
caso, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser firmados entre a União e a entidade isteressada.
4. A Consultoria Jurídica deste Ministério manifestou-se pelo atendimento do pedido, achando-o regularmente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que me le vou a autorizá-la, nos termos da inclusa Portaria.
5. Esclareço que, de acordo com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição, o ato de outorga so men te pro duzi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Nacional, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acompanhado do processo acima mencionado.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 131 DE 26 DE AGOSTO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso da atribuição que lhe confere o § 10 do art. 16 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, con si de ran do o dis pos to
no art. 7º, parágrafo único, do citado Regulamento, e
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53600.000026/99, resolve:
Art. 1º Autorizar o Governo do Estado do Acre,
por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar, pelo prazo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Rio Branco, Estado do Acre.
Parágrafo único. A autorização reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicaçoes, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do artigo 223 da Constituição.
Art. 3º As obrigações decorrentes desta autorização obedecerão às cláusulas estabelecidas em
convênio a ser firmado entre a União, por intermédio
do Ministério das Comunicações, e o Governo do
Estado do Acre, através da Fundação de Cultura e
Comunicação Elias Mansour, no prazo de sessenta
dias, a con ta da data de pu bli ca ção da de li be ra ção de
que tra ta o ar ti go an te ri or, sob pena de tor nar-se nulo,
de pleno direito, o ato de autorização.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 105, DE 2001
(Nº 457/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elias
Marsour, a executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Sena Madureira, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lº Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 135, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o
Governo do Estado do Acre, por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Sena Madureira, Estado do Acre.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.296, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, 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 135, de 26 de agosto de 1999, que autoriza o Governo do Estado do Acre, por intermédio da
Fundação de Cultura e Comunicação Elas Mansour,
a executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Sena Madureira, Estado do Acre.
Brasília, 15 de setembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 157/MC
Brasília, 26 de agosto de 1999
Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53600 000031/99 em que o Governo do Esta do do Acre, por in ter mé dio da Fun da ção de
Cultura e Comunicação Eli as Man sour, re quer au to ri zação para executas serviço de radiodifusão sonora em
frequênciamodulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Sena Madureira, Estado do Acre.
2. De acordo com o art. 7º parágrafo único, do Re gulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, as
pessoas jurídicas de direito público interno têm preferência para a execução dos serviços de radiodifusão.
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3. Escla re ço que o § 10 do art. 16 do mes mo Re gulamento, com a redação do Decreto nº 2.108, de 24
de dezembro de 1996, estabelece que as outorgas a
Estados e Municípios serão deferidas mediante atos
de autorização pelo Pre si den te da Re pú bli ca, ou pelo
Ministro de Estado das Comunicações, conforme o
caso, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser Sanado entre a União e a entidade interessada.
4. A Consultoria Jurídica deste Ministério manifestou-se pelo atendimento do pedido, achando-o regularmente instruído, de acordo com a legislação aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que me le vou a autorizá-la, nos termos da inclusa Portaria.
5. Esclareço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição, o ato de outorga so men te pro duzi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Nacional, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acompanhado do processo acima mencionado.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 135 DE 26 DE AGOSTO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso da atribuição que lhe confere o § 10 do art. 16 do
Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1963,
com a re da ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108,
de 24 de dezembro de 1996, con si de ran do o dis pos to
no o art. 7º, paragráfo único, do citado Regulamento,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53600.000031/99, resolve:
Art. 1º Autorizar o Governo do Estado do Acre,
por intermédio da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, a executar, pelo prazo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão sonora em frequência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Sena Madureira, Estado do Acre.
Paragráfo único. A autorização reger-se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subsequentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do artigo 223 da Constituição.
Art. 3º As obri ga ções de cor ren te desta autorização obedecerão às cláusulas estabelecidas em convênio a ser firmado entre a União, por intermédio do
Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, e o Go ver no do Esta do
do Acre, através da Fundação de Cultura e Comunicação Elias Mansour, no prazo de sessenta dias, a
contar da data de publicação da deliberação de que
trata o artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de
pleno direito, o ato de autorização.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2001
(nº 529/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Universidade de São Paulo, para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, 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 302, de 9 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à Universidade de São Paulo para executar, por dez anos, sem direito de exclusividade, ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamenteeducativos, na cidade de Ri beirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.680, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato constante da Portaria nº 302, de 9 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à Universidade de São Paulo,
para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na ci da de de Ri be i rão Pre to, Esta do de São Pa u lo.
Brasília, 29 de dezembro de 1998. – Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 388/98-MC

Maio de 2001

3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
apli cá vel, de mons tran do pos su ir a en ti da de as qua li fi cações exigidas para a execução do serviço, o que me le vou a autorizá-la, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, de acor do com o § 3º do ar ti go
223 da Constituição, o ato de outorga so men te pro duzi rá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Nacional, para onde so li ci to seja en ca mi nha do o re fe ri do
ato, acompanhado do processo acima mencionado.
Respeitosamente, Juarez Quadros do Nascimento, Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções (in terino).
PORTARIA Nº 302 , DE 9 DE DEZEMBRO DE 1998
O Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções, Inte ri no,
no uso de suas atribuições, e de acordo com o disposto
no art. 13, § 1º do Re gu la men to dos Ser vi ços de Ra di odifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº 2.108, de
24 de dezembro de 1996, e ten do em vis ta o que cons ta
do ProcessoAdministrativo nº 29100.001113/86, resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à Universidade de São Paulo, para executar, pelo prazo de dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Comunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publição. – Juarez Quadros do Nascimento.

Brasília, 9 de dezembro de 1998
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 29100.001113/86, de interesse da
Uni ver si da de de São Pa u lo, ob je to de per mis são para
executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
2. De acor do com o art. 13 § 1º, do Re gu la men to
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
do De cre to nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, não
dependerá de edital a outorga para execução de serviço de ra di o di fu são com fins ex clu si va men te edu ca ti vos.

PORTARIA Nº 1.404
O Reitor da Universidade de São Paulo, usando
de suas atribuições legais e nos termos do artigo 6º
da Resolução nº 3213/86, d e s i g n a o Prof. Dr. Silvio
Maia Campos para responder pela Diretoria Técnica
(Departamento Nível I), junto à Rádio de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, fazendo jus a
verba de representação correspondente. A despesa
correra pelas verbas próprias do orçamento vigente.
Re i to ria da Uni ver si da de de São Pa u lo, 29 de ju lho de 1986. – José Goldemberg, Reitor.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 107 DE 2001
(Nº 452/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural Alto
Paranaíba para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 29 de novembro de 1999, que outorga
concessão à Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba para executar, por quinze anos, sem direito
de excl usividade, serviço de radiodifusão de sons e ima gens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na
cidade de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.820, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, acom panhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De creto de 29 de novembro de 1999, que “Outorga concessão
à Fundação Educativa e Cultural Alto Paranaíba, para
executar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais”.
Bra sí lia, 8 de de zem bro de 1999. Mar co Ma ci el.
EM nº 192/MC
Brasilía, 10 de novembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Enca mi nho a Vos sa Exce lên cia o in clu so pro je to
de decreto que outorga concessão à Fundação Educativa, e Cultural Alto Paranaíba, para executar ser viço de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci da de de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
2. De acordo com o art. 14, § 2º, do Decreto-Lei
nº 238, de 28 de fevereiro de 1957, e com o art. 13, §
1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão,
aprovado pelo De cre to nº 52.795, de 31 de ou tu bro de
1963, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, não dependerá
de edi tal a ou tor ga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o difusão com fins exclusivamente educativos.
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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.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição, o ato de outorga somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53000.003009/98.
Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999
Outorga concessão à Fundação
Educativa e Cultural Alto Paranaíba, para
executar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de Patos de
Minas, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, caput, da Constituição,considerando o disposto no § 2º
do art. 14 do De cre to-Lei nº 136, de 28 de fe ve re i ro de
1967, e no § 1º do art. 13 do Regulamento dos Ser viços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de ou tu bro de 1963, com a re da ção que
lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108, de 24 de de zem bro
de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53000.003009/98,
Decreta:
Art. 1º Fica outorgada concessão à Fundação
Educativa e Cultural Alto Paranaíba, para executar,
pelo pra zo de quin ze anos, sem di re i to de ex clu si vi dade, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (te le vi são), com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Patos de Minas, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A concessão ora outorgada re ger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º O contrato decorrente desta concessão
de ve rá ser as si na do den tro de ses sen ta dias, a con tar
da data de publicação da deliberação de que trata o
artigo anterior, sob pena de tornar-se nulo, de pleno
direito, o ato de outorga.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de novembro de 1999; 178º da Inde pendência e 111º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 108, DE 2001
(Nº 575/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural Sudeste do Piauí
para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de São Raimundo Nonato, Estado
do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 14, de 19 de janeiro de 2000, que outorga permissão à Fundação Cultural Sudeste do
Piauí para executar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de São Raimundo Nonato,
Estado do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 316, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Portaria nº 14, de 19 de janeiro de 2000,
que outorga permissão à Fundação Cultural Sudeste do Piauí 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 São Raimundo Nonato, Estado do Piauí.
EM Nº 31/MC
Brasília, 24 de fevereiro de 2000

Excelentissimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53760.000082/93, de interesse da
Fundação Cultural Sudeste do Piauí, objeto de permissão para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
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educativos, na cidade de São Raimundo Nonato,
Estado do Piauí.
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 dezembro de 1996, não dependerá de edital a
outorga para execução de serviço de radiodifusão
com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja en ca minhado o referido ato, acompanhado do processo
que lhe deu origem.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 14,
DE 19 DE JANEIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação que lhe fui dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996,
e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 53760.000082/93, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Cultural Sudeste do Piauí 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 São
Raimundo Nonato, Estado do Piauí.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, lei
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.

64
07830 Qu in ta-feira 3

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2001
Maio de 2001

MAIO 2001
Maio de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

65
Quinta-feira 3

07831

66

ANAIS DO SENADO FEDERAL

07832 Qu in ta-feira 3

(À Comissão de Educação.)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2001
Maio de 2001

MAIO 2001
Maio de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2001
(Nº 593/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundaçao de Serviços de Radiodifusão
Educativa Shalom para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Rondonópolis,
Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 160, de 22 de setembro de 1999, que outorga permissão à Fundação de Serviços de Radiodifusão Educativa Shalom para executar, por dez
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivaniente educativos, na cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.591, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências, 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 160, de 22 de setembro de 1999, que outorga permissão à Fundação de Serviços de Radiodifusão Educativa Shalom para executar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada, com fins
exclusivamente educativos, na localidade de Rondonópolis,Estado de Mato Grosso.
Brasília, 29 de outubro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 183 /MC
Brasília, 7 de outubro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53690.000103/97 de interesse da
Fundação de Serviços de Radiodifusão Educativa
Shalom, objeto de permissão para executar serviço
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de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
com fins exclusivamente educativos, na localidade
de Rondonópolis Estado de Mato Grosso.
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 levou a ou tor gar a per mis são nos ter mos da in clu sa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art
223 da Constituição, o ato de outorga somente pro duzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, para onde solicito seja en ca mi nha do o
re fe ri do ato, acom pa nha do do pro ces so que lhe deu
origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 160, DE 22 DE SETEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o dis posto no art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53690.000103/97, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação de
Serviços de Radiodifusão Educativa Shalom, para
executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Rondonõpolis. Estado de
Mato Grosso.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obriqações assumidas nela outorgada.
Art 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4ºEsta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 110, DE 2001
(Nº 634/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Fafit de Rádio e TV Educativa para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Itararé, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 29, de 10 de fevereiro de 2000, que outorga permissão à Fundação Fafit de Rádio e TV
Educativa para executar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, com fins exclusivamente
educativos, na cidade de Itararé, Estado de São
Paulo.
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mente educativos, na localidade de Itararé, Estado
de São Paulo.
2. De acordo com o art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo
Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a
redação do Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, não dependerá de edital a outorga para execução de serviço de radiodifusão com fins exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido encontra-se
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execuçao do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.

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

4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do processo que lhe deu
origem.

MENSAGEM Nº 605, DE 2000

Respeitosamente, – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 29, de 10 de fevereiro de 2000,
que outorga permissão à Fundação Fafit de Rádio e
TV Educativa pra executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Itararê, Estado de
São Paulo.
Brasília, 3 de maio de 2000. – Fernando Henrique Cardoso.
EM Nº 84/MC
Brasília, 11 de abril de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53000.08644/97, de Interesse da
Fundação Fafit de Rádio e TV Educativa objeto de
permissão para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva-

PORTARIA Nº 29
DE 10 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, considerando o disposto no
art. 13, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de
outubro de 1963, com a redação do Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº
53000.008644/97, resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à Fundação
Fafit de Rádio e TV Educativa para executar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na localidade de Itararé, Estado de São Paulo.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, nos termos do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 111, DE 2001
(Nº 640/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Universidade Regional de
Blumenau – FURB para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria no 31, de 10 de fevereiro de 2000, que outorga permissão à Fundação Universidade Regional
de Blumenau – FURB para executar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusivainente educativos, na cidade de Blumenau, Estado
de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 319, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 32 do artigo 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor
Ministro de Estado das Comunicações, o ato constante do Portaria nº 31, de 10 de fevereiro de 2000,
que outorga permissão à Fundação Universidade
Regional de Blumenau – FURB 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 Blumenau, Estado de Santa Catarina.
Brasília, 2 de março de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 28/MC
Brasília, 24 de fevereiro de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência o Processo
Administrativo nº 53820.000556/95, de interesse da
Fundação Universidade Regional de Blumenau –
FURB, objeto de permissão para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
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com fins exclusivamente educativo na cidade de
Blumenau, Estado de Santa Catarina.
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 reda ção que lhe foi dada pelo De cre to nº 2.108 de 24 de
dezembro de 1996, não dependerá de edital a outorga para exe cu ção de ser vi ço de ra di o di fu são com fins
exclusivamente educativos.
3. Cumpre ressaltar que o pedido se encontra
devidamente instruído, de acordo com a legislação
aplicável, demonstrando possuir a entidade as qualificações exigidas para a execução do serviço, o que
me levou a outorgar a permissão, nos termos da inclusa Portaria.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art.
223 da Constituição, o ato de outorga somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acornpahhado do processo que lhe deu
origem.
Respeitosamente. – Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 31, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o
disposto no art. 13, § 1º, do Regulamento dds Serviços de Radiodifusão., aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
que lhe foi dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, e tendo em vista o que consta do
Processo Administrativo nº 53620.000556/95, resolve:
Art. 1º Outorgar permissão à Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, servico de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Blumenau, Estado do Santa Catarina.
Art. 2º A permissão ora outorgada reger-se-é
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes, regulamentos e obrigacões assumidas pela outorgada.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais após deliberacão do Congresso Nacional, nos termos do § 32 do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
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PARECER Nº 230, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Diversos nº 21, de 1997 (nº
167/97, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia do Acórdão nº 63/97, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que o fundamentam, sobre solicitação de auditoria encaminhada
pelo então Deputado Ronaldo Caiado, na
qualidade de Presidente da extinta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
destinada a apurar irregularidades na TV
Jovem Pan Ltda. (TC nº 16.287/93-2)
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
I.1 – Histórico
Por meio do Ofício CPI-JOPAN nº 109/93, o Re lator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito
des ti na da a ”Apu rar Irre gu la ri da des da TV Jo vem Pan
Ltda.“ solicitou ao Presidente do Tribunal de Contas
da União a realização de auditoria nos contratos do
Grupo Adolpho Bloch com o Banco do Brasil.
A solicitação de auditoria teve como fundamento comunicação enviada pelo ex-Senador José Paulo
Bisol, que à época exercia a presidência da Subcomissão de Sigilo Bancário e Telefônico, da qual constavam as seguintes informações acerca de indícios
de irregularidades:
– o Banco do Brasil cobre cheques sem fundos
do Grupo Adolpho Bloch desde 1950;
– o gerente da agência Tiradentes do Banco do
Brasil, que propiciava a cobertura dos cheques sem
fundos do Gru po Adolp ho Bloch, li cen ci ou-se do Ban co e foi trabalhar na Editora Bloch;
– o processo de cobertura de cheques sem fun dos tornou-se ao longo do tempo um ciclo vicioso,
pois os cheques são acatados pelo Banco do Brasil e
o débito decorrente desta operação é transformado
em empréstimos sem documentação para cobrança
de encargos. E sempre feito um novo empréstimo
para cobrir o rombo anterior;
– em 1987, embora com o parecer contrário de
instâncias da instituição, o Presidente do Banco do
Brasil, Senhor Camilo Calazans, autorizou créditos
especiais para a TV Man che te e a ma nu ten ção de tra tamentodiferenciado para as contas do Grupo Adolp ho Bloch. No mencionado ano, as dívidas do Grupo
foram simbolicamente abatidas com créditos decor-
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rentes do fornecimento de 14,6 milhões de cadernos
para a Fundação de Assistência ao Estudante;
– o Ban co do Bra sil, em 26-11-91, re a li zou acor do com a TV Manchete, sem contrato, para patrocínio
da novela ”Amazônia“ e para vei cu la ção de co mer ci ais no valor aproximado de 6,7 milhões de dólares nor te-americanos;
– em parecer ju rí di co do Ban co do Bra sil, ela bo rado em 9-10-92, fi cou con sig na do que há mais de 18
meses, contados daquela data, a TV Manchete vinha
emi tin do che ques sem fun dos, e que não ha via me i os
para a co bran ça ju di ci al por fal ta de do cu men ta ção legal, uma vez que os cheques foram acatados.
Em sua sessão extraordinária de caráter re servado de 17-11-93, o Plenário da Corte de Contas de terminou ”a imediata realização de Inspeção Extraordinária, por parte da 8ª IGCE, no Banco do Brasil
S.A., para exa me dos con tra tos fir ma dos en tre aque le
estabelecimento de crédito e a TV Manchete“, além
de ter sido autorizada na ocasião a extensão dos tra balhos aos demais negócios entre o Banco do Brasil
S.A. e o Grupo Adolpho Bloch, com vistas a verificar
se fo ram con du zi dos com ob ser vân cia da boa téc ni ca
bancária e das normas legais vigentes“.
Após a realização da auditoria, o Ministro-Relator, ao emitir a opinião final do Tribunal sobre o
assunto, reconheceu ter ficado con fir ma do o tra ta mento diferenciado conferido pelo Banco do Brasil ao Gru po Bloch e TV Man che te, ”quer pela li be ra ção de cré ditos indevidamente lastreados, quer pelo acatamento
contumaz de cheques desprovidos de fundos“. Também esclareceu que ”os valores relativos aos cheques
indevidamente acatados repercutiram negativamente
nos re sul ta dos do Ban co do Bra sil“, na me di da em que
”os respectivos valores foram transferidos para a rubrica Cré di tos em Li qui da ção, e pos te ri or men te con ta bi liza dos como pre ju í zo, con so an te ates tam os do cu mentos coletados pela equipe de inspeção“.
Consoante o Relator, ”o acatamento dos cheques sem a de vi da pro vi são de fun dos, emi ti dos pos teriormente à firmatura dos documentos de confissão e
consolidação das dívidas foi de responsabilidade do
Su pe rin ten den te Re gi o nal de Ope ra ções do Rio de Janeiro, Sr. Antônio Abrahão Chalita, bem as sim dos Srs.
Manoel Trogo (já falecido) e Jorge Rangel Dantas Bra sil, ex-Gerentes da Agência Centro – RJ“. No entanto,
mesmo identificando os responsáveis pelo prejuízo, o
Relator considerou que ”no presente caso seria inapro pri a do ape nar-se os res pon sá ve is com a re pa ra ção
do dano, não apenas em função das constantes renegociações de dívidas des de en tão ocor ri das, mas tam -
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bém pela dificuldade de quantificação do já mencionado custo de oportunidade do capital da instituição“.
O Re la tor tam bém con si de rou ter ha vi do li be ra lidade por ocasião do empréstimo concedido à TV
Manchete em 13-1-88, entendendo ter ficado nítido,
no caso, o prejuízo causado à instituição. Informa que
este débito foi ”lançado em prejuízo e instaurado pro cesso de cobrança judicial“, sendo consignado pela
au di to ria in ter na do Ban co que ”a so lu ção de man da rá
longo lapso de tempo e o recebimento dos nossos di reitos será proporcional aos valores das garantias
atuais“, sendo ressaltado que ”ainda que formalizados com garantias reais“ os créditos se mostram
como de ”recuperação incerta, em razão de que con correm com expressivos créditos privilegiados“. Quanto a esse caso, o Tribunal considerou que ”nada
mais resta a fa zer“, uma vez que a apli ca ção de mul ta
aos responsáveis pelo procedimento impugnado impli ca ria a ne ces si da de de se rem re vis tas as con tas da
entidade relativas ao exercício de 1988, o que seria
impossível em face da prescrição qüinqüenal para a
interposição de recurso de revisão.
Em re la ção ao pa tro cí nio da no ve la ”Ama zô nia“,
o Tribunal entendeu ter sido este ”um péssimo negócio para o Banco do Brasil“. Segundo o Relator, ficou
comprovado que o Banco do Brasil não tinha, de fato,
necessidade de veiculação das propagandas negociadas, uma vez que ainda restava crédito de 715 comerciais de 30 segundos contratados em 1989. Além
disso, dos espaços publicitários adquiridos, a auditoria in ter na do Ban co do Bra sil apu rou que a ins ti tu i ção
”não utilizou 139 créditos de 30 segundos“, os quais
valiam, no mês de dezembro de 1993, aproximadamente US$820.000,00 (oitocentos e vinte mil dólares
norteamericanos).
Além disso, o Tribunal apurou que toda a operação de patrocínio e merchandising anteriormente referida foi exe cu ta da sem que hou ves se con tra to for malizado. Desse modo, o Tribunal con clu iu que não exis te
instrumento ju rí di co que as se gu re à ins ti tu i ção o di re to
à fru i ção dos es pa ços pu bli ci tá ri os por ela com pra dos.
O Plenário do Tribunal, em face das conclusões
da equipe de auditoria, aplicou multa aos Srs. Jorge
Rangel Dantas Bra sil, Antô nio Abra hão Cha li ta e La fa iete Coutinho Torres, no valor individual de R$1.120,00
(um mil cento e vinte reais). No entanto, mesmo tendo
o Re la tor apon ta do a exis tên cia de pre ju í zo, não hou ve
a adoção de providências quanto ao ressarcimento
desses valores aos cofres do Banco do Brasil.
I.2 – Análise
Cabe inicialmente destacar o fato de a ação do
Tri bu nal de Con tas da União ter-se re a li za do de for ma
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extemporânea, tendo decorrido três anos e meio entre a solicitação da auditoria e a decisão final sobre a
matéria.
Desse modo, a atuação da Corte de Contas
quan to à in ves ti ga ção em co men to nada acres cen tou
às apurações desenvolvidas pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a “apurar irregularidades da TV Jovem Pan Ltda,” uma vez que esta
Comissão concluiu seu relatório três anos antes de o
Tribunal enviar a esta Casa sua decisão definitiva sobre a auditoria solicitada.
Vale ressaltar que, não obstante enviadas a
destempo, as conclusões apresentadas pelo TCU
indicam a ocorrência de efetivo prejuízo ao Banco
do Brasil. Dessa forma, a Cor te de Contas, como
guardiã da cor re ta uti li za ção dos bens e valores pú blicos, teria a obrigação de tomar medidas para a
quantificação, a responsabilização e o res sar cimen to do dano ca u sa do à men ci o na da ins ti tu i ção financeira. No entanto, alegando “dificuldade de
quantificação” e “as constantes re negociações de
dívidas” entre o Banco do Brasil e o Grupo Adolpho
Bloch, o TCU absteve-se de determinar a abertura
de tomada de contas especial. Quanto ao caso do
patrocínio da novela “Amazônia“, o Tribunal, mesmo reconhecendo a existência de saldo de espaço
publicitário não utilizado e a inexistência de ins trumentos jurídicos que garantam ao Banco a fruição
desses créditos, não admitiu a existência de pre ju ízo aos cofres da instituição.
Observa-se, portanto, que o trabalho do Tribunal de Contas da União, que, conforme já men ci onado, de mo rou três anos e meio para ser con clu í do,
em nada con tri bu iu para o res sar ci men to aos co fres
do Banco do Brasil dos valores utilizados de forma
incorreta, que causaram, segundo opinião do próprio TCU, efetivos prejuízos à instituição. Os efeitos
da ação da Corte de Contas limitaram-se à impo sição de multa aos responsáveis, a qual sequer será
enviada para a cobrança judicial, dado o seu mó dico valor.
II – Voto
Diante do exposto, e considerando que a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito autora do requerimento de auditoria já foi extinta, somos por que
esta Comissão:
a) tome conhecimento do Acórdão 063/97, do
Plenário do Tribunal de Contas da União;
b) encaminhe cópia deste parecer à Presidência do Tribunal de Contas da União; e
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c) autorize o arquivamento dos autos.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001. – Freitas Neto, Presidente – Ney Suassuna, Relator –
Tasso Rosado – Valmir Amaral – Alberto Silva –
Juvêncio da Fonseca – Fernando Matusalém –
Geraldo Althoff – Moreira Mendes – Wellington
Roberto – Francelino Pereira.
PARECER Nº 231, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Diversos nº 40, de 1997 (nº
908/97, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando o Relatório das
Atividades daquele Órgão, referente ao 1º
trimestre de 1997.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
I – Considerações Preliminares
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 71 da Cons tituição Federal, o Tribunal de Contas da União encaminhou para conhecimento desta Casa o Relatório de
suas atividades referente ao 1º trimestre de 1997.
A matéria, de acor do com o pre ce i to cons ti tu ci onal, não exige providências nem manifestação por
parte do Senado, uma vez que se trata de uma comunicação das atividades desenvolvidas, para efeito de
conhecimento dos Parlamentares acerca do controle
ex ter no, no que tan ge ao seu exer cí cio como par te da
competência do Tribunal.
A importância da matéria, conjugada com as
atribuições regimentais conferidas a esta Comissão,
torna recomendável o debate sobre cedas questão
que surgem do exame do conteúdo do Relatório e a
tomada de posição em relação a alguns pontos em
que se pode verificar uma fragilidade na eficácia da
atuação da Corte de Contas.
II – Relatório
Do conteúdo do material encaminhado, merecem des ta que al gu mas in for ma ções de es pe ci al re levância, as quais são, a seguir, tratadas.
No trimestre em pauta foram julgados 669 processos de pres ta ções ou to ma das de con tas anu a is e
508 tomadas de contas especiais; do total, 117 considerados irregulares, com imposição de multa ou exigência de devolução de recursos ao Governo, no
montante de R$ 3,2 milhões. Naquela oportunidade,
ha via 2.926 ór gãos, en ti da des e fun dos su bor di na dos
á fiscalização do TCU.
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Dos 117 processos julgados irregulares, observa-se que 65,8% referem-se a convênios do Governo
Federal com Estados e Municípios. Há que se salientar que, naquela oportunidade, como atualmente o
faz, o TCU somente fiscaliza convênios quando há
questionamento pelo órgão repassador federal da re gularidade na condução pelo conveniado.
O dado sugere que, já que os órgãos repassadores examinam ape nas for mal men te a apli ca ção dos recursos, é provável que o desvio esteja sendo consideravelmente superior ao detectado, e que isto esteja
sendo desconsiderado pelo Poder Público. O fato veio
a ser confirmado nas investigações sobre o crime organizado levadas a efeito pela CPI do Tráfico do Drogas, que de tec tou a com pra de No tas Fis ca is ‘fri as“ pe las Prefeituras para uso nas prestações de contas encaminhadas aos Õrgãos do Governo Federal.
Digno de nota, também, é o número de processos julgadosregulares com ressalva, 860, correspondente a 73% do total. Este número apon ta para a fal ta
de atenção dos administradores públicos ás normas
de direito administrativo e financeiro vigentes.
III – Voto
Em razão da relevância da matéria e da insuficiência de informações para uma boa condução do
real controle externo por parte do Senado, opino no
sentido de que esta Comissão solicite ao TCU:
a) que faça constar dos relatórios a serem produzidos a partir desta data:
a .1. a lis ta gem dos de ve do res, com a res pec ti va
data da decisão que os considerou em débito, e, sobre cada um, as informações acerca das medidas ju diciais que estão sendo tomadas, com vistas ao recebimento dos valores;
a .2. a listagem dos casos em que houve indícios de prá ti ca cri mi no sa de qual quer na tu re za (es pe cialmente de apropriação indébita, peculato, falsidade
ideológica, falsificação documental, estelionato, improbidadeadministrativa, cri me con tra o pro ces so li citatôrio, prevaricação, etc.), bem como as informações
re la ti vas às pro vi dên ci as que fo ram to ma das no sen tido de dar conhecimento dos fatos ao Ministério Público, para o ajuizamento das ações penais cabíveis;
b) que realize um apanhado e informe a esta
Comissão sobre as normas jurídicas que mais comumente são descumpridas pelos administradores públicos e que produziram os 73% de contas julgadas
regulares com ressalvas, apontando, ainda, as razões para tanto e possíveis medidas que podem ser
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tomadas no âmbito do Tribunal, do Congresso e do
Executivo com vistas à redução deste índice.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001 – Ney
Suassuna Presidente, Eduardo Suplicy, Relator –
Tasso Rosado – Valmir Amaral – Fernando Matusalém – Juvêncio da Fonseca – Alberto Silva –
Wellington Roberto – Heloísa Helena.
PARECER Nº 232, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle sobre o Diversos nº 15, de 1998 (nº
564/98, na origem), encaminhando o Relatório das Atividades do Tribunal de
Contas da União referente ao 1º Trimestre de 1998.
Relator (ad hoc) Senador Freitas Neto.
I – Relatório
Atendendo ao determinado pela Constituição
Federal (art. 71, § 4º), o Tribunal de Contas da União,
mediante o Aviso nº 564-GP/TCU, de 29-5-98, encaminhou ao Senado Federal Relatório de suas atividades relativo ao 1º Trimestre de 1998.
Neste Senado Federal, referido Relatório foi
identificado como Diversos nº 15, de 1998, e enviado
à Comissão de Fiscalização e Controle em 4-6-98.
I.1. Tempestividade e Conteúdo do Relatório do TCU
Em con cor dân cia com a con di ção cons ti tu ci o nal
de órgão de auxílio ao Congresso Nacional, a Lei
Orgânica do Tribunal de Contas da União estabelece
que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da
União será exercida pelo Congresso Nacional (Lei nº
8.443/92, art. 90).
Relativamente às formas práticas de exercício
dessa prerrogativa, inclusive quanto à competência
para análise dos relatórios de atividades, o Congresso Nacional manteve-se silente até o momento. No
que se refere aos prazos para apresentação dos relatórios trimestral e anual, o próprio Tribunal, em seu
Re gi men to Inter no (art. 241, § 2º) de ter mi nou ses sen ta e no ven ta dias, res pec ti va men te, após o ven ci mento dos aludidos períodos.
Constata-se, dessa forma, que o Relatório das
Atividades relativo ao 1º Trimestre de 1998 foi apresentado den tro do pra zo pre vis to no Re gi men to Inter no do Tribunal de Contas da União.
Quanto ao conteúdo dos Relatórios de Atividades, somente o Regimento Interno do Tribunal traz
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vagas refe rên ci as ao tema (art. 241, §§ 2º e 3º). A Lei
nº 8.443/92 (art. 90, § 2º) determina que ”No relatório
anual, o Tribunal apresentará análise da evolução
dos custos de controle e de sua eficiência, eficácia e
eco no mi ci da de.” Nada diz, en tre tan to, quan to ao conteúdo dos relatórios trimestrais.
O Relatório das Atividades do TCU – 1º Trimestre de 1998 contém capítulos sobre: organização e
funcionamento do Tribunal; atividades de controle ex terno, enfocando o julgamento de contas, a fiscalização e a apre ci a ção de de nún ci as, con sul tas, re cur sos
e representações; atividades administrativas; relações institucionais; e conclusões. Apresenta em seu
bojo uma série de quadros, gráficos e anexos.
I.2. Análise das Atividades
Ao Se na do Fe de ral in te res sa ana li sar a atu a ção
do Tribunal de Contas da União em suas principais
atividades fim, que foram, neste Parecer, desmembradas nos seguintes grupos:
– julgamento de contas;
– realização e apreciação de processos de fiscalização;
– trabalhos desenvolvidos por solicitação do
Congresso Nacional;
– apreciação de denúncias, consultas e representações;
– outras atividades.
I.2.1. Julgamento de Contas dos Administradores
A apreciação de tomadas e prestações de contas pelo TCU é fe i ta me di an te a ado ção de duas sis te máticas: processos constantes de relação e processos constantes de pauta.
A relação é um rol de processossubmetidos em
bloco à apreciação e julgamento do colegiado (art. 79
do Regimento Interno do Tribunal). Trata-se de uma
sistemática que visa sim pli fi car o pro ce di men to de julgamento.
A pa u ta é um rol de pro ces sos que são sub me ti dos, individualmente, ao colegiado para discussão e
votação (art. 77 do Regimento Interno do TCU).
Ainda no intuito de simplificar e racionalizar o exa me das tomadas e prestações de con tas, o Tri bu nal fixa
critérios para a formalização de processos de maneira
simplificada, em face da materialidade públicos dos recursos públicos geridos (despesa inferior a 1% do dispêndio do Ministério a que o órgão ou entidade estiver
vinculado, para o exercício de 1997), a natureza e a im portância socioeconômica dos órgãos e entidades.
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No 1º trimestre, o TCU julgou 1.316 processos
de tomadas e prestações de contas e de tomadas de
contas especiais. Desses, 185 foram julgados irregulares, condenando-se 186 responsáveis, nos termos
da Lei nº 8.443/92, ao pagamento de mul ta ou ao res sarcimento de débito, num total de 7.856.988,88
Ufirs, cor res pon den te a R$7.551.352,02, em 31-3-98.
Além disso, outros 15 responsáveis foram multados
em 40.366,22 Ufirs ou R$38.795,97, em valores de
31-3-98, pelo não cumprimento de decisões do Tribunal ou irregularidades praticadas.
I.2.2. Apreciação dos Processos de Fiscalização
No 1º trimestre, foram iniciadas 124 fiscalizações, cerca de 57% do que foi proposto para o 1º se mestre. Das fiscalizações realizadas no trimestre, 6
resultaram de solicitação do Congresso Nacional.
Entre os 77 relatórios de inspeções e auditorias
apreciados no 1º tri mes tre, o Re la tó rio das Ati vi da des
destaca os referentes a fiscalizações realizadas nos
seguintes órgãos:
• Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde no Rio Grande do Norte;
• Secretaria do Tesouro Nacional;
• Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Tan ga rá da Ser ra/MT;
• Fundo Nacional de Saúde, Secretaria de
Assistência à Saúde/MS, Secretaria Executival/MS,
Coordenação de Controle e Auditoria – Coaudi/MS,
Secretaria de Controle Interno/MS, Secretarias Esta duais de Saúde.
I.2.3. Atendimento das Demandas do Congresso Nacional
O Re la tó rio das Ati vi da des in for ma que no 1º tri mestre de 1988 o Tribunal acolheu seis solicitações
do Congresso Nacional, para fornecimento de informações ou realização de auditorias, conforme indicadas a seguir:
• Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de – so li ci ta ção de
inspeção com vistas a verificar a diferença de preços
no fornecimento de vacinas BCG pela Fundação Ata ulfo de Paiva e pelo Instituto Butantã (TC nº
015.174/97-2, Ata nº 02/plenário, Decisão nº 06, de
28-1-98, DOU de 9-2-98);
• Prefeitura Municipal de Itapaci/GO – solicitação
de auditoria objetivando verificar a regularidade dos
procedimentos administrativos adotados na execução
do Convênio nº 883/96 (TC nº 015.172/97-0, Ata nº
02/Ple ná rio, De ci são nº 12, de 4-2-98, DOU de 9-2-98);
• Uni da de de Ge rên cia de Pro je tos, vin cu la da à
Secretaria Executiva do Ministério da Saúde – solici-
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tação de inspeção nos contratos firmados en tre o Mi nis té rio da Sa ú de e as en ti da des pres ta do ras dos serviços de saúde, dentro do Projeto REFORSUS (TC
nº 014.985/97-7, Ata nº 06/Plenário, Decisão nº 48,
de 18-2-98, DOU de 10-3-98);
• Departamento Nacional de Estradas de Roda gem – DNER – so li ci ta ção de au di to ria ope ra ci o nal
no Programa de Valorização da Cidadania – Recuperação Emergencial da Malha Rodoviária Federal (TC
nº 015.390/97-7, Ata nº 06/Plenário, Decisão nº 49,
de 18-2-98, DOU de 10-3-98);
• Banco Central do Brasil – solicitação de auditoria com o objetivo de fiscalizar as operações de recompra de títulospúblicosefetuadas nos dias 29, 30 e 31 de
outubro de 1997 (TC nº 015.388/97-2, Ata nº 06/Plenário, Decisão nº 50, de 18-2-98, DOU de 10-3-98);
• Caixa Econômica Federal – CEF, Escritório
de Ne gó ci os no Pa ra ná – so li ci ta ção de au di to ria para
averiguar a legalidade, legitimidade e economicidade
da Con cor rên cia CPL/PR-005/96 para o for ne ci men to
de passagens aéreas nacionais (TC nº 015.312/97-6,
Ata nº 08/Plenário, Decisão nº 83, de 11-3-98, DOU
de 24-3-98).
Também, no trimestre, foram apreciadas fiscalizações realizadas em decorrência de solicitações do
Congresso Nacional, apresentadas nesse e em trimestres anteriores, conforme a seguir:
• auditoria nas seguintes entidades: Escritório
de Representação do Mi nis té rio da Sa ú de no Esta do
do Rio de Janeiro, Casa de Saúde Grajaú, Hospital
Nossa Senhora do Socorro, Casa de Saúde Santa
Rita, Casa de Saúde Re pú bli ca da Croá cia, Assis tência Médico-Hospitalar São Jorge, Casa de Saúde
Ga bi nal, Casa de Sa ú de e Ma ter ni da de N. S. das Gra ças, Clí ni ca de Re pou so Cam po Belo, Casa de Sa ú de
São Fernando e Hospital São Benedito, visando
atender determinação contida na Decisão no 429/97
– Plenário (TC nº 003.328/97-0, Ata nº 08/Plenário,
Decisão nº 88, de 11-3-98, DOU de 24-3-98);
• auditoria realizada no Serviço Social da
Indústria e Comércio do Estado do Rio Grande do Sul
– para averiguar as obras do empreendimento “Porto
Alegre Centro de Convenções – FIERGS” (TC nº
006.781/97-7, Ata nº 08/Plenário, Decisão nº 84, de
11-3-98, DOU de 24-3-98).
I.2.4. Apreciação de Denúncias, Consultas e
Representações
Trata esta parte da apreciação de denúncias,
consultas e representações, competência de elevada
importância conferida ao Tribunal pela Constituição
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Federal, que visa oferecer ao cidadão e suas entidades representativas a oportunidade de participar da
fiscalização e do controle da administração pública.
Foram, no período, apreciadas 33 denúncias e
sete consultas, sendo que, dessas, apenas quatro
atenderam aos requisitos de admissibilidade definidos no Regimento Interno. Quanto às representações, foram apreciados no 1º trimestre 66 processos
dessa categoria.
I.2.5. Outras Atividades
I.2.5.1. Atos de Admissão e de Concessão
apreciados
Segundo o Relatório, no 1º trimestre de 1988 fo ram processadas, pelo Sistema de Apreciação e Registro de Atos de Admissão e de Concessões –
SISAC, 7.869 fichas de atos de admissão de pessoal
e de concessão de aposentadorias, reformas e pensões. Des se to tal, 26,7% fo ram de vol vi das aos ór gãos
de ori gem, por in con sis tên cia de in for ma ções ou con cessão de vantagens indevidas.
Houve a apreciação pelo Tribunal de 2.950 atos
da categoria em exame, sendo que 1.016 de admissões, 1.113 de aposentadorias e reformas e 821 de
pensões civis e militares.
I.2.5.2. Programa Nacional de Desestatização e FPE/FPM
Quanto ao Programa Nacional de Desestatização, o Relatório apenas des ta ca a re a li za ção de au ditorias nas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
ELETROBRAS, e no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, com o objetivo
de melhor acompanhar o processo de transferência
ao setor privado dos serviços de concessão de energia elétrica.
O Re la tó rio men ci o na, ain da, a atu a ção do TCU
na fiscalização da entrega dos recursos dos fundos
de participação para Estados e Municípios, bem
como no acompanhamento da arrecadação e na fiscalização da re nún cia de re ce i tas, me di an te a re a li zação de auditorias e inspeções.
I.3. Cobrança Executiva
No 1º Trimestre, foram formalizados 57 processos de cobrança executiva, no total de 1.695.272 Ufir,
equi va len te a R$1.629.326,00 em va lo res de 31-3-98.
I.4. Execução Orçamentária
A Lei nº 9.598, de 30-12-97, apro vou o Orça mento Geral da União – OGU, para 1998, estimando a receita e fixando a despesa do exercício. Coube ao TCU
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a importância de R$315.875.139,00. Consoante informado no Relatório, montante realizado até 31-3-98 foi
de R$104.334.968,95 (33% do orçamento).
I.5. Conclusões
A análise do Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União relativo ao 1º trimestre de
1998 permitiu-nos as seguintes conclusões:
1ª) a determinação constitucional (art. 71, § 4º) e
os preceitos da Lei Orgânica do TCU (Lei nº 8.443/92,
art. 90) evidenciam ser urgente a necessidade de regulamentação do controle a ser exercido pelo Congresso Nacional sobre as atividades do Tribunal, definindo, entre outros, o conteúdo básico dos relatórios
de atividade, de maneira a tornar possível a adequada
apre ci a ção da ação do Tri bu nal, a for ma de apre sen ta ção e os critérios para análise pelo Parlamento;
2ª) o Relatório das Atividades encaminhado pelo
Tri bu nal ao Con gres so Na ci o nal não con tém da dos suficientes para uma análise mais aprofundada, relativamen te à efe ti vi da de da ação e a pro du ti vi da de da que la
instituição, para o que seria necessário, no mínimo:
a) a definição de indicadores para aferição do
desempenho do Tribunal no período analisado;
b) o enfoque do Relatório nas atividades-fim da
instituição (julgamento de contas dos administradores, realização de procedimentos de fiscalização e
acompanhamento das ações governamentais, o
atendimento das demandas do Congresso Nacional
etc.);
c) a apresentação de série histórica dos dados
(e não simplesmente os dados do período), de forma
a possibilitar a análise da evolução e o direcionamento das ações do Tribunal;
d) apresentação de demonstrativo das demandas do Congresso Nacional, relacionando, para cada
uma:
– a identificação, a origem da solicitação e a
data de entrada no Tribunal;
– o objeto da solicitação;
– a situação do processo (em andamento, concluído no período, pendências etc.) e o órgão interno
responsável pelo atendimento;
– o tem po de cor ri do, des de o re gis tro da de man da, e a previsão de conclusão dos trabalhos;
3ª) o relatório faz referência à formalização de
57 processos de cobrança judicial no período analisado; não traz, no entanto, nenhuma informação
quanto ao ressarcimento de débitos imputados aos
responsáveis, mediante ações judiciais ou extrajudiciais. Considerando ser esse um dos pontos mais
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vulneráveis da ação do Tribunal, conforme dados
constantes de relatórios anteriores, necessário se
faz um acompanhamento mais rigoroso dessa ação,
com vistas a aquilatar a efetividade das providências
adotadas pelo TCU para tornar mais efetivo o ressarcimento de prejuízos causados ao Erário por
maus administradores públicos.
II – Voto
Em face do exposto, propomos que a Comissão
de Fiscalização e Controle do Senado Federal:
a) tome conhecimento do Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da União relativo ao 1º tri mestre de 1998;
b) recomende ao Tribunal de Contas da União:
b. 1) que nos próximos relatórios sejam apresentadas informações que permitam a verificação da
melhoria da produtividade da instituição, em face da
modernização institucional, aprimoramento das atividades e às novas posturas e orientações do Tribunal,
apresentando comparação de indicadores da eficiência e da qualidade de seus serviços;
b.2) relativamente ao atendimento das demandas do CongressoNacional, que nos próximos relatórios sejam apresentados dados e demonstrativos da
situação de todas as solicitações desse poder, destacando aquelas atendidas no período e informando,
detalhadamente, a situação daquelas ainda pendentes de atendimento;
b.3) que os próximos relatórios de atividades
apresentem informações que permitam a verificação
da evolução do ressarcimento dos débitos imputados
aos responsáveis, nas esferasjudicialeadministrativa;
c) determine o arquivamento deste Diversos nº
15 de 1988.
Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Freitas Neto, Relator ad
hoc – Tasso Rosado – Valmir Amaral – Alberto
Silva – Juvêncio da Fonseca – José Eduardo Dutra – Wellington Roberto – Heloísa Helena – Jeferson Peres.
PARECER Nº 233, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Diversos nº 5, de 1998 (nº
155/98, na origem), do Banco do Nordeste, encaminhando as Demonstrações
Contábeis do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste, com posição
em 31-12-97.

Maio de 2001

Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle o processo Diversos nº 5/98, que trata das Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional de
Financiamento do Nordeste – FNE, em cumprimento
ao que determina o § 4º do art. 20, da Lei nº 7.827, de
28 de setembro de 1989.
Trata-se do exercício da fiscalização e controle do
Congresso Nacional sobre a administração dos recursos daquele Fundo. Ainda que a prerrogativa de exame
das contas dos Fundos Constitucionais estejam diretamente referidas à Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização, entende-se que pode
esta Comissão de Fiscalização e Controle igualmente
debruçar-se sobre a matéria e emitir seu parecer.
O Fundo Constitucional de Financiamento do
Nordeste – FNE, resulta do dispositivo constitucional –
art. 159, I, c, regulamentado pela Lei nº 7.827, de
27-9-89, pelo qual foramdestinados recursosoriundos
de 3% da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados. Assim, trata-se de um volume de recursos variável, diretamente relacionado com o nível da atividade eco nô mi ca e que, no caso do Nor des te, cor res pon de a 1,8% (um inteiro e oito décimos por cento), daquela participação geral do conjunto dos três Fundos.
O Banco do Nordeste como administrador do
FNE apresentou a Demonstração Contábil e o Balanço Social do Fundo referente ao exercício de 1997,
com parecer dos auditores (Trevisan Auditores Independentes) atestando a adequação das informações
constantes dos balanços patrimoniais. A primeira ob servação que cumpre fazer diz respeito ao crescimento demonstrado em termos de aumento do Patrimônio Líquido, de R$3.250.23 mil, em 1996, para
R$4.182.408 mil em 1997, ou seja, um acréscimo de
cerca de 30%, quando as transferências da União,
fonte básica do Fundo, aumentaram de apenas 12%
em igual período. É um desempenho que demonstra
os acertos da administração, seja quanto aos retornos e resultados operacionais obtidos, seja quanto à
preocupação com a remuneração dos recursos momentaneamente não aplicados, itens que integram a
composição do Patrimônio Líquido.
Do lado dos ativos, no entanto, a posição em
31-12-97 demonstra uma disponibilidade de
R$62.136.000,00, sem qual quer com pro me ti men to, mu ito superior à mesma condição do exercício anterior,
quan do ape nas R$8.536.000,00 res ta ram ao fi nal do ano
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sem aplicação. Por outro lado, na categoria “Recursos
Alocados”, onde, segundo as Notas Explicativas, estariam registradas as disponibilidades já comprometidas
com operações de crédito, o balanço apresenta resultado zero. Deduz-se assim que, pelo menos em 1997,
ocorreu um desperdício de recursos, algo da ordem de
8% do total das transferências da União no exercício.
Uma vez que o FNE é isento de risco operacional, ficando o Banco do Nordeste responsável pelos
créditos de difícil recuperação, o ba lan ço não per mi te
avaliar as condições de adimplência dos financiamentos concedidos. De acordo com as informações
do balanço social as aplicações do FNE, em 1997,
chegaram a R$683 milhões, tendo sido financiados
52 mil projetos. Com isto, o FNE atingiu R$4,1 bilhões
de saldo de aplicações, o que se traduziu em benefício para 444 mil produtores.
II – Voto
Cum pre sa li en tar que im por ta a esta Casa, mais
que os demonstrativos contábeis do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE, conhecer o significado prático, ou seja, os resultados socioeconômicos das aplicações do Fundo para a região
Nordeste. Embora não conste dos balanços encaminhados pelo Banco do Nordeste, o desempenho do
FNE, em 1997, pode ser avaliado, também, segundo
alguns indicadores constantes da publicação do Sistema de Informações Gerenciais dos Fundos Constitucionais de Financiamento, da Secretaria de Políticas Regionais, de setembro de 1998.
Segundo essa publicação, o número de operações contratadas à conta do FNE, em 1997, totalizou
52.445, cerca de 40% inferior ao realizado no exercício anterior. Releva observar que os valores atualizados referentes a esses contratos igualmente registraram queda, uma vez que, em 1996, os va lo res con tratados chegaram a R$1.025.093,00 e, em 1997, limitaram-se a R$711.751,00. Esses resultados, por outro
lado, devem ser cotejados com a situação dos repasses efetuados pelo Tesouro Nacional para o FNE. Ainda segundo o demonstrativo contábil remetido pelo
Banco do Nordeste, as transferências da União em
1996 foram da ordem de R$731.384.000,00, crescendo no ano se guin te, 1997, para R$820.580.000,00, um
crescimento de, aproximadamente, 12%.
Do exposto, ressalta observar que o crescimento do patrimônio do FNE não teve correspondência
em um melhor desempenho, se medido em termos de
vo lu me dos fi nan ci a men tos con ce di dos, o que é a fi nalidade precípua do Fundo. As observações constantes
dos documentos anexados não fornecem elementos
para aprofundar a questão e encontrar as justificativas
para a diminuição dos contratos e aplicações.
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Assim, entendemos oportuno que os membros
desta Comissão apresentem recomendação para
que o Banco do Nordeste, com base nos pontos levantados neste parecer, remeta a esta Comissão
uma análise mais detalhada do desempenho, di ficuldades e perspectivas do FNE, uma vez que se trata
de uma fon te cons ti tu ci o nal de fi nan ci a men to, da ma ior importância para o desenvolvimento da região.
Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. – Freitas
Neto, Presidente – Ney Suassuna, Relator – Tasso
Rosado – Valmir Amaral – Alberto Silva – Juvêncio da Fonseca – Fernando Matusalém – Geraldo
Althoff – Moreira Mendes – Wellington Roberto –
Francelino Pereira.
PARECER Nº 234, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 30, de 1999
(nº 445/99, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia da
Decisão nº 226/99, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre Auditoria de Desempenho na alocação de
recursos do Programa da Dengue para
os municípios, mediante convênios (TC
nº 929.718/98-4)
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
O Presidente do TCU encaminhou ao Presidente do Senado Federal, para conhecimento, cópia da
Decisão referida, adotada pelo Plenário do TCU, em
12-5-99, bem como dos respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam, acompanhados de cópia do Re latório da Auditoria de Desempenho.1
Pordeterminação exarada em 25-5-99, o processado foi encaminhado à Co mis são de Assun tos So ci ais e, em có pia, à Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le.
No conteúdo do processado, destacam-se os
seguintes pontos:
• o TCU estabeleceu Projeto de Cooperação
Técnica com o Reino Unido. Daí resultou o Plano
Especial de Auditorias de Desempenho, aprovado
pelo Plenário do Tribunal em sessão reservada.² O
Projeto de Cooperação abrange três áreas prioritárias: sa ú de, edu ca ção e meio am bi en te, ha ven do duas
auditorias para cada área;
1 Aviso nº 445-SGS-TCU, de 18-5-99.
2
De ci são nº 722, de 7-10-98
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• a auditoria em apreço “ocupou-se em examinar o desempenho dos departamentos competentes
do Mi nis té rio da Sa ú de – MS, no pro ces so de alo ca ção
de recursos financeiros para os municípios no âmbito
do PEAa [Plano de Erradicação do Aedes aegypti]”.
Esse mosquito constitui importante vetor para a transmissão da dengue e, no Brasil, o seu combate figura
como a única forma de prevenção da doença;
• os recursos da União são descentralizados por
meio de convênio com o Fundo Nacional de Saúde
(FNS), ao passo que a Fundação Nacional de Saúde
(FUNASA) res pon de pela su per vi são das ações de campo. Em 1997, primeiro ano de execução do Plano, houve
desembolso de R$248,5 milhões. O orçamento para
1998 era, ao tempo da auditoria, de R$227,7 milhões;
• os analistas do TCU constataram:
• a ausência de parecer técnico-operacional
nos processos de prestação de contas, em desacordo com o art. 31 da Instrução Normativa (IN) nº 1, de
15-1-97, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN);3
• a inobservância dos critérios técnicos legais
para definição de valores a serem repassados aos mu nicípios.4 Ademais, não houve consistência nos critérios para 1997 e 1998, a par da falta de sua divulgação.
Nem mesmo os critérios estabelecidos ao arrepio da lei
foram obedecidos. Daí resultou que, em 1997, os convênios com alguns municípios foram acordados cerca
de R$16,4 milhões a maior e, em outros, aproximadamente R$22,3 milhões a menor. Em 1998 (analisado
par ci al men te), a di ver gên cia to ta li zou ao re dor de R$0,3
a maior e R$9,2 milhões a menor respectivamente;
• o recebimento dos recursos pelos municípios
mais necessitados5 em prazo superior (média de 59
dias após a assinatura do convênio) àque las lo ca li da6
des em situação menos grave (média de 39 dias);
• a necessidade de regulamentar de forma
adequada os procedimentos de tramitação dos convê ni os e pres ta ções de con tas pelo Mi nis té rio da Sa ú de. As inúmeras redundâncias existentes atentam
contra o princípio da eficiência, insculpido no art. 37
da Constituição Federal e representam desperdício
de recursos públicos escassos;
• a falta de participação sistemática das Coordenações Regionais (CR) da Funasa na elaboração
do Plano de Trabalho integrante dos convênios. Aten te-se que as CR fi gu ram como os ór gãos téc ni cos ha bilitados ao exame da pertinência dos planos de trabalho propostos pelos municípios, ou seja, elas têm
condições de efetuar o exame técnico prévio, concomitante e posterior;
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• as sugestões da equipe de analistas do TCU,
tanto no sentido de fazer valer o cadastro nacional
com informações atualizadas sobre a situação dos
municípios com respeito à documentação necessária
7
para a celebração de convênios , quanto no tocante
aos indicadores de desempenho a serem utilizados
para a avaliação do programa8;
• a aparente indiferença dos gestores envolvidos no processo (Presidente da Fundação Nacional
da Sa ú de, Se cre tá rio Exe cu ti vo do Pla no de Erra di cação, Secretário de Planejamento e Orçamento e
Secretário Executivo do Mi nis té rio da Sa ú de) em face
do Relatório Preliminar que lhes foi encaminhado.
Nas palavras do Ministro – Relator:
”não fo ram efe ti va das por aque le ór gão [Mi nis té rio
da Sa ú de] cri ti cas ao tra ba lho da equi pe, nem con tes tação dos dados levantados, cuja fonte foi o próprio Ministério: eles foram simplesmente ignorados“.
3
Que “disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou a realização
de eventos e dá outras providências”. Os dispositivos pertinentes
têm o se guin te teor:
“Art. 31. .....
§ 1º A prestação de contas parcial ou final será analisada na unidade técnica responsável pelo programa do órgão ou entidade
concedente que emitirá parecer sob os seguintes aspectos:
I – téc ni co – quan to à exe cu ção fí si ca e atin gi men to dos ob je ti vos
do convênio, podendo o setor competente valer-se de laudos de
vistoria ou de informações obtidas junto a autoridades públicas
do lo cal de exe cu ção do con vê nio;
II – financeiro – quanto à correta e regular aplicação dos recursos
do con vê nio.
..." (sem des ta que no ori gi nal).
4
Note-se que o art. 35 da Lei nº 8.080, de 19-9-90, elenca os cri térios que devem ser combinados para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios. A referida Lei “dispõe sobre as condições para a promoção,
proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços cor res pon den tes e dá ou tras pro vi dên ci as”.
5
Estratos 1 e 2: áreas com transmissão de dengue e com maior
risco de ocorrência de febre hemorrágica, isto é, transmissão per sistente e com circulação simultânea ou sucedânea de mais de
um sorotipo e transmissão de den gue clás si co, res pec ti va men te.
6
Estratos 3 e 4: áreas infestadas e não infestadas, respectivamente. Recorde-se que existem 4 estados para o inseto: ovo, lar va, papa ou ala do.
7
Previsto no art. 3º,§ 6º da IN nº 1/97, da STN, com o seguinte
teor: “§ 6º A si tu a ção de re gu la ri da de do con ve nen te, para os efe itos desta Instrução Normativa, poderá ser comprovada mediante
consulta a cadastro especifico, que vier a ser instituído pelo Gover no Fe de ral, para esse fim.“
8
A = índice predial para Aedes aegypti por área: percentual dos
imóveis positivos para o inseto sobre os imóveis pesquisados; B =
recursos re pas sa do por imó vel pes qui sa do: to tal de re cur sos con veniados pelo total de imóveis pesquisados; C = realização de
pesquisas em imóveis: percentual de imóveis pesquisados sobre
número planejado de pesquisas.
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II – Análise
Trata-se de examinar a matéria sob o prisma da
fiscalização e do controle dos atos do Poder Executivo.
Segundo o TCU, os autos vieram ao Congresso
Na ci o nal “tendo em vis ta o ca rá ter ino va dor das téc ni cas de auditoria aplicadas“.
Com efeito, a adoção de indicadores operacionais ou estratégicas para mensurais desempenho, a
par dos financeiros, configura um arejamento imprescindível e uma louvável iniciativa daquela Corte de
Contas em prol da accountability do setor público.
Por tratar-se de matéria afeta à alocação de recursos na área da saúde, seria de bom alvitre que se
enviasse o processado à Comissão Mista de Planos,
Orçamento Público e Fiscalização, com o intuito de
subsidiar as discussões sobre os critérios utilizados
na destinação dos créditos orçamentários.
É mis ter res sal tar a de so be diên cia a prin cí pi os e
normas já positivados em nosso ordenamento jurídico. Pior, a falta de consideração para com o percucien te tra ba lho ela bo ra do pela equi pe re pre sen tan te do
con tro le ex ter no não deixa dúvidas de que se trata do
descumprimento de regras estabelecidas, em detrimento do interesse público. No entanto, o Ministro-Relator salientou, em seu Voto, que os esclarecimentos sobre as irregularidades verificadas constam
no TC nº 675.055/98-9. Dessa maneira, é prudente
aguardar que o Tribunal também o envie ao Congresso Nacional, caso entenda conveniente e oportuno.
III – Voto
Considerando a análise efetuada, propomos
que a Comissão adote as seguintes providências:
a) tome conhecimento da decisão do TCU;
b) envie cópia do pre sen te pa re cer ao TCU, lou vando a iniciativa de estimular a utilização de indicadores operacionais e estratégicos, além dos financeiros, pela Administração Federal;
c) remeta o processado, na verdade uma cópia
de outro também em tramitação no Senado Federal,
acompanhado do presente parecer, a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
para conhecimento.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Geraldo Altoff, Relator –
Geraldo Althoff – Tasso Rosado – Valmir Amaral,
Alberto Silva – Juvêncio da Fonseca – Fernando
Matusalém – Eduardo Suplicy – Freitas Neto –
Wellington Roberto.
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PARECER Nº 235, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 31, de 1999 (nº
975/99, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia da Decisão nº 635/99, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditorias realizadas com o objetivo
de promover um diagnóstico da Saúde
Pública no Brasil (TC nº 014.640/97-0)
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
O Tribunal de Contas da União – TCU, por meio
do Avi so nº 975-SGS-TCU, en vi ou ao Se na do Fe de ral
cópia da Decisão nº 635/99, adotada em 15-9-99,
bem como do relatório e voto que a fundamentam. No
âm bi to des ta Casa, a do cu men ta ção foi pro to co li za da
como Aviso nº 31/99 e encaminhada à Co mis são de
Fiscalização e Controle, em virtude de suas atri bu ições regimentais.1 Em 17-4-99, fomos designados
para analisar e emitir parecer sobre a matéria, encargo que cumprimos com a apresentação deste
trabalho.
O trabalho do Tribunal teve por objetivo pro mover um diagnóstico da saúde pública no Brasil,
abrangendo órgãos federais, estaduais e municipais
gestores do Sistema Único de Saúde (SUS), unidades hospitalares e órgãos formuladores de políticas
para a área. Com esse propósito, foram realizadas
dezenas de auditorias em unidades da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, nos meses de agosto e setembro de 1998. Concluídos os
trabalhos de campo, teve lugar a consolidação dos
83 relatórios resultantes, procedendo-se, então, a
entrevistas e discussões com téc ni cos e au to ri da des
do setor, acerca das conclusões preliminares ob tidas. Em seguida, foi elaborado o relatório final da
equipe técnica.
Considerando a remessa da documentação ori unda do TCU, em có pia, à Co mis são de Assun tos So ciais, nosso relato cingir-se-á àquelas informações
mais afetas às atribuições da Comissão de Fiscalização e Controle, levantando as principais constatações do Tribunal e as sugestões de encaminhamento
da matéria.
1

Foi providenciada, ainda, có pia do pro ces sa do, a qual foi re me ti da à Comissão de Assuntos Sociais.
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I.1. Modelo Atual do Setor Saúde
A Constituição Federal estabelece, em seus
arts. 196 a 200, normas programáticas acerca da
área da sa ú de, dis ci pli nan do as di re tri zes e prin cí pi os
básicos do SUS.
No plano infraconstitucional, encontram-se em
plena vigência a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação
da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, e a Lei nº 8.142/90, que trata
da participação da comunidade na gestão do SUS e
das transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde.
O modelo brasileiro de saúde, tal como definido
pelo ordenamento positivo, contempla alguns princípios basilares, norteadores da atuação dos agentes
públicos. Entre eles, destacam-se a universalidade, a
eqüidade, a integralidade, a descentralização, a rede
regionalizada e hierarquizada e a participação da comunidade. Vale mencionar, ademais, a atuação complementar de entidades privadas no SUS, exercendo
ações de saúde subsidiariamente às organizações
públicas.
No que concerne ao financiamento da saúde
pública, o TCU, com base em trabalho do Instituto de
Pes qui sas Eco nô mi cas Apli ca das (IPEA), aponta que
o gasto total na área da saúde, no ano de 1995, foi de
.2
3,4% do PIB. Esse vo lu me de re cur sos foi di vi di do da
seguinte forma entre as esferas de Governo: União,
63%, Estados, 20,7% e Municípios, 16,3%. Ressalte-se que a par ti ci pa ção dos en tes sub na ci o na is mostrou-se heterogênea, evidenciando graus distintos de
capacidade instalada e priorização dos orçamentos
da saúde nessas unidades federativas.
Importa trazer à tona, ainda, a discussão recente, no âmbito do Senado Fe de ral, da Pro pos ta de
Emenda Constitucional (PEC) nº 86/99. A proposição em tela foi aprovada, sem maiores obstáculos,
na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia, em

2 Ao referenciar dados do Banco Mundial, no entanto, o TCU
menciona gastos totais de 4,2% do PIB para o ano de 1993, no
Brasil. Possivelmente, a diferença apresentada entre os dados do
IPEA e do BIRD deva-se à inclusão, nestes, do gasto do setor pri vado, considerando que o fato de se referirem a exercícios distintos não justifica diferença tão relevante. Para fins comparativos, o
TCU informa que no Canadá o gasto total com saúde (integralmente financiado pelo Setor Público) atinge 9,2% do PIB. Já nos
EUA, onde predomina o custeio privado, o gasto total com saúde
ascende a 13,6% do PIB. No Chile, o montante gasto com o setor
alcança 4,7% do PIB.
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17-5-2000. Nos mesmos moldes da vinculação existente para a área educacional, esta PEC estabelece
percentuais mínimos da receita pública a serem aplicados no setor saúde, para os três níveis de Governo. Intenta aumentar o volume total de recursos destinados a ações e serviços de saúde, bem como definir participações mínimas de Estados e Municípios
no custeio desses programas. Aparentemente, portanto, a vontade política desta Casa inclina-se na
mesma direção do Voto esposado pelo Ministro Relator do Tribunal, ao defender a necessidade de vinculação constitucional para os recursos do setor.
Outro ponto relevante a ser considerado re fere-se à origem dos recursos aplicados no setor. Sabe-se que o atu al sis te ma tri bu tá rio, em que as con tri buições para o financiamento da Seguridade Social
assumem lugar de destaque, não logra atingir um lar go espectro de potenciais contribuintes, que se encontram à margem de qualquer incidência contributiva. É o caso, por exemplo, da chamada economia in for mal, que as su me pro por ção con si de rá vel no Bra sil.
Claramente, sem haver universalidade contributiva
não há como conferir ampla efetividade ao princípio
da universalidade de prestação de serviços.
I.2. Principais Constatações do Tribunal
O trabalho do TCU teve notável abrangência,
envolvendo as áreas de assistência ambulatorial e
hospitalar, financiamento do SUS, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, medicamentos e combate a do enças,saneamento, controle e fis ca li za ção, infra-estrutura e, por fim, formulação e implementação
de políticas.
Imperioso destacar que o Tribunal entendeu
pertinente encaminhar o resultado dos trabalhos às
se guin tes au to ri da des/ór gãos: Mi nis tro da Sa ú de, Secretários de Saúde Estaduais, Conselhos Nacional e
Estaduais de Saúde, Governadores de Estados e
Prefeitos das capitais. A Decisão do TCU não contém
determinações e recomendações aos gestores, informando que as mesmas serão oportunamente efetuadas, por ocasião da apreciação dos processos autônomos gerados a partir das auditorias efetuadas.
De for ma su cin ta, as prin ci pa is dis fun ções ve ri ficadas pelo Tribunal foram:
• baixa qualidade e falta de tempestividade das
informações epidemiológicas geradas no SUS;
• carência de recursos humanos es pecializados na vigilância sanitária nas três esferas de
governo;
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• indefinição do papel da União, Estados e Mu nicípios na execução das políticas nacionais na área
de medicamentos, ensejando prejuízos ao abastecimento de fármacos à população;
• falta de integração entre os órgãos federais,
estaduais e municipais no combate a enfermidades
como a malária, dengue, tuberculose e hanseníase,
resultando em ações dispersas e sobrepostas;
• au sên cia de in te gra ção en tre a Fun da ção Na cional de Saúde – FINASA, e a Secretaria de Política
Urbana, do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Ges tão, ór gãos for mu la do res e exe cu to res da po lí ti ca
de saneamento, bem como entre esses órgãos e
seus correspondentes na esfera estadual;
• re pas ses re a li za dos pela Fu na sa e Se cre ta ria
de Política Urbana sem fundamento em indicadores
técnicos (epidemiológicos) que beneficiem as comunidades mais necessitadas;
• maioria dos Municípios auditados mostrou
não atender aos requisitos necessários à habilitação nas gestões Plena do Sistema Municipal
e/Plena da Atenção Básica, não obstante regularmente habilitados;
• distribuição geográfica e por especialidade
desigual da rede instalada do SUS, em função de o
cadastramento dos prestadores de serviços ambulatoriais e hospitalares não ser realizado com base em
estudos da necessidade da população;
• atendimento de má qualidade em diversas lo calidades visitadas, sendo freqüentes filas, consultas
relâmpago, cobranças por fora e deficiências em instalações médico-hospitalares;
• participação do setor privado no SUS superior,
no mais da vezes, à do setor público, desrespeitando o
princípio da complementaridade da rede privada, previsto em sede cons ti tu ci o nal. Além dis so, tem se ge ne ra li zado nova prática associada à terceirização de unidades
públicas de saúde, com a delegação da administração
dessas unidades a entidades privadas; ! cadastros utilizados para planejamento, controle e avaliação do Sistema não refletem a realidade das entidades participes da
rede assistencial integrante do SUS;
• arrecadação da CPMF não re pre sen tou aporte adicional de re cur sos ao SUS, ten do ocor ri do mera
subs ti tu i ção das fon tes de fi nan ci a men to do Sis te ma.
Quanto à sistemática de controle, fiscalização e
ava li a ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de, o TCU cons ta tou diversas impropriedades. O modelo implantado,
fundamentado na descentralização das ações e serviços públicos de saúde, exige mecanismos eficazes
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de acompanhamento e controle federal sobre a aplicação dos recursos repassados.
Subsiste, ademais, uma peculiaridade no que
se re fe re aos me ca nis mos de trans fe rên cia dos re cursos federais no setor saúde. A partir da vigência da
Lei Orgânica da Saúde, concebeu-se uma nova modalidade de repasse financeiro, a denominada transferência regular e automática fundo a fundo, inexigindo-se a tradicional sistemática de elaboração de con vênios ou ins tru men tos con gê ne res. De re gra, os re cursos são repassados pelo Fundo Nacional de Saúde
(FNS) para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde, para financiamento integrado das ações e serviços
de saúde. O Tribunal assinala que não lhe são formalizadas prestações de contas desses recursos.
Em razão disso, o TCU tem realizado estudos
com o desi de ra to de aperfeiçoar os pro ce di men tos de
fis ca li za ção do se tor sa ú de, bus can do tam bém pri o rizar au di to ri as e ins pe ções na área. Um exem plo dis so
é a série de auditorias de desempenho que vêm sen do efetivadas no âmbito do Projeto de Cooperação
com o Reino Unido, em que a área da saúde assume
papel relevante.
O Tribunal detectou várias deficiências nos mecanismos de acompanhamento e controle, estabelecidos
pela legislação e pelo próprio Ministério da Saúde, para
monitorar a atuação de Estados, Municípios e Distrito
Federal no gerenciamento dos valoresrepassados pela
União. As responsabilidades assumidas pelas Unidades Federadas para habilitação não são adequadamente supervisionadas. A comprovação dos pressupostos para habilitação não é a regra, bastando uma
simples declaração de intenções firmada pelos representantes das unidades da Federação.
De mais a mais, para o TCU, os prin ci pa is ins tru mentos utilizados pelo Ministério para avaliação das
gestões descentralizadas, a exemplo dos planos de
saúde e dos relatórios de gestão, são insuficientes
para permitir uma avaliação escorreita da performance das Unidades destinatárias dos recursos.
Assim, com vis tas a tor nar ob je ti va a afe ri ção da
qualidade das gestões estaduais e municipais do
SUS, o TCU enfatiza a necessidade da definição de
um conjunto mínimo de indicadores de desempenho
a serem periodicamente mensurados. Esses indicadores seriam definidos em estudos conjuntos com
técnicos do Ministério da Saúde, exercendo uma fun3
ção capital no sistema de avaliação setorial.
3

A equipe técnica sugere, ainda, a formulação dos indicadores
de conformidade, para mensuração do cumprimento das normas
e prin cí pi os do Sis te ma por par te dos ges to res, ap tos a re ve la rem
indícios de des vi os e ir re gu la ri da des na apli ca ção dos re cur sos.
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Verifica-se, também, uma atuação pouco profícua dos conselhos de saúde e comissões intergestoras, aliada à baixa participação comunitária no acom panhamento da aplicação dos recursos. Há a nítida
impressão de que o controle social, previsto quando
da implantação do modelo, não tem sido exercido a
contento, inobstante o Ministro Relator do TCU ter
alu di do a uma me lho ria per cep tí vel, nos úl ti mos anos,
na fiscalização popular das ações públicas, mediante
instrumentos como ouvidorias, disque-denúncias e
en ti da des como as Pas to ra is da Sa ú de e da Cri an ça e
associações de moradores.
A par disso, impende destacar o recente fomento de atraentes opções na área da saúde pública, a
exemplo do Programa de Agentes Comunitários da
Saúde – PACS, do Programa Saúde em Família –
PSF, e dos consórcios intermunicipais de saúde. Por
ocasião das auditorias, o PACS estava presente em
todos os Estados e em 3.541 Municípios, atendendo
aproximadamente 50 milhões de pessoas. Este Programa visa fornecer orientações preventivas sobre
cu i da dos com a sa ú de, vol tan do-se para o con tro le da
mortalidade materno-infantil.
O PSF propõe-se a introduzir mudanças no mo de lo as sis ten ci al vigente, fo ca do no aten di men to hospitalar. A família passa a ser o núcleo do sistema, deven do ser aten di da a par tir de suas ne ces si da des bá sicas. Em 1998, estimava-se que cerca de 10 milhões
de pessoas estavam sendo beneficiadas pelas 3.147
equipes do Programa, em 1.117 municípios.
A mu dan ça de foco dos pro gra mas de sa ú de pú blica, privilegiando ações preventivas (ao largo das
ações eminentemente curativas), deve ser estimulada, por apresentar resultados mais eficazes do ponto
de vista social. Além disso, o tratamento preventivo
mostra-se menos oneroso aos cofres públicos.
Por fim, a formação de consórcios intermunicipais de saúde tem sido implementada com sucesso
em alguns estados, como Minas Gerais e Paraná. O
compartilhamento de recursos humanos e materiais
e a adequação da infra-estrutura têm proporcionado
um au men to da qua li da de do aten di men to ofe re ci do à
população.
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quadro. Existe certo consenso no sentido de que o
resgate das mazelas existentes somente será possível por intermédio de uma melhor aplicação dos recursos (e para isso se impõe a estruturação de um
efetivo sistema de acompanhamento e avaliação das
ações de Go ver no), pro vi dên cia qui çá mais im por tante que o simples acréscimo no volume de recursos
públicos carreados ao setor.
É importante frisar, ademais, que as deficiências apon ta das pelo Tri bu nal nes te tra ba lho, em es pe cial quanto à dis tri bu i ção es pa ci al dos in ves ti men tos do
setor, devem ser consideradas pelo Congresso Nacional por ocasião de seus procedimentos decisórios,
em especial quan do da ela bo ra ção das leis or ça men tárias.
Enfim, entendemos que esta Co mis são deve to mar conhecimento do conteúdo do trabalho e oficiar
ao TCU que a mantenha informada sobre os desdobramentos da matéria, principalmente quanto às alterações na sistemática de controle e avaliação do setor e à implantação de indicadores de desempenho
que pos si bi li tem a es tru tu ra ção de um mo de lo de avaliação das ações públicas de saúde.
II – Voto
Ante o exposto, somos por que esta Comissão
de Fiscalização e Controle:
– tome conhecimento da Decisão nº 635/99,
adotada pelo Tribunal de Contas da União;
– oficie ao Tribunal de Contas da União que
esta Co mis são to mou co nhe ci men to do tra ba lho re alizado e visualiza a conveniência de se manter informada sobre os desdobramentos do trabalho, notadamente quanto aos mecanismos de fiscalização
da área e à implantação efetiva de indicadores de
desempenho;
– determine o arquivamento do presente processo.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Moreira Mendes, Relator –
Tasso Rosado – Valmir Amaral – Alberto Silva –
Juvêncio da Fonseca – Fernando Matusalém –
Wellington Roberto – Heloisa Helena.
PARECER Nº 236, DE 2001

I.3. Conclusões
O trabalho do Tribunal de Contas da União oferece a todos que têm interesse na delicada questão
da saúde pública um retrato consistente da realidade
atual. Muito se discute, nos mais diversos meios,
acerca das alternativas existentes para reduzir os
problemas e buscar as soluções para a melhoria do

Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 36, de 1999 (nº
939/99, na origem), que encaminha Relatório de Atividades do Tribunal de Contas
da União relativo ao 2º trimestre de 1999.
Relator: Senador Geraldo Althoff
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I – Relatório
I.1. Considerações gerais
Em atenção ao disposto no art. 71, § 4º, da
Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União
(TCU) encaminhou ao Senado Federal, por meio do
Aviso nº 939–GP/TCU, seu Relatório de Atividades
referente ao 2º trimestre de 1999. Nesta Casa Legislativa, o pro ces so foi iden ti fi ca do como Avi so nº 36, de
1999, e enviado à Comissão de Fiscalização e Controle em virtude das disposições contidas na Resolução nº 46, de 1993.
No âmbito desta Comissão, fomos designados,
em 25-11-99, para examinar e emitir parecer circunstanciado acer ca da ma té ria, ta re fa que nos de sin cum bimos com a apresentação do presente trabalho.
Inicialmente, necessário destacar que a fiscaliza ção do Tri bu nal de Con tas da União está a car go do
Congresso Nacional, instituição titular do controle ex terno, nos termos do art. 90 da Lei nº 8.443/92 – Lei
Orgânica do TCU, abaixo reproduzido:
”Art. 90. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será
exercida pelo Congresso Nacional, na forma
definida no seu Regimento Comum.
§ 1º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente,
relatório de suas atividades.“
A norma supratranscrita remete ao Regi mento Comum do Congresso Nacional a regulamentação
do controle a ser exercido pelo Parlamento sobre a
Corte de Contas. Lamentavelmente, até o presente
momento essa regulamentação não foi estabelecida,
inexistindo parâmetros a disciplinar o conteúdo mínimo, a forma de tramitação e os efeitos advindos da
análise dos relatórios oriundos do Tribunal.
Tal ocorre, por exemplo, com o prazo para apre sentação dos relatórios, somente previsto no Regimento Interno do próprio Tribunal (§ 1º do art. 241),
que es ta be le ce o pra zo de 60 dias para apre sen ta ção
dos relatórios trimestrais de atividades. Observe-se,
dessa forma, a intempestividade do presente Relatório Trimestral, somente recebido neste Senado Federal em 21 de outubro de 1999, cento e treze dias após
o encerramento do trimestre de referência.
A situação em tela está a exigir, portanto, uma
ação legiferante tendente a colmatar essa lacuna.
I.2. Aspectos gerais do Relatório
Antes de enfocarmos mais detidamente alguns
pontos do relatório, que dizem respeito ao desempe-
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nho do Tribunal no exercício de suas atividades, con vém expor em linhas gerais o conteúdo da documentação enviada pelo TCU.
O relatório encaminhado pelo Tribunal de Contas da União apresenta essencialmente quatro partes, a sa ber: fun ci o na men to do Tri bu nal, ati vi da des de
controle externo, atividades administrativas e relações institucionais.
No decorrer do período analisado, foram realizadas 54 ses sões pelo Ple ná rio e Câ ma ras que com põem
a Cor te de Con tas, su pe ran do as 49 ses sões re a li za das
em igual interregno do exercício de 1998. Dessas sessões resultaram 428 acórdãos e 448 decisões1.
Qu an to à exe cu ção or ça men tá ria do TCU, o Re latório informa que a dotação total prevista na Lei nº
9.789/99 (Lei Orçamentária Anual para o exercício de
1999) para o Tribunal ascende a R$348,4 mi lhões. Desse total, R$305,9 milhões são orçados para o pagamento de pessoal, R$35,5 milhões para outras despesas correntes e R$6,9 milhões para despesas de capital. Mister aduzir que dados acumulados até 30-6-99
evidenciavam que haviam sido liquidados R$176,0 milhões, equivalente a 50,52% do montante orçado.
Assinale-se que no relatório encaminhado pelo
TCU não consta resenha acerca das atividades desempenhadas pelo Ministério Público junto ao Tribunal. Dado o entendimento de que a Procuradoria em
apreço encontra-se desvinculada da estrutura do Ministério Público da União, é de bom alvitre que se inclua nos relatórios enviados ao Parlamento um demonstrativo de suas ações.²
Mes mo que a Pro cu ra do ria te nha cer to grau de autonomia no exercício de suas funções, parece claro que
sua es tru tu ra as so cia-se in ti ma men te ao Tri bu nal, de forma que não se pode pre ten der des car tar as ações do Ministério Público junto ao Tribunal quando da elaboração
dos instrumentos à disposição do Congresso Nacional
para o exercício de sua atividade de fiscalização. Firma-se a convicção, portanto, de que é necessário incluir
futuramente demonstrativo das atividades do Ministério
Pú bli co, ain da que em se ção se gre ga da den tro do re la tório. Por oportuno, vale aludir que no Regimento Interno
do TCU consta a previsão de elaboração, pelo Procurador-Geral ou por quem dele receber de le ga ção, de re senha das atividades específicas a cargo do Ministério Pú blico junto ao Tribunal relativas ao exercício encerrado.
¹A quantidade de deliberações do segundo trimestre de 1999 superou o período análogo de 1998, em que foram proferidos 293
acór dãos e 453 de ci sões, po rém é in fe ri or ao re gis tra do em 1997,
496 acór dãos e 449 decisões.
² A tese da desvinculação funcional foi acolhida pelo Su pre mo Tribunal Federal na ADIN 789, relatada pelo ilustre Ministro Celso
de Mel lo e publicada no Diário da Justiça em 19-12-94.
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I.3. Julgamento das contas dos administradores
No pe río do sub exa mi ne, o TCU jul gou 964 pro cessos de tomadas, prestações de contas e tomadas
de contas especiais. Desse total, 266 foram julgadas
irregulares, condenando-se 284 responsáveis ao pagamento de multa ou ressarcimento de débito em um
total de 3.402.426,27 UFIR, correspondente a
R$13.094.170,44, em 30-6-99. Além disso, outros 49
responsáveis foram multados em 157.543,91 UFIR,
ou
153.920,00 em valores de 30-6-99, por
não-cumprimento de decisões do Tribunal ou prática
de outras irregularidades.
O qua dro se guin te sin te ti za a evo lu ção das con denações de responsáveis em processos julgados
pelo Tribunal nos últimos exercícios.

Observa-se que o montante das condenações
im pu ta das pelo TCU man te ve-se sem gran des al te ra ções no segundo trimestre de 1999, se cotejado com
o mesmo período do exercício anterior. E esses valores são apreciavelmente superiores aos informados
para o trimestre análogo do ano de 1997. O Tribunal
nada informa acerca das razões para tal comportamento.
Das contas julgadas pelo TCU, 44% foram con si de ra das re gu la res com res sal vas, 38% ir re gu la res e
18% regulares. Esses dados são importantes, demonstrando um crescimento estatístico significativo
do julgamento pela irregularidade das contas, porquanto no mesmo pe río do do ano pre ce den te ape nas
29% das contas foram tachadas de irregulares. Ocor reu, ainda, uma redução de 16 pontos percentuais
nas contas julgadas regulares com ressalvas e um
acréscimo de 7 pontos percentuais nas contas re gulares, de 1998 para 1999.
Uma questão importante que permeia o julgamento das contas dos administradores públicos é a
tempestividade da deliberação do Tribunal. A Lei nº
8.443/92 determina, em seu art. 14, que o prazo para
julgamento das con tas en cer ra-se no tér mi no do exer -
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cício seguinte àquele em que foram apresentadas.
Sabe-se que historicamente o TCU tem dificuldades
para atender referido ditame legal, por vezes tar dando anos para deliberar sobre as contas dos gestores,
o que acarreta di fi cul da des para a efe ti vi da de do con tro le ex ter no. O Re la tó rio ol vi da-se des se pon to, nada
instruindo sobre a situação atual, bem como so bre os
esforçosempreendidos para conferir eficácia à disposição legal.
I.4. Auditorias e inspeções
No decorrer do trimestre abril/junho de 1999, foram iniciadas 174 fiscalizações, das quais 50 em razão de solicitações do Congresso Nacional. Esse total significa um acréscimo de 4,8% em relação ao
mesmo período de 1998 e uma queda de 36,5% em
comparação com o 2º trimestre de 1997. O TCU assinala, ainda, que nos seis primeiros meses de 1999 fo ram ini ci a das 241 fis ca li za ções, nú me ro que ul tra passa em 88% a meta fixada para o período.
Quanto à distribuição das auditorias e inspeções, constata-se que 36 relacionam-se ao controle
da administração direta, 50 de autarquias, 24 de governosestaduais, 23 do Poder Ju di ciá rio, 11 de so ci edades de economia mista e 11 de municípios.
Outrossim, foram apreciados 130 relatórios de
inspeções e auditorias, quantidade superior às 115
de 1998 e às 128 de 1997.
1.5. Execução dos débitos
O procedimento administrativo no âmbito do Tri bu nal prevê que uma vez deliberada a imputação de dé bito ou cominação de multa ao responsável, expede-se
notificação para, no prazo de quinze dias, o responsável
recolher o valor devido aos cofres públicos. Após isso,
exis tem três pos sí ve is des do bra men tos do pro ces so: pagamento da quantia apurada, interposição de um dos
possíveis recursos previstos nos arts. 32, 35 e 48 da Lei
Orgânica do TCU ou, caso não seja efetivada alguma
das alternativas anteriores, remessa à Advocacia Geral
da União, por meio do Ministério Público junto ao Tribunal, do processo de cobrança executiva.3
No período, o TCU apreciou 162 recursos, dos
quais 74 foram providos total ou parcialmente. Para
efeito comparativo, em 1998 haviam sido apreciados
3

Os recursos aqui considerados são o recurso de reconsideração, o embargo de declaração, o pedido de reexame e o recurso
de revisão, sendo este, que não tem, na realidade, natureza jurídica de recurso, o único que é recebido com efeito meramente
devolutivo, não protelando a execução da decisão até que sejam
dirimidos os questionamentoslevantados.
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apenas 97 recursos, dos quais 50 foram providos.
Não foram informados a composição dos 162 recursos apreciados e nem o tempo decorrido desde sua
interposição, o que prejudica a formação de um juízo aprofundado acerca da matéria. Realçamos que,
tendo efeito suspensivo a maioria dos recursos impetrados, existe a necessidade de rápida tramitação
processual, de forma a evitar que o excesso de morosidade impeça a produção dos efeitos da condenação.
Foram formalizados 182 processos de cobrança
exe cu ti va (con tra 44 no 2º tri mes tre de 1998), no to tal de
11.287.607,00 UFIR, equivalente a R$ 11.027.992,03,
em va lo res de 30-6-99 (essa quan tia é sig ni fi ca ti va mente superior à enviada para cobrança executiva no 2º trimestre do ano anterior, 1.005.436 UFIR, e no mesmo
trimestre de 1997, 6.672.062 UFIR).
O Relatório é silente sobre a efetividade da cobrança em nível administrativo dos débitos e multas
imputadas aos gestores (nada aduz sobre o valor arrecadado após a notificação dos responsáveis) e sobre o acom pa nha men to das ações de exe cu ção ori gi nadas de decisões do TCU, não informando quanto
efe ti va men te in gres sa nos co fres pú bli cos a par tir das
deliberações do Tribunal. Não obstante, temos informações provenientes de outros relatórios de que as
quantias ressarcidas ao Erário correspondem a um
pequeno percentual do valor total cobrado, fato que
macula a eficácia das ações de controle.
1.6. Solicitações do Congresso Nacional
No exercício de suas funções de Órgão auxiliar
de controle externo, o Tribunal de Contas da União
atende solicitações de trabalhos emanadas do Congres so Na ci o nal. No pe río do em apre ço, fo ram aco lhidas cinco solicitações para fornecimento de informações ou realização de auditorias, quais sejam:
• pronunciamento do TCU sobre a legalidade
de dispositivos das Medidas Provisórias nºs 1.626-51
e 1.751-64, que tra tam da fis ca li za ção de re cur sos recebidos por entidades públicas;
• solicitação de informações sobre valores repassados ao Estado de Goiás, por meio de ajustes,
acordos, convênios ou instrumentos congêneres, nos
exercícios de 1995 a 1997;
• solicitações de informações sobre in denizações pagas, disponibilidade de recursos e investimentos ou débitos assumidos por diversos órgãos e
entidades federais, entre elas a Sudam e o Finam;
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• solicitação de realização de diligências, inspeções e auditorias nos órgãos da Administração Direta e Indireta;
• solicitação dos demonstrativos de execução
financeira do Ministério da Educação, por programa,
nos anos de 1995 a 1998, para sub si di ar o exa me dos
projetos de leis que instituem o Plano Nacional de
Educação.

Além disso, foram apreciadas sete fiscalizações realizadas em decorrência de solicitações do
Congresso Nacional, a saber:
• ins pe ção para exa mi nar li ci ta ções de im por tação de preservativos destinados ao combate à disseminação de doenças venéreas, durante os exercícios
de 1993 a 1996;
• auditoria na obra para implantação do Trem
Metropolitano de Belo Horizonte, no trecho Ca la fe te –
Barreiro;
• auditoria operacional realizada sobre a aplicação dos recursos do Reforsus em Minas Gerais;
• fiscalização na execução do contrato firmado
entre a Petrobras e a Sertep S.A Engenharia e Projetos, cujo objeto refere-se a projetos de instalações
para produção de petróleo no Estado do Rio Grande
do Norte;
• auditoria na obra de construção e pavimentação da BR – 174 – Divisa AM/RR;
• auditoria na Secretaria do Tesouro Nacional
abrangendo os processos de securitização de créditos com a União, ocorridos no período de 01.91 a
10.97;
• fiscalização no DNER para verificar a execução or ça men tá ria do sub pro je to ”Inde ni za ção e De sapropriação de Imóveis“.
Convém asserir que não foram relatadas informações importantes referentes às solicitações do
Congresso Nacional e de suas comissões, a exemplo
das da tas do pe di do, do tem po to tal ne ces sá rio para o
efetivo cumprimento das solicitações e da atual situação dos processos em andamento.
1.7. Outras sanções administrativas e ações
de controle externo
O Esta tu to Fun da men tal de 1988 e a Lei Orgâ ni ca do Tribunal reservaram ao TCU uma grande variedade de instrumentosdestinados a garantir a eficácia
do sistema de controle externo. São prer ro ga ti vas administrativas do Tribunal que existem para facilitar a
punição aos maus gestores e inibir atos administrativos contrários ao interesse público. Fundamental,
nesse sentido, a correta utilização desses instrumen-
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tos. Entre essas possíveis ações do TCU, destacamos as seguintes:
 inabilitação do responsável por infração
gra ve, as sim en ten di da pela ma i o ria dos mem bros do
Tribunal, por um período de cinco a oito anos, para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública;
 remessa de cópia da documentação que
evidencie dano ao Erário de cor ren te de ato de ges tão
ilegítimo ou antieconômico ou, ainda, desfalque ou
desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ao Ministério Público da União (MPU) para ajuizamento
das ações cíveis e penais cabíveis;
 sus ta ção de atos ad mi nis tra ti vos ile ga is e irregulares, comunicando-se ao Parlamento a sustação;
 comunicação ao Congresso Nacional de
contratos ilegais, visando à sua sustação;
 declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar de licitação na Administração
Pública Federal por até cinco anos;
 solicitação à Advocacia-Geral da União, ou
aos dirigentes de entidades, das medidas necessárias ao arresto de bens dos responsáveis julgados em
débito;
 inclusão de res pon sá ve is ocu pan tes de cargos ou funções públicas que tiveram contas julgadas
irregulares por decisão irrecorrível em cadastro para
o encaminhamento oportuno ao Ministério Público
Eleitoral, tomando-os inelegíveis.
Constatamos que o Relatório enviado pelo
TCU pouco esclarece acerca dos procedimentos
efetuados nessa seara, restringindo-se a abordar,
de forma explícita, as questões da inclusão no rol
de inelegíveis e da remessa de documentação ao
Ministério Público da União. O Tribunal informa que
dos 284 responsáveis cujas contas foram julgadas
irregulares, 192 eram ocupantes de cargos ou funções públicas e, até o momento da elaboração do
Relatório, 29 tiveram seus nomes inclusos no cadastro de responsáveis. Ademais, providenciou-se,
no 2º trimestre de 1999, o encaminhamento ao
MPU de cópia de 86 processos para ajuizamento
das ações pertinentes.
De qualquer sorte, entendemos que uma análise mais apurada, por parte do Congresso Nacional,
das ações desempenhadas pelo TCU somente é fac tível se embasada pela ciência de um maior número
de va riá ve is as so ci a das às ati vi da des de fiscalização,
a exem plo das aci ma pro pos tas. Com efe i to, re le van te
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que nos futuros relatórios faça-se menção às ações
de controle descritas nesta seção.
I.8 – Conclusões e recomendações
Diante das considerações levantadas, firma-se
a necessidade de regulamentação da fiscalização
exercida pelo Con gres so Na ci o nal so bre o Tri bu nal de
Contas da União, disciplinando as questões relativas
à prestação de contas e ao relatório de atividades do
TCU. Nos termos da Lei nº 8.443/92, a regulamentação deve ser implementada por intermédio de Resolução do Congresso Nacional.
Em linhas gerais, ao comparar estatisticamente
os dados do 2º trimestre de 1999 com os do mesmo
período do ano anterior, percebemos certa intensificação das atividades da Corte de Contas no que se
refere a alguns índices, como o número de sessões e
de de li be ra ções efe ti va das, a quantidade de fiscalizações iniciadas e apreciadas, o número de recursos
apreciados, a quantidade de processos de cobrança
executiva formalizados e o montante envolvido nesses processos de cobrança. Contudo, o Relatório
aqui examinado não informa alguns dados importantes para aferição da efetividade e eficiência da Corte
de Con tas, não sen do pos sí vel ava li ar com se gu ran ça
o desempenho da Instituição.
Fazem-se convenientes, por conseguinte, algumas recomendações no sentido de mi no rar as di fi culdades existentes e aperfeiçoar a análise dos futuros
relatórios de acompanhamento:
1) nos próximosrelatórios o TCU in clua in for mações atinentes a:
– pra zo mé dio de jul ga men to das con tas dos ad ministradores públicos, acompanhado de justificativas em caso de impossibilidade de cumprimento do
prazo legal;
– acompanhamento cronológico individual das
solicitações do Congresso Nacional e de suas comissões, pro vi das no pe río do e em an da men to, in for mando a data do pedido, as fases da tramitação interna e
a previsão para o termo final de encaminhamento do
trabalho ao Parlamento;
– quan ti as efe ti va men te res sar ci das e ar re ca dadas nas fases de cobrança administrativa e judicial
oriundas de condenações do Tribunal;
– prazos médios de julgamento dos recursos
com efeito suspensivo interpostos a decisões do
Tribunal, individualizados por modalidade de
recurso;
– resenha das atividades realizadas pelo Ministério Público junto ao Tribunal;

MAIO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

– relação dos eventuais casos de sustação de
atos administrativos ilegais;
– relação das eventuais comunicações dirigidas
ao Congresso Nacional informando contratos ilegais
a serem examinados pelo Parlamento;
– re la ção dos even tu a is ca sos de ina bi li ta ção de
responsáveis por infração grave para o exercício de
cargo em comissão ou função de confiança da administração pública;
– relação dos eventuais ca sos de de cla ra ção de
inidoneidade de licitantes fraudadores para participar
de licitação na administração pública federal;
– relação dos eventuais pedidos aos órgãos
competentes de medidas necessárias ao arresto de
bens dos responsáveis julgados em débito;
2) a Comissão de Fiscalização e Controle, em
virtude de suas atribuições regimentais, comunique à
Mesa do Senado Federal a necessidade de, o quanto
antes, seremprovidenciadas a discussão e a votação
das proposições que tramitam nesta Casa que disciplinem a matéria em relato;
3) que enquanto perdurar a ausência de regulamentação da matéria pelo Congresso Nacional, o Tri bunal de Contas da União observe, na apresentação
dos re la tó ri os, os pra zos de fi ni dos em seu pró prio Regimento Interno.
II – Voto
Em função dos argumentos expostos, entendemos que o Relatório de Atividades do Tribunal de
Contas da União, referente ao 2º trimestre de 1999,
atende às exigênciaslegais, e ainda que esta Comissão deve:
– enviar cópia desse Parecer ao Tribunal de Con tas da União, re co men dan do aten ção às con si de ra ções
dispostas no item I.8 que lhe sejam pertinentes;
– comunicar à Mesa do Senado Federal a necessidade de priorizar a discussão e votação das pro posições em tramitação que disciplinem a matéria;
– determinar o arquivamento deste processo.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Geraldo Althoff, Relator –
Tasso Rosado – Valmir Amaral – Alberto Silva –
Juvêncio da Fonseca – Fernando Matusalém –
Eduardo Suplicy – Wellington Roberto.
PARECER Nº 237, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 44, de 1999 (nº
1.045/99, na origem), do Tribunal de Con-
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tas da União, encaminhando o Relatório
das atividades daquele Órgão, referente
ao 3º trimestre de 1999.
Relator: Senador Eduardo Suplicy
I – Considerações Preliminares
Em cumprimento ao disposto no art. 71 da
Constituição Federal, o Tribunal de Contas da União
encaminhou para conhecimento desta Casa o Relatório de suas atividades referente ao 3º trimestre de
1999.
A ma té ria, de acor do com o pre ce i to cons ti tu ci onal, não exige providências nem manifestação por
parte do Se na do, uma vez que se tra ta de uma co mu nicação das atividades desenvolvidas, para efeito de
conhecimento dos Parlamentares acerca do controle
externo, no que tange ao seu exercício como par te da
competência do Tribunal.
A importância da matéria, conjugada com as
atribuições regimentais conferidas a esta Comissão,
torna recomendável o debate sobre certas questões
que surgem do exame do conteúdo do Relatório e a
tomada de posição em relação a alguns pontos em
que se pode verificar uma fragilidade na eficácia da
atuação da Corte de Contas.
II – Relatório
Do conteúdo do material encaminhado, merecem destaque algumas informações de especial re levância, as quais são, a seguir, tratadas.
No trimestre em pauta foram julgados 604 proces sos de pres ta ções ou to ma das de con tas anu a is e
498 tomadas de contas especiais; do to tal, 185 con si derados irregulares, com imposição de multa ou exigência de devolução de recursos ao Governo, no
montante de R$9,3 milhões. Naquela oportunidade,
havia 2.530 ór gãos, en ti da des e fun dos su bor di na dos
à fiscalização do TCU.
Dos 185 processos julgados irregulares, observa-se que 70,27% referem-se a convênios do Governo Fe de ral com Esta dos e Mu ni cí pi os. Há que se sa li entar que, naquela oportunidade, como atualmente o
faz, o TCU somente fiscaliza convênios quando há
questionamento pelo órgão repassador federal da re gularidade na condução pelo conveniado.
O dado sugere que, já que os órgãos repassadores examinam apenas formalmente a aplicação
dos recursos, é provável que o desvio esteja sendo
consideravelmente superior ao detectado, e que isto
esteja sendo desconsiderado pelo Poder Público. O
fato veio a ser confirmado nas investigações sobre o
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crime organizado levadas a efeito pela CPI do Tráfico do Drogas, que detectou a compra de Notas Fiscais ”frias“ pelas Prefeituras para uso nas prestações de contas encaminhadas aos órgãos do Governo Federal.
Digno de nota, também, é o número de processos julgados regulares com ressalva, 356, corresponden te a 37% do to tal. Este nú me ro apon ta para a fal ta
de atenção dos administradores públicos às normas
de direito administrativo e financeiro vigentes.
III – Voto
Em razão da relevância da matéria e da insuficiência de informações para uma boa condução do
real controle externo por parte do Senado, opino no
sentido de que esta Comissão solicite ao TCU:
a) que faça constar dos relatórios a serem produzidos a partir desta data:
a.1) a lis ta gem dos de ve do res, com a res pec ti va
data da decisão que os considerou em débito, e, sobre cada um, as informações acerca das medidas judiciais que estão sendo tomadas, com vistas ao recebimento dos valores;
a.2) a lis ta gem dos ca sos em que hou ve in dí ci os
de prática criminosa de qualquer natureza (espe cialmente de apropriação indébita, peculato, falsi dade ideológica, falsificação documental, estelionato,
improbidade administrativa, crime contra o pro cesso liciatório, prevaricação, etc.), bem como as in formações relativas às providências que foram to madas no sentido de dar conhecimento dos fatos ao
Ministério Público, para o ajuizamento das ações penais cabíveis;
b) que realize um apanhado e informe a esta
Comissão sobre as normas jurídicas que mais comumente são descumpridas pelos administradores públicos e que produziram os 37% de contas julgadas
regulares com ressalvas, apontando, ainda, as razões para tanto e possíveis medidas que podem ser
tomadas no âmbito do Tribunal, do Congresso e do
Executivo com vistas à redução deste índice.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Eduardo Suplicy, Relator
– Tasso Rosado – Valmir Amaral – Alberto Silva –
Juvêncio da Fonseca – Freitas Neto – Wellington
Roberto – José Eduardo Dutra – Heloisa Helena.
As recomendações constantes dos Pareceres nºs 230 a 237, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, serão providenciadas pela Mesa.
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PARECER Nº 238, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Diversos nº 27, de 1997 (nº
288/97, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia da Decisão nº 262/97, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente à solicitação do Congresso Nacional no sentido de que se realize Auditoria a respeito da Central Trópico (TC nº
000.345/95-4)
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
I.1. Histórico
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, cri a da em aten ção ao Re que ri men to nº 493/91-CN, com
o objetivo de investigar as causas e as dimensões do
atraso tecnológico nos processos produtivos da indústria brasileira, bem como nos processos de pesquisa e instituições de ensino e pesquisa no Brasil,
mencionou, no seu Relatório Final, de 7-5-92, a existência de “estratégia das empresas multinacionais de
impedir o desenvolvimento tecnológico e o cres cimento da Central Trópico RA.”
Somente em 2-1-95, o Relatório Final da CPMI,
de nº 04/94, foi encaminhado ao Tribunal de Contas
da União por meio do Ofício nº 1.024/94-Senado Fede ral, so li ci tan do re a li za ção de au di to ria a res pe i to da
Central Trópico RA, “desde a definição de seu desenvolvimento pelo antigo Ministério das Comunicações,
por meio do CPqD da Telebrás, o repasse à indústria
nacional para sua fabricação e, especialmente, a violenta queda de preços das centrais telefônicas fornecidas pelas empresas multinacionais instaladas no
País, a partir do momento em que a Central Trópico
passou a ser ofertada nas licitações pe los fa bri can tes
nacionais, fato que apresenta indícios de sobrepreço
anterior ou dumping posterior”.
Para atender à solicitação do Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria
no antigo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da
Te le brás. O Re la tó rio do tra ba lho fun da men tou o Voto
do Ministro Relator Paulo Affonso Martins de Oliveira,
que resultou na Decisão nº 262/97-TCU-Plenário,
acatando as conclusões do estudo e determinando o
arquivamento do Processo. Os Autos foram, então,
enviados ao Presidente do Senado Federal por meio
do Avi so nº 288-SGS-TCU, de 15-5-97, do Pre si den te
do Tribunal de Contas da União.
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No Senado Federal, o expediente do TCU foi
anexado ao processado do Requerimento nº
493/91-CN e, em cópia, enviado à Comissão de Fiscalização e Con tro le, a qual com pe te exer cer a fis ca lização e o controle dos atos do Poder Executivo, con forme Resolução nº 46/93 e, em especial, o disposto
nas alíneas i e n do seu art. 2º
Em 19-6-97, o processado foi distribuído, para
re la to, ao Se na dor Jú lio Cam pos, sen do de vol vi do em
28-8-97 à CFC, com o respectivo Relatório.
Por não ter sido a maté ria apreciada, à época, por esta Co missão de Fiscalização e Contro le
e ten do em vis ta o afastamento e, posteriormente,
o tér mino do mandato do Senador Júlio Campos,
foi o processado re distribuído, para relato, em
27-10-98, ao Senador Pedro Piva e, em 18-3-99,
ao Sena dor Alber to Silva e devolvido à Comis são
em 7-1-99 e 13-5-99, res pectivamente, sem mi nuta de parecer.
Fi nal men te, em 7-10-99, fo mos de sig na do Re lator da matéria, missão da qual procuramos presentemente nos desincumbir, mediante a apresentação da
respectiva minuta de Parecer.
I.2. Análise da Matéria
Salienta-se, preliminarmente, a absoluta intempestividade da presente análise, comprovada pelos
seguintes fatos:
a) privatização do sistema de telecomunicações, passando a tecnologia a ser propriedade da
Trópico S/A, empresa constituída pela Fundação que
sucedeu o CPqD em as so ci a ção com a Pro mon, uma
das empresas que participaram do desenvolvimento
dessa tecnologia;
b) gran de de fa sa gem tem po ral re la ti va men te ao
objeto da apuração, conforme a seguinte cronologia
da investigação:
– conclusão dos trabalhos da CPMI: 7-5-92;
– remessa do Relatório nº 04/94 ao TCU:
2-1-95 (tem po de cor ri do: apro xi ma da men te 2 anos e
7 meses);
– resposta do TCU ao Senado Fede ral:
15-5-97 (tempo decorrido: aproximadamente 2
anos e 4 meses).
Tempo total decorrido (des de o en ce ra men to da
CPMI até a apresentação da Decisão do TCU): 4
anos e 11 meses.
Além disso, saliente-se que desde 16 de maio
de 1997 o processado encontra-se nesta Comissão
de Fiscalização e Controle, não tendo sido analisado
até a presente data.
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O que apurou o TCU
A CPMI concluiu pela existência de indícios que
apontavam para a existência de uma “estratégia das
empresas multinacionais em atuação no País, no
sentido de impedir o desenvolvimentotecnológico e o
crescimento da Central Trópico RA”.
O Estudo do TCU, objetivamente, nada apurou
em relação a este assunto. Observa-se que a própria
ori en ta ção da Au di to ria não ti nha tal ob je ti vo, uma vez
que linhas de investigação sugeridas por fatos levantados foram desprezadas. Dentre estas destacamos:
a) a não-implementação da estratégia definida
pela Telebrás por meio da Portaria nº 661/75, no sen ti do de cons ti tu ir uma em pre sa sob o con tro le de ca pi tais privados nacionais, com a finalidade de, em coope ra ção com o Cen tro de Pes qui sa e De sen vol vi mento – CPqD, desenvolver e, posteriormente, fabricar
centrais telefônicas de comutação. Essa empresa
transformar-se-ia, após o desenvolvimento da tecnolo gia di gi tal (CPA tipo tem po ral – CPA-t), na fa bri can te
exclusiva das CPA-t brasileiras. O Relatório descreve
uma sé rie de ações das em pre sas mul ti na ci o na is que
resultaram na alteração substancial dessa estratégia
estatal. Registrou-se que, no momento de efetivo ingresso no mercado (1990), a central Trópico RA já
não contava com nenhuma proteção, tendo que com petir em igualdade de condições com as tecnologias
estrangeiras;
b) os acordos firmados pela AT&T e Northern
Telecom com as fabricantes licenciadas da Central
Trópico - STC e Promom, respectivamente - no exato
momento de lançamento no mercado da referida
Central; e
c) a relutância na aceitação da Central Trópico
RA por parte de algumas empresas do STB, apesar
dessa tecnologia apresentar várias vantagens relativamente às outrasdisponíveis no mercado, conforme
destacado no Relatório do TCU.
A CPMI constatou também uma “violenta queda
de preço das centrais telefônicas fornecidas pelas
empresas multinacionais instaladas no País, a partir
do momento que a Central Trópico passou a ser ofertada nas licitações pelos fabricantes nacionais, fato
que apresenta indícios de sobrepreço anterior ou
dumping posterior". Avançou ainda para afirmar que
”é mais provável que tenha ocorrido as duas coisas:
preços abusivos e dumping".
Os dados levantados pelo TCU demonstram
que, res sal va das as di fi cul da des para se es ti mar com
precisão o preço médio por terminal, tal preço caiu a
me nos da me ta de, no pri me i ro ano após a en tra da no
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mercado da Central TRÓPICO RA (de US$ 1.000
para US$ 400), situando-se, no momento de conclusão da Auditoria, na faixa de US$ 200. Portanto, cerca de 1/5 do preço praticado anteriormente a 1990
(fls. 12, 16 e 11 do Processo).
O mes mo es tu do des car tou in te i ra men te a prá tica de ”dumping“ pelas empresas mul tinacionais,uma
vez que os últimos pre ços são co e ren tes com aque les
praticados em nível internacional, especialmente em
economias semelhantes à nossa (fls. 16). O que se
cons ta ta, as sim, é que ha via na re a li da de um po ten cial para queda dos preços anteriormente praticados.
O estudo do TCU desenvolveu um histórico, na
ten ta ti va de iden ti fi car os prin ci pa is fa to res que con tribuíram, anteriormente, para a prática de preços elevados no mercado das telecomunicações, relacionando os seguintes:
a) reserva de mercado estabelecida pela Portaria nº 215/81–Telebrás, que impossibilitava a realização de licitações. Esse sistema de reserva de
mercado deveria ter sido encerrado em 1986 (quando foi alcançado o número de 800.000 terminais
CPA-t instalados, conforme previsto na Portaria nº
215/81). Só foi, entretanto, encerrado em 1990, após
terem sido contratados pela Telebrás cerca de
1.800.000 terminais;
b) critério de reajuste de preços contratuais. O
indexador utilizado nos contratos de compra das
centrais de comutação – o IPA-PI (Coluna 27) da
FGV –, teve uma variação percentual acumulada
bem superior à do dólar. Assim, conforme a data e a
forma de pagamento, o valor pago foi superior, em
dólar, ao valor contratual. Isso se fez sentir com maior intensidade nos contratos de longa duração;
Não resta dúvida de que os fatores apresentados pelo TCU contribuíram, de fato, para a majoração
dos preços em análise. Entretanto, de forma alguma
podem ser tomados como justificativa para a prática de
pre ços ele va dos, nem tam pou co para im pe dir uma conclusão no sentido da ocorrência de preços abusivos.
Na solicitação de auditoria feita pelo Congresso
Na ci o nal ao TCU, in ter ro ga va-se, ain da ”como se deu
a definição do Desenvolvimento da Central Trópico ”.
O trabalho realizado pelo TCU permitiu o levantamento do seguinte histórico simplificado:
a) em 1976, foi criado o CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebrás, objetivando a
consolidação de uma estrutura para atuação em
P&D, que possi bi li tas se a diminuição da dependência
do setor de telecomunicações com relação à tecnolo-
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gia estrangeira. O referido Centro passou a atuar
dentro de um modelo que integrava as universidades
e as indústrias;
b) em 1977, já no âmbito do CPqD, foi desenvolvido o Pro je to Sis com II, quan do en tão se de fi niu a ar qui te tu ra e es pe ci fi ca ções téc ni cas a se rem ado ta das
para uma cen tral di gi tal. A es tra té gia que pas sou a ser
implementada não era mais a de sim ples subs ti tu i ção
de importação, mas sim de desenvolvimento de um
equipamento, concomitantemente aos esforços que
ocorriam no exterior nesse mesmo sentido;
c) em 1980, teve início o Projeto Trópico. Inicialmente, quando do desenvolvimento do equipamento
Trópico C (concentrador de linhas) e Trópico R (central de comutação digital de pequeno porte – até
4.000 assinantes), as empresas envolvidas foram
convocadas mediante carta-convite e submetidas a
um processo de seleção. As empresas vencedoras
assinaram contratos de desenvolvimento. Posteriormente, quando do desenvolvimento do Projeto Trópico RA (CPA-t de grande porte) o envolvimento das
empresas deu-se mediante contratos de obrigações.
Por meio desses contratos as empresas comprometeram-se a arcar com seus custos no desenvolvimento do projeto. Como contrapartida, a Tele brás com prome teu-se a ad qui rir, du ran te 5 anos, o vo lu me mí ni mo
de 60.000 terminais Tropico RA. Como ficou definido
que a primeira central somente seria concluída ao final
do quinto ano de referência, a Telebrás adiantou aos fu turos fornecedores contratados valores equivalentes a
60.000 terminais por ano de referência, relativos aos
equipamentos que ela iria futuramente receber.
Estava também o Congresso Nacional interessado em saber ”Qual forma foi adotada para o repasse da tecnologia“
O TCU apurou que o repasse da tecnologia
Trópico RA para as empresas fabricantes processou-se mediante os procedimentos previstos nos
contratos de obrigações. A análise detalhada de tais
contratos foi solicitada pela Câmara dos Deputados
ao TCU (Processo TC-017.661/93-5). Mediante a De cisão nº 554/97 – Plenário, o Tribunal considerou
”acordes às normas legais então vigentes os contratos de obrigações celebrados, no período de 1986 a
1988, com as quatro empresas nacionais participantes do processo de ca pa ci ta ção tec no ló gi ca e fa bri cação das Centrais."
1.3. Conclusões
A análise minuciosa do presente processado
permite-nos as seguintes conclusões:
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a) a análise da matéria figura absolutamente in tempestiva, tanto pela defasagem temporal relativamente aos fatos que se pretendia apurar, como pela
alteração do cenário no setor de telecomunicações,
hoje totalmente privatizado;
b) o tra ba lho do TCU, não obs tan te o ele va do ní vel e a riqueza de informações de natureza técnica e
histórica, não foi orientado no sentido de responder
objetivamente a todos os questionamentos formulados pelo Congresso Nacional, conforme Relatório nº
04/94, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito,
instituída em atenção ao Requerimento nº 493/91
-CN. Reforça os indícios apontados pela CPMI, sem
entretanto avançar na apuração mais concreta das
ações das multinacionais em atuação no País no sen ti do de im pe dir ou re tar dar o de sen vol vi men to de uma
tecnologia nacional. Tampouco permite elidir cabalmente as suspeitas levantadas;
c) foi concretamente afastada a ocorrência da
prática de ”dumping“ pelas empresas multinacionais,
tendo em vista que os preços correntes à época de
realização da Auditoria, apesar de serem bem in feri o res àque les praticados an teriormente a 1990,
são coerentes com os pra ticados em nível internacional;
d) em bo ra o Re la tó rio não con clua ob je ti va mente, os dados levantados permitem concluir-se que
ocorreu, de fato, a prática de sobrepreço pelas empresas multinacionais anteriormente a 1990 (preço
por ter mi nal: an tes de 1990, US$1.000; à épo ca do le van ta men to, US$ 200). O Re la tó rio do TCU apon ta di versos fatores que explicam a elevação dos preços
constatada pela CPMI – reserva de mercado, forma
de reajuste dos valores contratuais e forma de atualização das propostas –, os quais, entretanto, não jus tificam a prática de sobrepreço;
e) o que se pode concluir é que, no caso em
análise, a prática de preços abusivos deu-se em função de outros fatores, tais como:
– ausência de um efetivo controle,notadamente
ex ter no, cuja com pe tên cia foi con fe ri da pela Cons ti tuição a este Congresso Nacional;
– forma de decisão política característica do pe ríodo em análise, com ausência das práticas democráticas e participativas;
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– aquiescência ou omissão dos órgãos públicos
e autoridades que detinham a competência para corrigir tais distorções, especialmente da direção da Telebras;
f) consideramos, no momento atual, ser inconveniente e pouco objetivo insistirmos na apuração
desses fatos, até porque o Setor de Telecomunicações já foi in te i ra men te pri va ti za do, de ven do o fato em
comento figurar apenas como um dado histórico re levante.
Persiste, entretanto, o interesse em estimular e
apoiar o desenvolvimento de tecnologia nacional, no tadamente no cam po das te le co mu ni ca ções, haja vista a elevada importância desse setor para o nosso
futuro progresso. Relembre-se, inclusive, que os
contratos de concessão firmados entre as novas
operadoras te lefônicas e a Anatel contêm cláusula
que estabelece a preferência, em igualdades de
condições de preço, qualidade e prazo, a produtos
nacionais e àqueles cuja tecnologia seja desenvolvida no País.
Por outro lado, ressalte-se que a tecnologia tró pico luta ainda hoje para consolidar-se no mercado,
sendo atualmente propriedade da Trópico S/A, empresa constituída pela Fundação que sucedeu o
CPqD em associação com a PROMON, uma das em presas que participaram do desenvolvimento dessa
tecnologia.
II – Voto do Relator
Di an te do ex pos to, opi na mos pelo ar qui va men to
do processo, recomendando que esta Comissão pro mova, com a urgência possível, esforços para a elaboração de proposta de Resolução, visando regulamentar o inciso VII do art. 71 da Constituição Federal,
que estabelece a competência do TCU para prestar
as informações solicitadas pelo Congresso Nacional.
Essa Resolução poderá, entre outros beneficios, evitar as dificuldades constatadas na análise deste Pro cesso, no que se refere à orientação e ao prazo de
execução dos trabalhos.
Brasília, DF, 4 de abril de 2001. – Romero Jucá
Presidente – Ney Suassuna, Relator – Tasso Rosado – Valmir Amaral – Alberto Silva – Juvêncio
da Fonseca – Fernando Matusalém – Geraldo
Althoff – Moreira Mendes – Wellington Roberto.
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PARECER Nº 239, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Diversos nº 39, de 1997 (nº
404/97, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia da Decisão nº 401/97, bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao Requerimento nº 1.426/95, do
Senador Pedro Simon sobre a legalidade
da criação, no Sistema Integrado de
Administração Financeira, do Governo
Federal — SIAFI, do evento contábil denominado ”Dotação Solicitada Dependente de Autorização Legislativa (TC nº
017.186/95-1)
Relator: Senador Wellington Roberto
I – Relatório
Em 7 de novembro de 1995, o eminente Se nador Pedro Simon, com fundamento no disposto no
inciso IV do art. 71 da Constituição Federal, apresentou ao Plenário do Senado Federal o Requerimento nº 1.426, de 1995, solicitando ao Tribunal de
Contas da União que se pronunciasse sobre a legalidade de criação, no Siafi, do evento contábil denominado ”Dotação Solicitada Pendente de Autorização Legislativa ”. Devidamente aprovado pelo Senado Federal, referido requerimento foi encaminhado
ao Tribunal de Contas da União, onde foi protocolizado sob o nº TC 017.186/95-1.
O Tribunal de Contas da União, após efetuar as
pesquisas e levantamentos necessários, adotou a
Decisão nº 401/97-TCU-Plenário, encaminhada ao
Senado Federal por intermédio do Aviso nº
404-SGS-TCU, de 10-7-97, na qual in for ma que o fato
apontado no Requerimento do nobre Senador Pedro
Si mon ”... cons ti tui in frin gên cia ao dis pos to no in ci so II
do art. 167 da Constituição Federal; ”
Neste Senado Federal, referida decisão foi
identificada como Diversos nº 39, de 1997, e enviada à Comissão de Fiscalização e Controle, em
7-7-97.
Inicialmente, o processo foi distribuído, em 12
de agosto de 1997, ao nobre Senador Beni Veras
para aná li se e re la to. Não há re gis tro quan to aos mo ti vos que acarretaram a devolução do processo à Comissão de Fiscalização e Con tro le do Se na do Fe de ral
sem o respectivo parecer.
Posteriormente, foi designado relator o ilustre
Senador Gilberto Miranda, que apresentou seu rela-
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tó rio à Co mis são em ou tu bro de 1998. Ten do em vis ta
a inexistência de deliberação na Comissão acerca de
seu pa re cer, a mu dan ça de le gis la tu ra ve ri fi ca da ao final do exercício passado e o final de seu mandato
parlamentar, fomos incumbidos, nesse momento, de
apresentar novo relatório sobre a matéria.
I.1. Considerações Preliminares
Não fosse a necessidade formal de apreciação
da presente decisão do Tribunal de Contas da
União, tendo em vista ter sido adotada em função
de solicitação emanada do Senado Federal, o exame dessa matéria caracterizar-se-ia por uma total
falta de objetividade, diante da intempestividade do
tema. A extemporaneidade do assunto patenteia-se
ao considerarmos os seguintes fatos:
– requerimento do Senador Pedro Simon: 7 de
novembro de 1995;
– resposta do TCU ao Senado Federal: 10 de
julho de 1997 (tempo decorrido: 1 ano e 8 meses);
– distribuição do processo para nossa análise:
18 de março de 1999;
– tempo total, desde o requerimento do Senador Pedro Simon: 3 anos e 4 meses.
Desnecessário, dessa forma, demonstrarmos
que o assunto está inteiramente ultrapassado, de
forma a tornar inoportuno um exame aprofundado
da matéria, em face da impossibilidade de adoção
pelo Senado Federal de qualquer medida ou procedimento revestido de utilidade ao caso.
Cabe, no entanto, sob um aspecto quase
histórico, comentar a for ma de condução do assunto, na busca de evidenciar a necessidade de
fixação de diretrizes pelo Congresso Nacional, a
fim de que fatos dessa na tureza não venham a se
repetir no futuro.
I.2. Forma de Condução da Matéria
Inegável a grande relevância do fato levantado
pelo ilustre Senador Pedro Simon, solicitando apuração sobre a criação, pela STN – Secretaria do TesouroNacional/Ministério da Fazenda, do even to con tá bil
denominado ”Dotação Solicitada Dependente de AutorizaçãoLegislativa“. De fato, conforme apu ra do pelo
TCU, ”tal evento possibilitou a ampliação do limite de
créditos disponíveis, tanto orçamentários quanto adicionais, permitindo que diversos órgãos comprometessem créditos além do limite autorizado pelo Congresso Nacional... ”. A ação do Senador Pedro Simon
possibilitou, de imediato, a suspensão desse procedimento.
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Tra tan do-se de in dí ci os de des pe sas não au to rizadas, conforme conclusão do próprio Tribunal de
Contas da União, o fato deveria ter sido apurado em
conformidade com o rito especial estabelecido no
art. 72 da Constituição Federal. Nesse caso, diante
da gravidade do fato, o constituinte definiu um rito su mário para apuração, estabelecendo prazos tanto
para resposta da autoridade governamental responsável (5 dias) como para o pronunciamento conclusivo do TCU sobre a matéria (30 dias), compatíveis
com a necessidade de decisão imediata do Congresso Nacional, a quem compete decidir nesse caso,
me di an te exa me e proposta da Co mis são Mis ta a que
se refere o art. 166, § 1º, da Constituição.
Tal procedimento, no entanto, deixou de ser observado – ou mesmo exigido pelo Senado Federal –,
em prejuízo de uma ação mais objetiva, conforme re que ria o caso. Ao con trá rio dos trin ta dias cons ti tu ci o nais, o Tribunal de Contas da União demorou um ano
e oito meses para apresentar as suas conclusões ao
Senado Federal. Ademais, também com inobservância dos pre ce i tos cons ti tu ci o na is, an te ci pou-se o TCU
no julgamento da matéria, desconhecendo a competência específica conferida pela Cons ti tu i ção ao Congres so Na ci o nal para de ci dir so bre ca sos des sa na tureza (indícios de despesas não autorizadas).
I.3. Análise da Matéria
Os fatos levantados pelo TCU, conforme pronunciamentos concordantes da unidade técnica e do Ministério Público junto àquela instituição, constituíram infração
ao dis pos to no in ci so II do art. 167 da Cons ti tu i ção Fe deral, assim como à vedação expressa no art. 61 da
Lei nº 8.931/94 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 1995) a seguir transcrita:
“Art 61. É vedada, em atenção ao que
estabelece o art. 167, II, da Constituição Federal, a articulação de quaisquer procedimentos, no âmbito dos sistemas de orçamento, programação financeira e contabilidade, que viabilizem a execução de despesas sem adequada e suficiente disponibilidade de dotação orçamentária.”
Assim, afigura-se-nos discutível a conclusão do
Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas da União no sen ti do de
que “considerando as circunstâncias que cercaram as
ocorrências a que se re fe re o item an te ri or (8.1), ad mi tir que esses atos de gestão não comportam medida
de caráter punitivo por parte do TCU, mas
tão-somente de cunho orientador ou pedagógico;”
Preferimos interpretar que o fato, mesmo se
constatado não ter ocasionado nenhum prejuízo ao
Erário (fato não citado no pronunciamento do TCU),
constituiu um ato praticado com grave infração à
norma le gal e constitucional, sujeito, dessa forma,
à pe nalidade prevista no inciso II do art. 58 da Lei
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nº 8.443/92 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
União). Aliás, essa foi a pro pos ta uni for me da uni da de
técnica e do Ministério Público junto ao TCU.
No entanto, diante da intempestividade do exame da ma té ria, con clu í mos pelo ar qui va men to do processo, considerando ainda que:
– o procedimento foi suspenso no próprio exercício de 1995;
– a conclusão da unidade técnica do TCU de
que o procedimento em comento possibilitou a
“....realização de des pe sas que não ob ti ve ram a apro vação quer do Congresso Nacional, quer do Presidente da República...”, afasta qualquer possibilidade
de responsabilização dessa autoridade;
– o assunto será objeto de pertinente análise do
TCU por ocasião do julgamento das contas/1995 das
unidades envolvidas com o referido procedimento;
– as demais determinações do Tribunal de Con tas da União em sua Decisão nº 401/97 são adequadas para sanar as eventuais pendências e pre ve nir futuras ocorrências de práticas semelhantes.
II – Voto
Diante da análise empreendida, opinamos pelo
arquivamento do processo, solicitando, não obstante,
a atenção dos eminentes pares para dois temas, evidenciados nessa e em algumas outras ocasiões, que
estão a exigir uma imediata regulamentação pelo
Congresso Nacional:
a) a definição de prazos para resposta do TCU
às demandas deste Parlamento;
b) a regulamentação do rito estabelecido no
art. 72 da ConstituiçãoFederal para apu ra ção de in dícios de despesas não autorizadas.
DOCUMENTO
ANEXADO
PELA
SECRETÁRIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO
INTERNO:
REQUERIMENTO Nº 1.426, DE 1995
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador José Sarney,
Com fundamento no disposto no inciso IV do
art. 71 da Constituição Federal, requeiro a Vossa
Excelência que, ouvido o Plenário, seja solicitado, ao
Tri bu nal de Con tas da União, que se pro nun cie so bre a
le ga li da de do pro ce di men to que es ta ria sen do ado ta do
pelo Poder Executivo de criação de “Dotações Orçamentárias Pendentes de Autorização Legislativa”.
Justificação
O presente requerimento tem por finalidade ob ter dados que permitam a esta Casa exercer uma de
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suas mais importantes funções, qual seja a de aprovar o Orçamento e fiscalizar sua execução.
Ora, se dotações orçamentárias são criadas
sem a imprescindível aprovação legislativa, ne cessá-
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rio se faz que o Congresso Nacional delas tome conhecimento, para coibi-las, se for o caso.
Consta, Senhor Presidente, do acompanhamento orçamentário mantido pelo Prodasen, o estranho tí tulo “Dotações Orçamentárias
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PARECER Nº 240, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e
Controle sobre o Diversos nº 7, de 1998
(nº 4/98, na origem), que trata do Re querimento nº 1/98, do Senador Eduardo Suplicy, solicitando a inspeção, seguida de
tomada de contas especial, pelo Tribunal
de Contas da União – TCU, junto à Comissão Permanente de Licitação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –
INPE, referente à Concorrência nº 1/97 –
SJC.
Relator: Senador Jefferson Péres
I – Relatório
Trata-se de denúncias de irregularidades em
processo licitatório efetuadas pela Avibrás e suas
consorciadas,resultante da desclassificação em con corrência para construir três satélites orbitais para o
INPE, avaliada em US$60 milhões.
Essas denúncias receberam destaque na imprensa nacional, em meados de março de 1998, e
sen si bi li za ram o Se na dor Edu ar do Su plicy, bem como
esta CFC, para a eventual parcialidade na condução
do processo licitatório relativo à execução de projeto,
fabricação, integração, montagem, testes e qualificação de um Conjunto de Plataformas Multimissão dos
Satélites da Missão Espacial Completa Brasileira
(MECB), constituído de uma uni da de prin ci pal e duas
unidades opcionais.

Maio de 2001

tên ci as do ór gão au xi li ar de con tro le ex ter no, dis cri minadas no art. 71 da Lei Maior. Até o momento, entretan to, não hou ve res pos ta à so li ci ta ção, efe tu a da pela
CFC por meio do Oficío nº 4/98, de 13 de março de
1998.
Bus can do in for ma ções mais re cen tes, es ta be leceu-se contato telefônico com o Presidente da Comissão Especial de Licitação, em 6-4-1999. Apurou-se que, além dos processos tramitando no TCU,
houve sentença da Justiça Federal, determinando a
reavaliaçãodas pro pos tas téc ni cas. Ou seja, por de cisão judicial, foi anulada a desqualificação técnica ob jeto da controvérsia e constituiu-se nova comissão
técnica. Essa comissão, que inclui duas pessoas estranhas ao INPE, decidirá sobre as soluções técnicas
oferecidas no prazo de até o final do mês de abril, se gundo informou o INPE.
Ante o exposto, cabe sugerir que se editem pro posições legislativas, conforme anexo, visando a:
I – con ce der pra zos para o aten di men to das so li citações emanadas das comissões de qualquer das
Casas do Congresso Nacional. Tal proposição poderia assumir a forma de novo parágrafo, acrescido ao
art. 71 da Lei Maior. Tal procedimento, todavia, deve
ater-se aos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
que não reservou a iniciativa às Comissões das Casas do Congresso Nacional;
II – regulamentar a manutenção de registros de
andamento dos processos licitatórios na Internet pelos órgãos da administração pública federal por meio
de lei ordinária.

O cerne da controvérsia reside na desqualificação técnica da proposta formulada pela Avibrás e
consorciados, porquanto considerada de alto risco.
Des sa for ma, o INPE en ten deu que os even tu a is atra sos no programa, decorrentes dos ajustes necessários em virtude da tecnologia inovadora, poderiam
comprometê-lo irremediavelmente. Já o consórcio
vislumbrou indícios de irregularidades tendentes a
decretar a nulidade do julgamento das propostas.

Considerando a análise empreendida, propomos que a CFC tome conhecimento da matéria, bem
como delibere pelo arquivamento do processado e
pela aprovação da proposição em anexo, com fulcro
no art. 133, incisos III e V, alínea a, do Regimento
Interno do Senado Federal.

Dessa forma, a Comissão de Fiscalização e
Controle do Senado Federal aprovou, em 10 de março de 1999, o Re que ri men to nº 1/98, de au to ria do Se nador Eduardo Suplicy, requerendo ao TCU as providências ementadas. Requisitou-se o auxílio do TCU,
em face da complexidade da matéria e das compe-

Sala das Comissões, 4 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente, – Freitas Neto, Relator (ad
hoc) – Tasso Rosado – Valmir Amaral – Alberto
Silva – Juvêncio da Fonseca – José Eduardo Dutra – Wellington Roberto – Heloísa Helena – Ricardo Santos.

II – Voto
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PROJETO A QUE SE REFERE O PARECER:
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As recomendações constantes do Parecer nº 240, de 2001, da Comissão de Fiscalização e Controle, serão providenciadas
pela Mesa.

PARECER Nº 241 , DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e
Controle sobre o Diversos nº 35, de 1996
(nº 307/96, na origem), que encaminha
Relatório das Atividades do Tribunal de
Contas da União, referente ao exercício
de 1995.
Relator: Senador Wellington Roberto
I – Relatório
O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminha ao Presidente do Congresso Nacional relatório
das suas atividades, referente ao exercício de 1995,
em cumprimento ao disposto no § 4º do art. 71 da Lei
Maior, bem como ao art. 90 da Lei nº 8.443, de 16 de
junho de 1992 (Lei Orgânica do TCU).

I.1 – O Controle Externo e o TCU
O exercício do controle externo pelo Poder Legislativo justifica-se pela necessidade de ele conhecer as anomalias e as ilegalidades encontradas, bem
como sua relevância, expressa em termos financeiros, de modo a promover aperfeiçoamentos que previnam a repetição dessas irregularidades.
De toda a sorte, foram julgados ou apreciados
11.086 processos no período em apreço (Quadro nº
4 – fl. 14 do relatório). Apenas 5% desses processos
se referem a auditorias, inspeções e levantamentos,
enquanto 33% correspondem a tomadas e prestações de contas (Gráfico nº 1 – fl. 15).
Dos 3.580 processos julgados, referentes a tomadas e prestações de contas, 565 contas foram
consideradas irregulares, condenando-se os responsáveis ao recolhimento do total de 14.926.188,82
UFIR (R$14.582.886,47, em abril de 1999). Lamentavelmente, não foram segregados os valores correspondentes aos prejuízos causados ao erário daqueles concernentes às multas.
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Outrossim, a ineficácia das condenações e das
cobranças executivas pelo TCU é materializada no
Quadro nº 5, reconhecendo a própria Corte que ”a
efetividade dos resultados da ação fiscalizadora do
TCU é, lamentavelmente, insignificante“ (fl. 17). De
fato, verifica-se no citado demonstrativo que, durante
os exercícios de 1991 a 1995, foram condenados
3.582 responsáveis. Houve 1.782 autos de cobrança
executiva (87.918.323,77 UFIR). Contudo, permanecem em andamento 1.672 processos, correspondentes a 94% das execuções. Os valores ressarcidos representaram apenas 0,18% dos valores devidos, ou
seja, 155.446,09 UFIR.
A respeito dessa matéria, afirma o TCU que “a
decisão do Tribunal da qual resulte imputação de débito ou cominação de multa torna a dívida líquida e
certa e tem eficácia de título executivo” (fls. 16). Contraditoriamente, a se guir ale ga: ”É pre ci so con fe rir efi cácia prática às decisões do TCU, criar mecanismos
de coação capazes de reduzir o nível de impunidade
existente no País" (fls. 17).
Sob o tópico ”Auxílio Prestado ao Congresso
Nacional“, o TCU destacou o acolhimento de 39 solicitações, em 1995 (fls. 18 e 19), sem especificar as
respectivas providências:
a) realização de estudo acerca da execução orçamentária e financeira do Fundo de Estabilização
Fis cal e do seu im pac to so bre as trans fe rên ci as cons ti tu ci o na is aos Esta dos, Dis tri to Fe de ral e Mu ni cí pi os;
b) manifestação a respeito do Decreto nº 1.358,
de 1994, que dispõe sobre a compatibilização entre
as receitas e despesas na execução orçamentária do
exercício de 1994;
c)re a li za ção de au di to ria nos Poderes Judiciário
e Le gis la ti vo (sem es cla re cer o ob je to nem os re sul tados);
d)fiscalização dos recursos liberados para o reinício de obras inacabadas e realização de auditorias
nas 113 obras priorizadas pela respectiva Comissão
Temporária do Senado Federal.
Ainda em auxílio ao Congresso Nacional, o TCU
realizou 50 auditorias e inspeções solicitadas e cedeu
14 Analistas de Finanças e Controle Externo a comissões téc ni cas ou de in qué ri to ao lon go de 1995 (fl. 19).
Com relação às contas do Presidente da República relativas ao exercício de 1994, informa o relatório que o pa re cer do TCU foi ”no sen ti do da apro va ção
das contas, porém com uma série de ressalvas“ (fl.
20). Mas deixou de especificar a espécie e a importância das aludidas ressalvas.
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Referindo-se à fiscalização das “Contas Nacionais das Empresas Multinacionais”, o TCU informa
que, ao examinar as contas de 1992 da Itaipu
Binacional:
“o Plenário entendeu ser impossível o
exercício, pelo TCU, de ação jurisdicional
sobre essa empresa ante a ausência de
previsão, nesse sentido, nos atos que a regem”, acrescentando que “faz-se necessária
a modificação das suas normas estatutárias
e regimentais, em comum acordo com o Paraguai, com vistas a permitir a fiscalização
pelo TCU”“(fl. 24).
Ao con clu ir tal di ag nós ti co, o TCU po de ria su ge rir
projetos de alterações no estatuto e no regimento da
citada empresa, de modo a exercer a ampla ação fiscalizadora que a Constituição brasileira lhe conferiu.
Com re la ção ao acom pa nha men to da ar re ca dação e fiscalização da renúncia de receitas, o relatório
registra que se realizaram 9 fiscalizações, sem menci o nar re sul ta dos (fls. 28 e 29). Acres cen ta que a re a li zação de fiscalizações nessa área tem sido marcada
por dificuldades, em bo ra só ex pli ci te o aces so a in for mações protegidas pelos sigilos fiscal e bancário.
Esclarece ter firmado entendimento de que o sigilo
fiscal a que se re fe re o art. 198 da Lei nº 5.172/66 (Có digo Tributário Nacional) não se aplicaria às ações de
fiscalização do TCU (em divergência à tradicional
exegese do Ministério da Fazenda).
O re la tó rio tam bém afir ma que, no le van ta men to
realizado em órgãos e unidades do Poder Judiciário,
abrangendo procedimentos de arrecadação de custas judiciais, o Tribunal decidiu comunicar ao Conselho da Justiça Federal as falhas e irregularidades de tectadas (fl. 29). Infelizmente, não constam rol das fa lhas ou das demais providências adotadas.
Merece destaque a sustação, pelo Congresso
Nacional, da execução do contrato firmado entre a
Fundação Universidade de Mato Grosso do Sul e a
Assistência ao Menor Enfermo, por contrariar os ditames da lei, após comunicação efetuada pelo TCU (fl.
29). Isso demonstra que a articulação entre esses ór gãos é possível e desejável.
No tocante às atividades administrativas, vale
mencionar o aumento do número de servidores do
quadro de pessoal da Secretaria do TCU, em virtude
da criação de cargos pela Lei nº 8.968, de 28 de dezembro de 1994.
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Já a exe cu ção or ça men tá ria de 1995 cor res pondeu a 99,30% da dotação, representando R$237 milhões.
Ainda no período em exame, houve assinatura
de vá ri os con vê ni os e acor dos na ci o na is e in ter na ci onais. Dessa maneira, firmaram-se instrumentos de
cooperação com a Advocacia-Geral da União (AGU),
o Ministério Público Federal (MPF) e o Prodasen, en tre outros. Ademais, foram assinados Acordos de Co operação Téc ni ca com a Au di to ria Ge ral da Argen ti na
e a Controladoria Geral do Chile.
I.2 – Considerações Finais
Há que se ressalvar a carência de informações
imprescindíveis para que o Congresso Nacional proce da à fis ca li za ção con tá bil, fi nan ce i ra, or ça men tá ria,
operacional e patrimonial demandada pelo art. 90 da
Lei Orgânica da Corte de Contas (Lei nº 8.443, de 16
de julho de 1992). A realidade fática, portanto, reclama aperfeiçoamento legislativo que aprimore o exercício do controle ex ter no, a car go do Con gres so Na cional. Nesse sentido, é mister que se edite norma regulamentadora do conteúdo mínimo e da forma de
apresentação do relatório de atividades da Corte de
Contas.
II – Voto
Isso posto, propomos que os nobres pares (a)
tomem conhecimento do relatório das atividades do
TCU, concernentes ao exercício de 1995 e (b) deliberem pelo arquivamento do processado, com fulcro no
art. 133, inciso II, do Regimento Interno do Senado
Federal.
Sala das Comissões, 4 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Wellington Roberto, Relator – Tasso Rosado – Valmir Amaral – Freitas Neto
– Ju vên cio da Fon se ca – Ge ral do Althoff – Fran ce lino Pereira – Moreira Mendes – Alberto Silva –
Fernando Matusalém.
PARECER Nº 242, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 37, de 2000,
tendo como 1º secretário o Senador Moreira Mendes, que dispõe sobre a regularização da situação dos integrantes da
carreira policial militar do ex-Território
Federal de Rondônia.
Relator: Senador Romeu Tuma
Relator ad hoc: Senador Francelino Pereira
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I – Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, nos termos
do art. 356, caput, do Regimento Interno, a proposta
de emenda à Constituição em epígrafe, subscrita por
quarenta e cinco Senadores, que objetiva constituir
quadro em extinção da administração federal os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia que se encontravam no exercício
regular da função na data da transformação do referido Território em Estado.
Estabelece, ademais, que os mencionados servidores policiais continuarão prestando serviços ao
Estado de Rondônia, na condição de cedidos, submetendo-se, porém, às disposições legais e regulamentares a que está sujeita a respectiva Corporação
Militar, observadas as atribuições de funções compatíveis com seu grau hierárquico.
Os autores justificam a sua proposta alegando
que seja concedido o mesmo tratamento dado pelo
constituinte derivado aos integrantes da carreira policial militar dos Ex-Territórios Federais do Amapá e de
Roraima, na forma do disposto do art. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, que estabeleceu a Re forma Administrativa.
Desse modo, pretendem reparar o que entendem ter sido um claro equívoco e injustiça do Senado
Fe de ral para com os po li ci a is mi li ta res do ex-Ter ri tó rio
de Rondônia ao não permitir que fosse emendada a
proposta que resultou na referida EC nº 19/98, sob a
justificativa de se evitar que a matéria retornasse à
Câmara dos Deputados, não obstante ter havido, por
ocasião de sua tramitação nesta Casa, amplo en tendimento a esse respeito entre os membros da bancada do Estado de Rondônia e o Governo Federal.
Não foram apresentadas emendas durante o
prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto
Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 356,
caput, do Re gi men to Inter no, emi tir pa re cer, in clu si ve
quanto ao mérito, sobre propostas de emenda à
Constituição.
Concordamos com os argumentos dos autores
da proposta, pois entendemos que o tratamento concedido pelo constituinte derivado aos integrantes da
carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do
Ama pá e de Ro ra i ma, me di an te a Emen da Cons ti tu cional nº 19, de 1998, deveria ter sido dado, também,
aos integrantes da carreira policial militar do
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ex-Território Federal de Rondônia, tendo em vista o
princípio da igualdade, expressamente previsto no
caput do art. 5º da Constituição Federal.
Ademais, pretendem os autores da proposta
tão-somente reparar a incoerência legislativa que se
reconhecia existir na pro pos ta de emen da à Cons ti tu ição que resultou na referida Emenda Constitucional
que estabeleceu a Reforma Administrativa, mas que
não foi feita quando da sua tramitação nesta Casa
sob o argumento de que a alteração da proposta implicaria o seu retorno à Casa de origem.
Assim, não há o que contestar quanto ao mérito
da proposta tendo em vista o seu elevado propósito
de justiça. Ademais, é irrisório o aumento de des pesas da União com esse acréscimo de pessoal se a
proposta for aprovada, em razão de ser pequeno o
número de policiais na ativa e reformados e de seus
pen si o nis tas a se rem be ne fi ci a dos, pois já trans cor reram quase duas décadas desde a data da criação do
Estado de Rondônia mediante transformação do Território Federal com o mesmo nome, quando estavam
no exer cí cio de suas fun ções os po li ci a is que os au to res da proposta pretendem incluir em quadro em extinção da administração federal.
Se no mé ri to a pro pos ta só me re ce, s.m.j., en cômios, nada temos a objetar quanto aos aspectos de
constitucionalidade e regimentalidade, pois entendemos que a proposta observa a regra constitucional
que exige número mínimo de signatários e veda
emenda à Constituição, na vigência de intervenção
federal, de estado de defesa ou de estado de sítio,
que trate de matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na atual sessão legislativa e tenda a abolir a forma federativa do
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a
separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais (art. 60, I, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Constituição e
arts. 354, §§ 1º e 2º, e art. 373 do Regimento Interno
do Senado Federal – RISF). Também, não incorre na
proibição prevista no art. 371 do RISF, em razão de a
proposta não visar a alteração de dispositivos sem
correlação entre si.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de
2000.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Bernardo Cabral, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Osmar Dias – Nilo Teixeira Campos – Romero
Jucá – FrancelinoPereira – José Agri pi no – Jef ferson Pé res – Álva ro Dias – Ade mir Andra de – Lú cio
Alcântara (sem voto por es tar com ple to o nº de ti tu la res do PSDB) – Maguito Vilela – Sérgio Machado –
Sebastião Rocha – Wellington Roberto – Ramez
Tebet.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são igua is pe ran te a lei, sem dis tin ção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeirosresidentes no Pais a inviolabilidade do direito á vida, á liberdade, áigualdade, á segurança e á propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
Subseção II
Da Emenda à Constituição
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um ter ço, no mí ni mo, dos mem bros da Câ mara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legisl ativas das unidades da Federação, ma nifestando-se, cada uma de las, pela ma i o ria re la ti va de seus
membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada
na vi gên cia de in ter ven ção fe de ral, de es ta do de de fesa ou de estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em cada
Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, conside ran do-se apro va da se ob ti ver, em am bos, três quin tos dos votos dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada
pelas Mesas da Cã ma ra dos De pu ta dos e do Se na do
Federal, com o respectivo número de ordem.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta
de emenda tendente a abolir:
I – a forma federativa de Estado;
II – o voto direto, secreto, universal e periódico;
III – a separação dos Poderes;
IV – os direitos e garantias individuais.
§ 5º – A matéria cons tan te de pro pos ta de emen da rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser
ob je to de nova pro pos ta na mes ma ses são le gis la ti va.
....................................................................................
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EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 19,
DE 04 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.
....................................................................................
Art. 31. Os servidores públicos federais da adminis tra ção di re ta e in di re ta, os ser vi do res mu ni ci pa is e os
integrantes da carreira policial militar dos ex-Territórios
Federais do Amapá e de Roraima, que comprovadamente encontravam-se no exercício regular de suas
funções prestando serviços àqueles ex-Territórios na
data em que foram transformados em Estados; os polici a is mi li ta res que te nham sido ad mi ti dos por for ça de lei
federal, custeados pela União; e, ainda, os servidores
civis nesses Estados com vinculo funcional já reconhecido pela União, constituirão quadro em ex tin ção da administração federal, assegurados os direitos e vantagens inerentes aos seus servidores, vedado o pagamento, a qualquer titulo, de diferenças remuneratórias
....................................................................................
PARECER Nº

, DE 2001

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda àConstituição nº 37, de 2000,
que Dispõe sobre a regulariza çâo da situa çâo dos integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de
Rondônia.
Relator:Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, nos termos
do art. 356, capta, do Regimento Interno, a proposta
de emenda à Constituição em epígrafe, subscrita por
quarenta e cinco Senadores, que objetiva constituir
quadro em extinção da administração federal os integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia que se encontravam no exercício
regular da função na data da transformação do referido Território em Estado.
Estabelece, ademais, que os mencionados servidores policiais continuarão prestando serviços ao
Estado de Rondônia, na condição de cedidos, submetendo-se, porém, às disposições legais e regula-

Maio de 2001

mentares a que está sujeita a respectiva Corporação
Militar, observadas as atribuições de fttnções compatíveis com seu grau hierárquico.
Os autores justificam a sua proposta alegando
que seja doncedido o mesmo tratamento dado pelo
constituinte derivado aos integrantes da carreira policial militar dos Ex-Territórios Federais do Amapá e de
Roraima, na forma do disposto do ad. 31 da Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, que estabeleceu a Re forma Administrativa.
Desse modo, pretendem reparar o que entendem ter sido um claro equívoco e injustiça do Senado
Fe de ral para com os po li ci a is mi li ta res do ex-Ter ri tó rio
de Rondônia ao não permitir que fosse emendada a
proposta que resultou na referida EC nº 19/98, sob a
justificativa de se evitar que a matéria retomasse à
Câmara dos Deputados, não obstante ter havido, por
ocasião de sua tramitação nesta Casa, amplo en tendimento a esse respeito entre os membros da bancada do Estado de Rondônia e o Governo Federal.
Não foram apresentadas emendas durante o
prazo regimental.
E o relatório.
II – Voto
Cabe a esta Comissão, nos termos do ad. 356,
caput, do Re gi men to Inter no, emi tir pa re cer, in clu si ve
quanto ao mérito, sobre propostas de emenda à
Constituição.
Concordamos com os argumentos dos autores
da proposta, pois entendemos que o tratamento concedido pelo constituinte derivado aos integrantes da
carreira policial militar dos ex-Territórios Federais do
Amapá e de Roraima, mediante a Emenda Constitucional nº 19, de 1998, deveria ter sido dado, também,
aos integrantes da carreira policial militar do
ex-Território Federal de Rondônia, tendo em vista o
princípio da igualdade, expressamente previsto no
caput do artº da Constituição Federal.
Ademais, pretendem os autores da proposta
tão-somente reparar a incoerência legislativa que se
re co nhe cia exis tir na pro pos ta de emen da à Cons ti tu ição que resultou na referida Emenda Constitucional
que estabeleceu a Reforma Administrativa, mas que
não foi feita quando da sua tramitação nesta Casa
sob o argumento de que a alteração da proposta implicaria o seu retomo à Casa de origem.
Assim, não há o que contestar quanto ao mérito
da proposta tendo em vista o seu elevado propósito
de justiça. Ademais, é irrisório o aumento de despesas da União com esse acréscimo de pessoal se a
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proposta for aprovada, em razão de ser pequeno o
número de policiais na ativa e reformados e de seus
pen si o nis tas a se rem be ne fi ci a dos, pois já trans cor reram quase duas décadas desde a data da criação do
Estado de Rondônia mediante transformação do Ter ritório Federal com o mesmo nome, quando estavam
no exer cí cio de suas fun ções os po li ci a is que os au to res da proposta pretendem incluir em quadro em extinção da administração federal.
Se no mé ri to a pro pos ta só me re ce, s.m.j., en cômios, nada temos a objetar quanto aos aspectos de
constitucionalidade e regimentalidade, pois entendemos que a proposta observa a regra constitucional
que exige número mínimo de signatários e veda
emenda à Constituição, na vigência de intervenção
federal, de estado de defesa ou de estado de sítio,
que trate de matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na atual sessão legislativa e tenda a abolir a forma federativa do
Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a
separação dos Poderes e os direitos e garantias individuais (art. 60, I, §§ 1º, 2º, 4º e 5º da Constituição e
arts. 354, §§ 1º e 2º, e art. 373 do Regimento Interno
do Senado Federal – RISF). Também, não incorre na
proibição prevista no art. 371 do RISF, em razão de a
proposta não visar a alteração de dispositivos sem
correlação entre si.
Todavia, temos objeções a fazer quanto à técnica le gis la ti va ado ta da, pois en ten de mos que não é re comendável que proposta de emenda à Constituição
seja redigida sem que o seu conteúdo não se integre
ao seu texto, constituindo, assim, norma constitucional extravagante, não obstante a Emenda à Constitucional nº 19, de 1998, contenha oito artigos (arts. 25 a
31 e 33) que não se incluem no texto constitucional
permanente ou no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), contrariando, assim, a sistemática e a unidade da Carta de 1988.
Torna-se indispensável adequar a redação às
exigências da Lei Complementar nº 95, de 1998, de
modo a inserir o conteúdo da proposta no ADCT, já
que não é possível integrá-la no texto permanente
como seria de melhor técnica.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de
2000, quanto ao mérito, à constitucionalidade e à regimentalidade, nos termos do seguinte substitutivo:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 37(SUBSTITUTIVO), DE 2000
Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para
estender aos integrantes da carreira policial militar do ex-Território de Rondônia o
disposto no art. 31 da Emenda Constitucional nº 19, de 1998.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Art. 1º É acrescentado o art. 76-A ao Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, com a seguinte redação:
“Art. 76-A. Aplica-se aos integrantes da
carreira policial militar do ex-Território Federal de Rondônia o disposto no art. 31 da
Emenda Constitucional nº 19 de 1998.”
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, Presidente. Relator
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Projetos de Decreto Legislativo nºs 92 a 111, de 2001, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de 45 dias, nos termos do art. 223, § 1º da Constituição Federal e de acordo com o art. 122, item II, b,
do Regimento Interno, poderão receber emendas
pelo prazo de cinco dias úteis perante a Comissão de
Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
Of.037/01-LPSDB
Brasília, 2 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelênciadeterminar as providências necessárias no sentido de incluir o Senador
Sergio Machado, como suplente, na composição do
Bloco PSDB/PPB na Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distintaconsideração. – Senador Sergio Ma chado, Líder do Bloco PSDB/PPB.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência designa o Sr. Senador Sérgio Machado para
integrar, como Suplente, a Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, indicado pela Liderança do Bloco
PSDB/PPB, nos termos do ofício que acaba de ser
lido.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 225, DE 2001
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradições da Casa, as seguintes homenagens pelo falecimento, ocorrido no último dia 25, em Curitiba, do jornalista Dino Almeida: inserção em ata de voto de pesar e apresentação de condolências à família.
Justificação
Dino José Bronze de Almeida nasceu em São
Francisco do Sul, em Santa Catarina, mas se considerava curitibano de coração. Advogado, jornalista e
relações públicas, completou 45 anos de jornalismo
no dia 6 de outubro. Começou em 1955 no jornal A
Tarde. Escreveu em vários outros jornais e revistas,
como o O Dia e Diário do Paraná. Tam bém atu ou em
rádio e televisão. Desde 1964, mantinha uma coluna
diária na Gazeta do Povo.
Os paranaenses tinham em Dino Almeida um intérprete, não apenas dos fatos sociais, mas também
das reivindicações da sociedade, em todas as áreas,
principalmente da cultura e da assistência social.
Considerado um re no va dor do co lu nis mo so ci al,
Dino, desde as suas primeiras reportagens e notas,
se empenhou em dar um conteúdo jornalístico ao se tor so ci al, fa lan do so bre po lí ti ca, ne gó ci os, arte, cu ri osidades, festas e promoções sociais.
Dino teve ainda destacada atuação na vida política do Paraná, tendo sido vereador entre os anos de
1997 e 2000, em cujo man da to se de di cou à cul tu ra, à
promoção so ci al e à me lho ria das con di ções de se gu rança da cidade.
Re ce beu vá ri os prê mi os ao lon go de sua tra je tória de vida, merecendo destaque a “Ordem do Mérito
Judiciário”, entregue pelo Superior Tribunal do Trabalho, em Brasília, e o “Top of Mind”, há seis anos, resultado de pesquisa em que foi citado como jornalista/colunista mais lembrado do Paraná.
É autor de 12 livros, dentre os quais destacam-se Bandeirantes do Progresso, em três volumes;
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Mil Pensamentos Preferidos, Sociedade Paranaense
e Sociedade Curitibana, os dois últimos com edições
atualizadas, ano a ano.
Pelo incontestável papel que exerceu por tanto
tem po e por tudo o que fez pelo Pa ra ná, Dino Alme i da
se tornou merecedor do mais profundo respeito por
parte de todos nós.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2001. – Senador Álvaro Dias.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – 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. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT AP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a
palavra, pela ordem, ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para usar da palavra em comunicação inadiável
após a Hora do Expediente. Gostaria de ser inscrito
em terceiro lugar.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a pa la vra, pela or dem, ao Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito também a minha inscrição
para uma comunicação inadiável em segundo lugar.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
SE) – Sr. Pre si den te, igual men te gos ta ria de re que rer,
nos termos regimentais, que eu pudesse falar numa
comunicação inadiável.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela ordem.) Da mesma forma, se possível, gostaria
de ficar inscrito em quarto lugar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Na prorrogação da Hora do Expe di en te, V. Exªs se rão aten didos, assegurando-lhes a palavra por cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra à nobre Senadora Marluce
Pinto, por vinte minutos.
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A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, 1º de
maio, comemoramos o Dia do Trabalhador.
É sempre opor tu no lem brar, para a per pe tu a ção
da história, que o 1º de maio não foi acidental, nem
aleatoriamente consagrado como o Dia do Trabalhador. Esse dia tem a sua origem na luta dos operários
norte-americanos pela redução de sua jornada diária
de trabalho e pela proteção da mulher operária.
Uma greve geral, convocada pelos operários
americanos no 1º de maio de 1886, teve um trágico
fim. Um artefato explosivo, deixado em meio a um pa cífico comício, ex plo diu ca u san do a mor te de sete po liciais. Tal fato culminou com a prisão de oito líderes
sindicais – os fa mo sos ”8 de Chi ca go“ , dos qua is cin co fo ram in cri mi na dos e con de na dos à mor te pela for ca. As execuções foram consumadas um ano depois,
em 1887. Conta-nos a história, infelizmente, que o
fato ge ra dor de tan ta dor e an gús tia ja ma is foi de vi da mente esclarecido.
Como se vê, existe uma ampla significação de
luta nesse dia dedicado ao trabalhador. Oficialmente,
a consagração do 1º de maio como o Dia Internacional do Trabalhador foi decidido num congresso internacional de trabalhadores, realizado em Paris no ano
de 1890, e, posteriormente, acatado por outros países. No Brasil, a data passou a ser oficial a partir de
1902.
Em homenagem ao trabalhador brasileiro, portanto, é que faço as reflexões de agora.
O tra ba lho, to dos sa be mos, é o mais no bre com ponente da função produtiva da sociedade. Mesmo
que a produção seja resultante da conjugação capital/trabalho, apenas o trabalho é dig no de ser uma ex pressão maior da pessoa humana.
Toda e qualquer vantagem que possa o capital
dar a quem o possua deve ser antecedida de honra,
honestidade e dignidade do trabalho que o originou.
Sem las tro e sem tra ba lho, o ca pi tal ma cu la a dig ni da de de quem o possui.
É a partir destas máximas – honra, dignidade e
ética que cada um de nós, brasileiros, americanos,
europeus – en fim, toda a hu ma ni da de , de ve mos exa mi nar a ques tão das re la ções en tre o ca pi tal e o tra ba lho. Prin ci pal men te ago ra, na al de ia glo bal qua se sem
fronteiras em que vivemos e onde, sem dúvida, te remos que adequar matérias que legislam sobre o
tema, e mesmo elaborar novas propostas que protejam os que trabalham.
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O trabalho, na visão dos conscientes e possuido res de bom sen so, não é uma mer ca do ria em le i lão,
que se compra pelo menor preço do mercado; nem é,
para nós que assim so mos, um pe da ço de vida que se
aluga por determinado. O trabalho, numa concepção
mais adequada, é um valor humano ímpar, inerente à
própria condição de estar vivo, que se mobiliza para a
realização de uma obra digna. E quando ocorre essa
mobilização, não há como distinguir o valor do trabalho do valor da pessoa humana.
E onde há trabalho, Sr. Presidente, há salário.
Refletindo sobre esse, é oportuno dizer que salário
não é o sim ples pa ga men to por um tra ba lho re a li za do.
O salário não é apenas o preço pago por um insumo
da produção. O salário, antes e acima de tudo, é a
contrapartida material a que o trabalhador tem ab soluto direito por sua participação no empreendimento
produtivo. O salário, para o trabalhador, é fruto re sultante de seus conhecimentos, de seus esforços, de
sua dedicação, do dever cumprido, da obra realizada.
Salário, para o trabalhador, deve, por direito, garantir-lhe to dos os re qui si tos ne ces sá ri os a uma vida dig na: alimentação, educação, saúde, habitação e lazer.
E, ao trabalhador – não importa sua con di ção ou qua lificação, não importa se autônomo, se assalariado,
se artesão ou intelectual, na cidade ou no campo ,
não pode faltar o trabalho.
O tra ba lho, qual quer que seja ele, deve ser o ca mi nho mais cur to, mais am plo e mais lim po para que o
homem re a li ze suas as pi ra ções, pois nada é tão trá gi co, tão desumano, do que uma família assentada à
mesa sem o pão de cada dia, em virtude de que o pai
ou a mãe, desempregados, não têm como prover a
alimentação dos próprios filhos.
Sr. Presidente, meus nobres Colegas, muito temos o que co me mo rar no en gran de ci men to des ta Nação, particularmente nesta última década. Muito, porém, ain da nos fal ta para que a re a li da de do tra ba lha dor bra si le i ro se en ca i xe nas mi nhas pa la vras ini ci a is.
É mais do que justo enaltecermos os fatos po sitivos havidos, mas também é preciso abraçarmos
com mais força, mais vontade e mais veemência o
mu i to que ain da fal ta e que ca u sa afli ção e de ses pe ro
em milhares de famílias em solo pátrio.
Dados oficiais do IBGE nos dão conta de que
nosso País melhorou alguns índices sociais nos últimos dez anos, ressalvadas algumas exceções localizadas.
No geral, tivemos queda da mortalidade infantil
em torno de 20%, e o analfabetismo decresceu, passando dos 17,2% da população em 1992 para 13,3%
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no fim do mi lê nio. Ampli a mos o aces so de nos sas cri anças na escola, ultrapassando o percentual dos
90% no ensinofundamental, e nos orgulha saber que
o índice das residências brasileiras atendidas com
água canalizada, esgoto sanitário e coleta de lixo subiu para 62,3%, quando, em 1992, era de 53%. Em
face disso, houve notável aumento da expectativa de
vida dos brasileiros.
Contudo, paralelas a essas boas notícias, persistem as más.
Se fo mos mun di al men te re co nhe ci dos como um
dos pa í ses em de sen vol vi men to que mais avan ça ram
po si ti va men te nos in di ca do res da mor ta li da de in fan til,
permanece flagrante a disparidade entre as Regiões
Nordeste e Su des te. Enquan to no País como um todo
a redução foi de 20%, atingindo o percentual de 34,6
óbi tos por mil nas ci dos – mu i to pró xi mo da meta de 33
por mil estipulada pela Organização das Nações Uni das para o ano 2000 , no Nor te/Nor des te o ín di ce con tinua em 53 mortes por mil, chegando ao absurdo de
70 por mil em Alagoas, a maior taxa brasileira, comparável à de países afri ca nos em guer ra e aban do na dos à própria sorte.
O mesmo, infelizmente, ocorre nas questões
educação e saneamento básico, quando analisadas
sob a ótica das disparidades regionais. Enquanto no
Sul a taxa de anal fa be tos é de 7,8%, no Nor des te é de
26,6%. Da mesma forma, 80% dos lares do Sul têm
acesso à rede coletora de esgoto, enquanto nas regiões Norte e Nordeste apenas 7,5% das residências
contam com esse serviço.
O mais grave, Sr. Presidente, e que nos obri ga a
uma profunda meditação nesse dia dedicado ao trabalhador, é a constatação de que, entre nós, perpetua-se a má distribuição de renda.
O estudo do IBGE deixa claro que, mesmo com
o aumento do rendimento médio nacional, que passou dos R$402, em 1992, para R$525 no novo milênio, os 40% mais pobres da população continuam a
auferir menos de um salário mínimo mensal, contra
os quase 20 salários mínimos dos 10% mais ricos.
E, mais uma vez, mesmo que a pobreza atinja
todos os quadrantes da Nação, a superioridade dos
pobres persiste exatamente nas regiões menos pri vilegiadas, isto é, nas Regiões Norte e Nordeste.
Perpétua, também, parece a idéia de que as
mulheres são inferiores aos homens nos direitos e
obri ga ções – uma afron ta ao in ci so I do art. 5º de nos sa Carta Magna –, principalmente quando o assunto
é retribuição pecuniária. Estejam elas no Sul ou no
Nor te, no Les te ou no Oes te, a mé dia sa la ri al das mu -
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lheres gira em torno de 60% do que percebem os ho mens em funções correlatas.
Sr. Presidente, meus nobres Colegas, há muito,
mas muito tempo mesmo, passou a hora de unirmos,
em um só, os dois bra sis que, que i ra mos ou não, exis tem e cujo di vi sor é re pre sen ta do pelo abis mo das de sigualdades sociais.
Os trabalhadores brasileiros, aqui e ali, estejam
eles no campo ou nas cidades, sejam técnicos ou
executivos, doutores ou braçais, fardados ou civis,
merecem participar, com mais justiça e maiores benefícios, da mesa que distribui o bolo da ri que za na cio nal. Va mos tra ba lhar para isso. Va mos fa zer com que
cada trabalhador brasileiro tenha, realmente, a contra par ti da jus ta que ga ran ta, a si e a sua fa mí lia, aces so ao básico para uma vida digna e feliz. Tenhamos
como meta, superior a quaisquer outros objetivos,
uma mais justa distribuição da renda nacional, legítimo direito individual e social de cada brasileiro.
Eram essas, Sr. Presidente e meus nobres Colegas, as palavras que gostaria de deixar à reflexão de V.
Exªs. E que nos inspire Deus para, quando estivermos
legislando sobre matérias tão relevantes, que o façamos como quem constrói sobre a rocha da história, e
não apenas como quem semeia palavras ao vento!
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Concede-me V. Exª um aparte, Senadora?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Con cedo, com muita honra, o aparte ao nobre Senador
Sebastião Rocha.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT AP) – Sena do ra Mar lu ce Pin to, mi nhas con gra tu la ções a V. Exª
pelo tema que aborda na tarde de hoje. Em primeiro
lugar, homenageia os trabalhadores e as trabalhadoras do Brasil. Em segundo lugar, não só faz uma apo logia ao trabalho como disserta muito bem sobre a
sua importância, visto que até mesmo se constitui
num dos fatores de auto-estima do ser humano. Por
último, invoca um equilíbrio entre as forças de trabalho, um maior respeito aos direitos da mulher, um tra ta men to mais eqüi ta ti vo en tre o tra ba lho de sen vol vi do
pelo homem e pela mulher. Neste dia que sucede o
Dia do Trabalho, de fato tem razão V. Exª de trazer
esse tema ao plenário. Queria apenas acrescentar
um as pec to que con si de ro re le van te. Embo ra o tra balho esteja intimamente ligado não apenas à questão
salarial – como muito bem mencionou V. Exª , esse é
um pro ble ma do qual não po de mos nos afas tar. É pre ci so lem brar ao Bra sil que o sa lá rio mí ni mo de R$180,
cujo valor deveria ser equi va len te a US$100 se gun do
o de se jo do Con gres so de al gum tem po atrás , hoje já
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se encontra extremamente defasado, uma vez que,
equi va len do o dó lar a cer ca de R$2,20, o sa lá rio mí ni mo deveria ser de pelo menos R$220. Esse patamar,
ainda que aleatoriamente, serve de paradigma para
que possamos dimensionar mais justiça ou menos
justiça na remuneração dos nossos trabalhadores
menos aquinhoados, que vivem do salário mínimo.
Por isso, apelo ao Congresso e ao Governobrasileiro
que continuem lutando para que neste ano asseguremos no va men te re cur sos or ça men tá ri os des ti na dos a
essa fi na li da de. Hoje, o Mi nis tro Mar tus Ta va res es tará – provavelmente já está – na Comissão de Orçamento discutindo a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. No segundo semestre, discutiremos o Orçamento. Espero que façamos o mesmo es for ço do ano
passado para que Governo e Parlamento, juntos, ga rantam os recursos necessários para que se alcance
o parâmetro dimensionado de US$100, como eu disse. Embora não saibamos a quanto vai equivaler o
dólar no próximo ano, que façamos uma previsão razoável com vistas à elevação, em breve, do salário
mínimo brasileiro para valor correspondente a
US$100. Parabéns a V. Exª pelo pronunciamento!
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sena dor Se bas tião Ro cha, agra de ço a V. Exª, por que as
suas palavras, a sua interpretação sobre o meu discurso vêm somente complementá-lo, alertando mais
uma vez a todos os nossos Colegas para que tenhamos, doravante, mais cautela, e sejamos mais humanos a fim de conseguirmos melhorar a distribuição de
renda em nosso País, tornando-a mais igualitária.
Ainda há pouco, quan do eu já es ta va dis cur san do, entrou em nosso plenário o Vice-Governador do
Estado do Ceará, o ex-Senador Beni Veras. Lembro
muito bem da época em que S. Exª presidiu uma comissão sobre as desigualdades regionais. Foi um tra balho muito bonito. Fo ram fe i tas vá ri as vi a gens por todas as regiões do País, e, àquela época, julgávamos
que aquele estudo fosse o ponto de partida para que
os re sul ta dos na dis tri bu i ção de jus ti ça so ci al em nosso País fossem mais concretos. Mas, com o passar
dos anos, o que vimos é que o quadro continua o
mesmo.
Quando se diz que não se pode pagar um salário mais alto porque o Tesouro não suporta, fi ca mos a
lamentar e a pensar: como não suporta se saem milhões e até bi lhões de re a is para itens que não dig ni fi cam o ser humano nem, muito menos, engrandecem
o nosso País?
O Sr. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Permite-me V. Exª um aparte?
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A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com
muito prazer, concedo o aparte ao Senador Casildo
Maldaner, representante de Santa Catarina, Estado
de uma região bem mais privilegiada do que a minha
e do Senador Sebastião Rocha.
O Sr. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Senadora Marluce Pinto, V. Exª, ao homenagear, em
seu pronunciamento, o Dia do Trabalho, transcorrido
ontem, faz uma reflexão e uma análise sobre as diferenças existentes em nosso País, sobre as desigualdades. Em função dessas de si gual da des, ocor rem as
imigrações, as concentrações populacionais, e aí
chegamos ao ponto que sempre levanto: embora a
Re gião Sul te nha um PIB e uma ren da per ca pi ta me lho res do que os das Re giões Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, freqüentemente prego a tese da interiorização do desenvolvimento no Brasil. A interiorização,
Senadora Marluce Pinto, é importante não só nessas
regiões que V. Exª defende, como a Região Norte,
que V. Exª representa, mas em todas as outras. Aliás,
digo mesmo que ela é fundamental para evi tar mos os
bolsões em grandes metrópoles, como São Paulo,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e até mesmo em meu
Estado, bolsões que decorrem do êxodo rural. Precisamos criar mecanismos que estimulem as pessoas
a permanecerem em seus locais de origem, a sentirem-se bem em seu meio, a encontrem trabalho, edu cação, lazer, saúde. Prego muito a interiorizarão do
desenvolvimento em meu Estado, porque lá ocorre
mu i to o que cha ma mos de li to ra li za ção. O que é li to ralização? É o movimento daqueles que vêm principalmente de pequenas propriedades rurais da fronteira
da Argentina, a oeste do Estado, e vão para o litoral.
Isso está ocor ren do mu i to, bem como o êxo do para as
cidades maiores do meu Esta do. No Bra sil, vem ocor rendo também, em razão dessa diferenciação, uma
corrida às grandes metrópoles do País. V. Exª sabe
disso, sente isso. Por isso, a interiorizarão do desenvolvimento é fundamental para o Brasil e V. Exª tem
razão quando vem à tribuna defender a minimização
dessas desigualdades. Entretanto, como vamos solucionar esse problema? Não somente extinguindo a
Sudam e a Sudene. Não somente isso. Temos que
corrigir distorções e também buscar mecanismos
para desenvolver a in te ri o ri za rão. No Sul, ex tin guiu-se
a Sudesul. Porém, não podemos nos esquecer do
BNDES. Além desses mecanismos, desses fundos
para ajudar a desenvolver algumas regiões do Brasil,
o BNDES tem que ser um instrumento descentralizador do desenvolvimento. Devemos fazer aquilo que o
nosso extraordinário Senador de Minas Gerais, José
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Alencar, um grande empresário, faz em suas empresas: a descentralização. S. Exª procura ir ao interior
do Brasil em busca de mão-de-obra para a produção
local. O Governo brasileiro tem que usar o BNDES
para fomentar isso, o que é, sem dúvida alguma, importantíssimo. Por isso, cumprimento as pes so as que
já adotam essa prática, alguns homens públicos já
pensam dessa forma. Sei que o Senador José Alencar faz isso em Minas, no seu Estado, mas procura
contemplar também o Brasil, porque os produtos que
S. Exª produz são conhecidos mundialmente e são
oriundos do Brasil. S. Exª procura fazer com que haja
uma ocupação geograficamente eqüitativa no Brasil.
Sendo assim e ratificando o que disse V. Exª, parece-me que o Governo Federal precisa adotar essa linha de pensamento. Cumprimento V. Exª de todo o
coração nessa tarde.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Muito obrigada pelo aparte de V. Exª, que foi bastante sa lutar não só para o Nor te e Nor des te, mas para toda a
Nação. Tenho certeza de que os 81 Senadores desta
Casa têm a mesma concepção.
Muitas vezes somos envolvidos pelas dificuldades que encontramos em melhorar as condições do
trabalhador brasileiro e, com isso, o tempo vai passando. Mas já chegou a época de nos conscientizarmos de que ilu são tem o seu li mi te. Não há mais como
esperar. Já estamos bastante atrasados.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permite-me V. Exª um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Pois
não.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Cumprimento V. Exª pela oportunidade do seu pronunciamento. Apenas acentuo um fato: aprovamos, no Senado e no Congresso Nacional, uma lei que dá aos
governadores e às assembléias legislativas a opor tuni da de de avan çar um pou co mais com re la ção ao sa lário mínimo, ou seja, cada Estado pode instituir o sa lário mínimo que bem lhe aprouver. Essa iniciativa le gal do Con gres so Na ci o nal foi, por par te dos Esta dos,
muito tímida. Veja V. Exª que um Estado rico como
São Paulo nem sequer adotou seu salário mínimo; o
do Espírito Santo foi para R$211,00; o do Rio de Janeiro, parece-me, foi para R$230,00. Quer dizer, os
Estados não avançaram. O Rio Grande do Sul nem
sequer adotou um salário mínimo regional próprio.
Então, entendo que devemos estimular aque les Estados em que o crescimento econômico e a renda são
ma i o res a apro ve i ta rem a opor tu ni da de des sa le gis lação e avançarem mais, serem mais ousados, colo-

MAIO 2001
Maio de 2001

cando o salário mínimo numa condição bem melhor e
bem maior do que a dos outros Estados que não podem fazer isso. É só uma lembrança que coloco no
oportuno e bem feito pronunciamento que V. Exª faz
nesta tarde, Senadora. Muito obrigado pelo aparte.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Sou
eu quem agradeço, meu nobre colega, pela sua participação no meu pronunciamento. Tenho certeza de
que, V. Exª, quando foi Governador do seu Estado,
contribuiu bastante para que fosse fe i ta uma dis tri bu ição de renda mais justa. Mas, infelizmente, o tempo
vai passando, as coisas vão acontecendo e nada fazemos para mudar essa si tuação.Temos que assumir
essa culpa. Nós, Senadores, deveríamos ter o pulso
mais for te, pois to dos te mos ple na cons ciên cia de que
não dá para uma família manter seus filhos com uma
renda de R$180,00. Entretanto, sempre deixamos
essa questão para depois. Mas as famílias que passam fome já não podem mais esperar, já estão acima
do limite das suas resistências.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Concede-me V. Exª um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Com
muita honra, passo a palavra ao Senador José Alencar.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senadora Marluce Pinto, ao levar uma palavra de
aplauso e de congratulação pelo discurso que V. Exª
pronuncia hoje da tribuna do Se na do em ho me na gem
ao trabalhador, eu gostaria de trazer também alguma
informação. Essa informação é trazida da minha experiência. O papai já nos ensinava que as pessoas
eram mais importantes que os estoques. E, repetindo
o ensinamento dele, costumo dizer nas minhas fábricas que muito mais importantes que as paredes e as
máquinas, por mais modernas que sejam, são as
pessoas, porque as empresas são, antes, as pessoas. É assim que procuramos transmitir o nosso apreço por todas aquelas pessoas envolvidas na empresa. Consideramos a empresa um bem da comunidade, mesmo aquelas em que não haja sócios, só tem
um dono, mesmo assim elas pertencem à comunidade, a começar pela própria comunidade empresarial.
Cada trabalhador, do mais alto cargo que ocupe ao
mais hu mil de tra ba lho que re a li za, é um dono da que la
companhia, seja ela estatal, privada, pequena, média, grande, nacional ou não. É preciso que todos nós
compreendamos que a empresa é uma fração da
economia e como tal ela pertence à comunidade; e a
própria comunidade empresarial é constituída dos
trabalhadores. Por isso, congratulo-me com V. Exª
pelo pronunciamento que faz em homenagem ao tra-
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balhador brasileiro e ao Dia do Trabalho. Gostaria de
agradecer tam bém, se V. Exª me per mi te, ao emi nen te Senador Casildo Mal da ner pe las pa la vras com que
se referiu a minha pessoa. Tenho que agradecer a S.
Exª porque nós também, juntamente com ele, estamos lá no Esta do de San ta Ca ta ri na pro cu ran do ge rar
oportunidade de trabalho e riquezas para o Estado,
dentro desse princípio de que aquela empresa, que
está lá em Blumenau, como todas as outras que estão em São Gonçalo do Amarante, em Macaíba, em
Campina Grande, em João Pessoa, em Montes Claros, são um bem da comunidade, a começar pela co munidade trabalhadora que nos ajuda no nosso affair. Congratulo-me com V. Exª e desejo-lhe tudo de
bom. V. Exª, todas as vezes que ocupa a tribuna, tem
trazido para nós uma palavra de bom comportamento, de exemplo de uma pessoa sensível aos problemas sociais e que aprendeu a ves tir a ca mi sa ver de e
amarela do Brasil.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) – Muito obrigada, Senador José Alencar.
Benditas são as palavras do nosso colega, Senador Casildo Maldaner, que nos permitiram a oportunidade de conhecer como V. Exª e o seu grupo em presarial atuam em relação aos empregados. Espero
que os grandes empresários deste País estejam ouvindo as palavras de V. Exª e que elas sirvam de
exemplo para que, doravante, eles também procurem
verificar que o homem vale mais do que a máquina,
do que a parede, do que a fantasia e até do que as
grandes fortunas. Porque a não valorização pelo patrão do homem que trabalha como operário, que o
ajuda no dia-a-dia a ge rar ri que za, é, de fato, de mons tração de muita insensibilidade por parte daqueles
que só querem juntar e não procuram dividir.
Sr. Pre si den te, sei que já ul tra pas sei o meu tem po de vinte minutos, mas não gostaria de des cer desta tribuna sem informar a meus nobres Colegas que,
ontem, foi inaugurada em meu Estado a BR-401, que
liga a Capital Boa Vista à antiga Guiana Inglesa, ao
longo de 120 quilômetros. Essa estrada faz parte do
Programa Brasil em Ação. O Governador anterior,
com re cur sos do nos so pró prio Esta do, já ha via as fal tado 40 quilômetros, e o Governador atual levou o as falto à fronteira da Guiana. Doravante, já existem recursos alocados no Orçamento, por meio das nossas
emendas de Bancada, para a execução da Ponte do
Rio Tacutu, ligando o Brasil à Guiana.
Agradeço a paciência do meu nobre Colega,
Presidente Edison Lobão, e de todos os colegas que
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me ouviram com tanta atenção, principalmente aque les que me apartearam.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 226, DE 2001
Requeiro, nos termos do disposto no art. 218,
combinado com o art. 221, inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, Votos de Pesar pelo falecimento do ex-Deputado Federal pelo Amapá – Antô nio Cordeiro Pontes, que teve atuação nas legislaturas de 1971 – 1975 e 1975 –1979, ocorrido no dia 27
de abril último, nesta Capital.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2001. – Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra, para encaminhar, por cinco minutos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o povo amapaense está de luto.
Embora no requerimento conste dia 27, foi no
dia 26 de abril próximo passado o falecimento do
ex-Deputado Federal Antônio Pontes. Certamente,
ele foi colega de vários Senadores aqui presentes. O
Se na dor Ro ber to Freire e o eminente Presidente des ta sessão, Senador Edison Lobão, acenam que sim.
Antônio Pontes tinha 64 anos, nasceu em 21 de
mar ço de 1937 e fa le ceu aqui em Bra sí lia. Seu pai era
Francisco Pontes – o sa u do so Chi co Noé –, sua mãe,
Joana Cordeiro Pontes e sua esposa, a Srª Benedita
Raimunda Mira Pontes.
Antônio Pontes era formado em Administração
Pública pela Escola Brasileira de Administração da
Fundação Getúlio Vargas, além de ser formado em
Ciências Contábeis, ter sido funcionário publico e
professor. Foi Diretor da Escola Augusta Antunes no
Município em que resido, Santana, no Amapá, foi
Deputado Federal em quatro Legislaturas pelo Estado do Amapá, tendo sido eleito nos anos de 1970,
1974, 1978 e 1982
Era comum, nos últimos anos, vermos Antônio
Pon tes fre qüen tan do o ple ná rio do Se na do com a sua
Bíblia na mão, haja vista ter-se convertido ao catolicismo, assumido o ca to li cis mo e mais pre ci sa men te o
Movimento Carismático.
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Faço esse registro de certa forma emocionado,
Sr. Presidente, pela aproximação que sempre tive
com o Sr. Antônio Cordeiro Pontes e sua família. Conheci Antônio Pontes quando eu tinha por volta dos
10 anos de idade, exatamente na escola em que ele
era Diretor – a Escola Augusto Antunes no meu Municí pio de San ta na. E, para to dos nós, foi uma sur pre sa,
naquele ano de 1970, quando o MDB, em plena di tadura militar, indicava o nome daquele jovem professor, cuja voz era conhecida na Escola como “voz do
trovão”, pelo timbre forte e pela tonalidade elevada,
conhecida também daqueles que puderam conviver
com ele, aqui, nes te Ple ná rio, no “Ca fe zi nho” e no ple nário da Câmara dos Deputados.
Naquele momento, eu, um garoto de 12 anos,
sem nenhuma formação política, jamais poderia ima ginar que aquele jovem de 33 anos, Diretor de uma
Escola de Primeiro Grau – não havia nem mesmo o
Segundo Grau naquele educandário – em uma cidade interiorana, pudesse ir para uma disputa frontal
contra o decano da política amapaense da época, o
inesquecível Janary Gentil Nunes. Este, certamente,
foi conhecido de muitos brasileiros, tendo sido o primeiro Governador do Amapá, Deputado Federal e
Presidente da Petrobras.
A pequena classe média que se formava no
Estado do Amapá, juntando-se ao funcionalismo públi co, re sol veu que, de fato, de ve ria mu dar as suas po sições políticas em nível de Congresso Nacional. E
Antônio Cordeiro Pontes foi aclamado vencedor em
uma eleição que certamente representou um marco
importante na história do Amapá, porque significou a
vitória da resistência: um jovem de classe pobre, filho
de um pequeno pecuarista, chamado de vaqueiro
mu i tas ve zes du ran te a cam pa nha ele i to ral, dis pu ta va
con tra um íco ne da po lí ti ca e que per ten cia ao Par ti do
governista, a Arena.
Naquele momento, começava a se formar em
mim essa personalidade, essa visão de Brasil e comecei a apreender que era preciso questionar a ditadura
militar. Foi exatamente com Antônio Pontes, inspirado
em Antônio Pontes que me tornei um contestador da
ditadura no Brasil. E Antônio Pontes veio para o Congresso Nacional e, com honradez e dignidade, representou o povo do Amapá, destacando-se sobretudo
nas Legislaturas de 1971 e 1975. Depois vieram erros
e desacertos, mas a figura humana de Antônio Cordeiro Pontes manteve-se muito próxima da sociedade
amapaense; a afinidade teve prosseguimento e não tenho dúvidas ao dizer que o Amapá todo, o povo do
Amapá está de luto com a perda de Antônio Pontes, jo-
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vem ainda, aos 64 anos, ainda na plenitude de sua
forma física e de suas capacidades intelectual e
mental.
É importante destacar que Antônio Pontes assomou à tribuna, como aqui estou, em várias oportunidades, defendendo os interesses do povo do Amapá e bradando contra a ditadura instalada naquela
época. E uma grande contribuição de Antônio Cordeiro Pontes para o Estado do Amapá foi a conquista da
hidrelétrica Coaraci Nunes, a nossa única hidrelétrica, ainda existente no Estado do Amapá.
Embo ra te nha ob ti do todo esse des ta que no ce nário político nacional, Antônio Cordeiro Pontes morreu praticamente no anonimato. Mas morreu também
na solidariedade humana, porque passou os últimos
momentos de sua vida dedicando-se ao Movimento
Carismático, levando uma mensagem de paz, de fraternidade e de contemplação àquelas pessoas que
sofrem, àquelas pessoas que estão em desvantagens sociais.
Portanto, fica este registro. Os votos de pesar
são de todo o Senado da República; fica uma profunda saudade daquele amigo que nos visitava, até há
algum tempo, daquele amigo que há cinco meses eu
não via, porque aqui não comparecia mais. Infelizmente, fui surpreendido pela sua súbita morte na
quinta-feira que passou.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Em vo ta ção o Requerimento n.º 226, de 2001.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer senados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Iris Re zen de por 20 mi nu tos,
por cessão do Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, temos acompanhado pela imprensa uma verdadeira guerra entre Estados da Federação brasileira por causa da
questão fiscal.
Muitas vezes, são os Estados mais desenvolvidos, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Bahia e outros que se defrontam com essa questão
jus ta men te por fa ze rem con ces sões aos in ves ti do res,
provocando reações muitas vezes, quem sabe, justas; e outras, injustas.
Porém, Sr. Pre si den te, essa ação, que se ob ser va va até há pou co tem po en tre os con si de ra dos gran -
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des Estados, hoje já é notada e, por que não dizer, já
é sentida pelos pequenos e médios Estados.
Mais recentemente, deparamo-nos com uma
ação do Governo de São Paulo, que protocolou no
Supremo Tribunal Federal Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Estado de Goiás.
Sr. Presidente, venho a esta tribuna trazer o assunto porque cabe ao Senado zelar pela consolidação da Federação brasileira. Tanto é que as Constituições, ao estabelecerem um sistema bicameral, uma
representação na Câmara dos Deputados proporcional à população e uma representação igual para todos os Estados, no Senado, objetivaram justamente
impedir que pequenos e médios Estados, de uma
hora para ou tra, se jam su fo ca dos e tri tu ra dos pela sa nha dos grandes Estados. Se ria pos sí vel, na Câ ma ra,
juntando as re pre sen ta ções dos qua tro ma i o res Estados do Brasil, aprovar qualquer lei que ferisse os interesses dos pequenos Estados. Aqui, no Senado, não,
porque se São Paulo tem três Senadores, Goiás e
Ama pá tam bém, e as sim por di an te. Por tan to, aqui se
evita que haja esses recursos.
Mas ve nho, en tão, à tri bu na, Sr. Pre si den te, com
a responsabilidade de defender os interesses do meu
Estado e, ao mesmo tempo, como Senador, alertar o
Senado Federal para que esta Casa não permita
ações político-administrativas dos grandes Estados
contra os pequenos.
Observa-se que a ambição não tem limite. Os
Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais
experimentaram um índice de crescimento extraordinário, muito grande, mas querem crescer mais, querem tudo, esquecendo-se de que in te gram uma Fe deração.
Em 1984, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
entendi que para um Estado pequeno ou médio crescer, para se industrializar principalmente, precisa
contar com infra-estrutura suficiente.
Partimos para a abertura de estradas, um dos
programas rodoviários mais arrojados da História do
Bra sil. Abri mos mi lha res e mi lha res de qui lô me tros de
estradas e pavimentamos outros milhares de quilômetros. Para se ter uma idéia, no primeiro governo,
conseguimos pavimentar 3.800 quilômetros de estradas estaduais. E é interessante salientar que desses
3.800 qui lô me tros, me nos de 1.000 qui lô me tros fo ram
financiados. Os demais o foram com recursos próprios do Estado.
Estabelecemos ali um sistema em que o custo
da pa vi men ta ção era a metade ou 1/3 do que custava
a obra tradicionalmente no Brasil. Estão lá, até hoje,
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es tra das que dão trá fe go nos 365 dias do ano. São as
melhores estradas, as mais bem-conservadas.
Paralelamente ao programa rodoviário, par timos para a construção de hidrelétricas. Construímos
a quar ta eta pa da Ca cho e i ra Dou ra da, au men tan do o
nosso potencial em 210 megawatts, e a usina de São
Do min gos, no nor des te de Go iás. Cri a mos um pro grama de incentivo à industrialização denominado Fomentar. Isenção de Imposto não se permitia, porque
os grandes Estados travavam qualquer ação dos pequenos Estados, estabelecendo legalmente que
qualquer isenção pretendida teria que contar com a
unanimidade dos vo tos no Con se lho Fa zen dá rio – vejam bem, para não permitir.
Jul ga mos e de sis ti mos da idéia de isen ção, mas
instituímos um financiamento por parte do Estado,
por in ter mé dio do BNDES, de 70% do im pos to de vi do
para que as indústrias viessem se instalar naquele
Estado. Era imposto que o Estado não tinha, indústrias que não existiam. Isso porque, Sr. Presidente, ninguém procuraria o interior do Brasil não acenassem
os governos locais com algo que pudesse favorecer
esses investimentos.
Foi o primeiro pro gra ma de in cen ti vo e ime di a tamente se tornou conhecido no Brasil. Chegaram os
investidores e, de lá até hoje, trezentos e setenta e
oito agro in dús tri as, com ra rís si mas ex ce ções, ins ta laram-se em Goiás.
O todo po de ro so Esta do de São Pa u lo, Sr. Pre si dente, tem PIB e potencial muitas vezes superiores
aos de Go iás e do Mato Gros so. Esta Casa não ne gou
a São Paulo os bilhões que o Governo Federal investiu na privatização do Banespa, bem como nunca ne gou qualquer pleito de seu Governo nos momentos
de dificuldades. No entanto, Sr. Presidente, sabe o
que o Governo de São Paulo fez agora? Ajuizou, no
Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade contra o programa Fomentar, de
Goiás, instituído em 1984!
Primeiramente, o Secretário da Fazenda de São
Paulo assinou uma portaria recusando qualquer crédito
de produtos de empresas que gozassem dos benefícios do Fomentar. Foi um golpe terrível. Agora, veio com
uma ação direta de inconstitucionalidade, a qual não
temo, Sr. Presidente, porque a lei que instituiu o Fomentar é constitucional e não fere qualquer legislação
federal. Foi uma lei criativa. No entanto, o Estado de
São Paulo, eu entendo, busca esse segundo caminho
para torpedear o programa de incentivo à industrialização goiana, confundindo aqueles que ainda pensavam
em investir em Goiás ou em outros Estados.
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Assim, venho a esta tri bu na para fa zer um ape lo
ao Governador Geraldo Alckmim. S. Exª deve entender que São Paulo precisa mandar indústrias para o
interiorbrasileiro, a fim de desafogar um pouco a vida
que levam os paulistanos. Em qualquer parte deste
País, quando vem o desemprego, pensam imediatamente em buscar São Paulo, o Estado das indústrias
e do emprego. Hoje, todo o Brasil volta os olhos para
lá em busca de trabalho e, em decorrência disso, o
seu contingente de desempregados é quase insuportável. Muitos dos que buscam emprego e não o encontram, que so nham com uma nova vida em São Pa ulo e não a encontram, partem para o crime: aquele
pai que não con se gue ver o fi lho em casa pe din do co mida, a esposa pedindo roupa, a fa mí lia pe din do teto.
Atualmente, já assaltam nos sinaleiros, e por todo
lado, para tomar um relógio, enquanto as autoridades
paulistas ficam insensíveis, sem conseguir entender
que é o povo do interiorbrasileiro que bus ca São Pa ulo, so nhan do com uma vida me lhor. Ape sar dis so, querem impedir o crescimento dos pequenos Estados.
Goiás trazendo intranqüilidade a São Paulo?!
Perigo à industrialização de São Paulo simplesmente
porque indústrias ali prosperaram?!
Sr. Presidente, Fleury era Governador de São
Pa u lo e eu, de Go iás, quan do foi as si na da pelo Se cre tário de Estado de seu Governo a primeira portaria
contra uma empresa goiana, a Arisco, para atender
aos in te res ses de duas em pre sas ali men tí ci as pa u listas. Eu disse ao meu colega e amigo: ”Fleury, isso é
impraticável. O Esta do de São Pa u lo pre o cu pa do com
uma empresa goiana simplesmente porque ela está
crescendo? A Arisco é de Goiás e seus proprietários
são goianos. Eles não vieram buscar indústria aqui,
estão ali crescendo.“ Mas ninguém pode crescer, Sr.
Presidente, na concepção dos paulistas, senão eles
mesmos. Ninguém pode instalar indústria senão em
São Paulo. Até onde vamos suportar isso? E por que
se preocupou?
Na verdade, a Arisco, que começou produzindo,
num fun do de quin tal, uma mis tu ra de alho e sal, cres ceu com esse programa. Goiás, que produzia apenas
o tomate de mesa, passou a ser o maior produtor do
Brasil. Goiás, que não produzia mi lho ver de para a in dustrialização, é hoje o maior produtor nacional. Goiás pas sou a ser o ma i or pro du tor de pi men ta, de er vi lha e de tantos outros produtos agrícolas. Com isso,
surgiram muitos empregos na roça e, hoje, há milhares e milhares de famílias voltadas para a produção
des ses itens uti li za dos na in dús tria de ali men tos. Isso
preocupa São Paulo.
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Sr. Presidente, volto a chamar à razão o Governo
de São Paulo e faço-lhe um pedido: raciocine, pense e
deixe que os pequenos Estados também cresçam. Tenho certeza de que São Paulo continuará contando
com a boa vontade do povo brasileiro. Temos admiração pelos paulistas, tanto que o principal monumento
da cidade de Goiânia, na Praça Central, é dedicado
aos bandeirantes e foi um presente dos acadêmicos de
Direito à época da inauguração da capital.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Pois não.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Estou
acompanhando atentamente o pronunciamento de
V. Exª, que, como ex-Governador de Goiás por
duas vezes e Senador dos mais preocupados com
os problemas do nosso Estado e do nosso povo,
sobe à tribuna para apelar ao Governador Ge raldo
Alckmin que deixe nosso Estado em paz e que deixe os goianos produzirem em favor deste País.
Na realidade, V. Exª tem toda razão. Os paulistas
e o Governador de São Paulo talvez não tenham
feito um estudo minucioso da própria História: foram os paulistas que desbravaram Goiás em busca do ouro e, depois, em busca de pastagens, introduzindo as grandes criações extensivas de
gado. Goiás nunca criou o menor problema para
São Paulo. No episódio do Césio-137, houve, por
parte daquele Estado, uma grande discriminação
a Goiás, inclusive tendo a nossa economia so fri do
bastante. Senador Iris Rezende, houve governos
que tiveram um boa convivência com São Paulo,
tais como o de V. Exª com o do Governador Fle ury
e o meu com do então Governador Mário Covas,
onde conseguimos superar problemas. É bom que
o Governador Geraldo Alckmin atente para esses
detalhes, buscando uma melhor convivência com
o Governador e os políticos de Goiás, enfim, com
o povo goiano. Que S. Exª não se insurja da maneira com vem fazendo, ou seja, impetrando uma
Ação Direta de Inconstitucionalidade no Supremo
Tribunal Federal. Creio que devemos discutir as
questões com mais profundidade antes de re almente procurarmos a Justiça como solução. Infelizmente, S. Exª já o fez. Ao associar-me ao pronunciamento de V. Exª, quero também fazer um
apelo ao Governador Geraldo Alckmin: que di a loguemos mais para buscarmos o entendimento. Há
pouco tempo São Paulo fez o mesmo com a Bahia, procurou, de todas as formas, impedir que incentivos fossem destinados ao Estado. Aliás, São
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Paulo tem sempre procurado criar problemas para
e com outros Estados brasileiros. Isso não é bom
para São Paulo, não é bom para Goiás, não é bom
para a Bahia, enfim, não é bom para qualquer Unidade da Federação. Nobre Senador Iris Rezende,
apoio integralmente o depoimento de V. Exª em
gênero, número e grau. Também apelo ao Go vernador Geraldo Alckmin para que S. Exª busque o
entendimento e não parta contra Goiás, como vem
fazendo, inclusive apelando para a Justiça. Muito
obrigado a V. Exª.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Mu i to
obrigado, Senador Maguito Vi lela, pelo aparte de
V. Exª, que, como ex-Governador de Go iás, pôde
en ten der a necessidade da agroin dús tria em Goiás. Nós não estamos bus cando ou tros ti pos de
indústrias. Não! Temos buscado a agro in dús tria.
Hoje te mos a Mitsubishi ins talada em Cata lão,
Goiás, mais por questões técnicas do que po lí ticas ou ad mi nis tra ti vas.
É natural quando São Paulo, Rio de Janeiro ou
Mi nas Ge ra is se de sen ten dem, por que pode qual quer
um des ses Esta dos ofe re cer in cen ti vos mi li o ná ri os ou
bilionários. Mas esse não é o caso dos Estados do
Centro-Oeste, principalmente; não é o caso dos Esta dos do Norte e Nordeste. Não dispomos de bilhões
para arrastar indústrias que gerarão 200 ou 300 empregos.
Um pedido eu faço – principalmente ao Governador de São Paulo – na condição de Senador por
Goiás, de Senador que tem procurado analisar as
questões a partir de uma ótica macro: deixem os pequenos Estados crescerem! Dêem oportunidade de
desenvolvimento também aos pequenos Estados,
aos Estados agropastoris.
A solução dos problemas deste País está no
Cen tro-Oes te, que i ram ou não São Pa u lo e Rio de Ja neiro. Hoje ou amanhã eles vão entender isso: não
existe salvação para este País sem o Centro-Oeste,
com suas ter ras fér te is, sua gen te tra ba lha do ra e uma
população cosmopolista, oriunda de todos os Estados brasileiros. Não há solução para São Paulo e outros grandes centros senão o Centro-Oeste. É ne cessário que os grandes Estados entendam isso.
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Concedo
um aparte ao nobre Senador Paulo Souto.
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Senador Iris
Rezende, eu não ficaria tranqüilo com a minha consciência se não viesse a este Plenário trazer a minha
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palavra de apoio e, sobretudo, de solidariedade a V.
Exª. Sei o quanto custa aos Governos desses Estados lutarem pela sua industrialização; o quanto custa
de esforço e de sacrifício lutarem em condições de siguais em uma Federação também tão desigual como
a nossa, para conseguir um pouco mais de desenvolvimento. Nós também temos sofrido muito isso. Portanto, neste momento, faço questão de trazer o meu
apoio ao seu pronunciamento, aos goianos que tanto
fizeram para que Goiás também se industrializasse
um pouco mais, pedindo mais compreensão aos
Estados da Federação. Os elos que nos unem são
mu i to frá ge is e não po dem ser ain da mais fra gi li za dos
por atitudes desse tipo. Afinal de contas, o que pretendem? Querem tirar dos Estados a sua soberania
no uso de um ins tru men to que é seu, para ten tar fa zer
uma política de industrialização, já que somos for çosos a reconhecer que as políticas nacionais amplas
não foram suficientes para reduzir essas desigualdades. Querem, portanto, re ti rar dos Esta dos fe de ra dos
a soberania de fazerem eles próprios um pouco de
política de industrialização. Isso não é justo! Neste
instante, além do meu apoio, tenho a obrigação de
chamar a aten ção de V. Exªs: va mos olhar com a má xima atenção para as modificações propostas no
ICMS. Por que, aí sim, se apro var mos o que está sen do urdido neste momento, não teremos mais nem a
possibilidade de fazermos o que agora faz V. Exª, ou
seja, assomar à tribuna para fazer um protesto, um
apelo aos Estados mais ricos da Federação. Vamos
olhar com muito cuidado o que se pretende. O Centro-Oeste tem uma capacidade de crescimento muito
mais pelo aumento da sua produção do que pelo seu
consumo. A Reforma Tributária como está posta apa rentemente privilegia os Estados em um primeiro mo mento para depois torná-los prisioneiros de uma lei
que não vai permitir que eles lutem pelo seu próprio
desenvolvimento e pela sua própria industrialização.
Suas palavras, Senador Iris Rezende, deixam-me
mais reconfortado. Espero que possamos nos unir,
aqui, em uma luta justa como essa.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Paulo Souto. O aparte de V. Exª,
indiscutivelmente, valoriza o nosso pronunciamento
nesta tarde. Ele não me surpreende, porque um Senador que tem demonstrado ser ao longo de sua vida
pública, quer como Governador e hoje como Senador
da República, um político sen sa to, jus to, não po de ria,
em hipótese ne nhu ma, na ver da de, fi car alhe io a uma
questão que, prejudicando a um, a dois ou a três
Estados prejudica ao País.
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Tenho minhas reservas. Eu as tenho, não posso
negá-las. Recém-eleito e empossado Governador,
em 1983, pro cu rei um Mi nis tro do Go ver no de en tão –
vivíamos a Ditadura – para conversar a respeito da
questão da industrialização. S. Exª, à época, foi de
uma franqueza rude para comigo. Disse-me ele:
”Olha, ponham na cabeça: vocês têm que cuidar da
produção de alimentos; in dús tria é em São Pa u lo“. Eu
não quis discutir, já que iniciava uma Administração,
mas fui estudar esse programa. Há dois anos, veio a
esta Casa uma mensagem do Ministro do Planejamento, paulista. Lá, em um artigo miúdo, quase oculto, tal artigo revogava todos os programas de incentivo. Por pouco, eram revogados programas de incentivos dos Estados de Goiás, Bahia, Mato Grosso e assim por di an te. Sem pre São Pa u lo se pre o cu pa. É pre ciso que São Paulo entenda que os demais Estados
me re cem de sen vol ver-se e que são eles que irão aca bar com aquele sufoco, com aquela vida quase insupor tá vel exis ten te em uma ca pi tal onde o cri me co me ça a gras sar ex tra or di na ri a men te e a co lo car em pâ nico milhões e milhões de habitantes daquele Estado.
O Sr. Valmir Amaral (PMDB – DF) – Permite-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor Iris Re zen de?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sinto-me
honrado com o aparte de V. Exª.
O Sr. Valmir Amaral (PMDB – DF) – Senador
Iris Re zen de, eu não po de ria de i xar de tes te mu nhar o
trabalho de V. Exª pelo Estado de Goiás. Quando andava, juntamente com os meus pais, pelas estradas
carroçáveis de Goiás, lembro-me de ter reparado
como mudaram aquelas estradas depois que V. Exª
assumiu o seu primeiro governo. Goiás foi um dos
Esta dos que mais as fal tou suas es tra das em qui lô me tros. V. Exª realizou um excelente trabalho nes se sentido, com muita competência. Esses empreendimentos foram complementados no governo do nobre Sena dor Ma gui to Vi le la, que, tam bém, com gran de com petência realizou um brilhante trabalho. Eu gostaria,
neste mo men to, que o Go ver na dor de São Pa u lo, Ge ral do Alckmin*, co pi as se as co i sas boas que V. Exª re alizou, como o Programa Fomentar, que trouxe várias
indústrias e gerou muitos empregos. Penso que S.
Exª deveria fazer o inverso, não entrar com denúncias, mas co pi ar as co i sas boas fe i tas no Esta do de Go iás. V. Exª está de parabéns, Senador Iris Rezende.
Deixo aqui o meu testemunho.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Valmir Amaral.
Fico feliz por sentir que todas as pessoas de
bom senso, dotadas de razão, de espírito de justiça
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jamais apoiariam essa oposição, essa ação do Governo do Estado de São Paulo contra a industrialização dos pequenos e médios Estados brasileiros.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Senador
Iris Rezende, V. Exª me permite um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª com prazer.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lo bão) – Se na dor
José Alencar, peço a V. Exª que seja brevíssimo. Temos que iniciar a Ordem do Dia.
O Sr. José de Alencar (PMDB – MG) – Sr.
Presidente, quero apenas me congratular com o
eminente Senador Iris Rezende pelo oportuno e lúcido pronunciamento. Da forma como São Paulo
tem agido, fica parecendo que deseja que todas as
indústrias se instalem na Praça da Sé. Até mesmo
para consultar os interesses econômicos e sociais
de São Paulo, o Estado deveria estimular ações como
aquelas que V. Exª começou, em 1984, em Goiás.
Naquele tempo, era também tempo, em Minas Gerais, do início do Governo Tancredo Neves, que assumiu em 1983. E o Governador Tancredo Neves
era muito ligado a V. Exª, era um admirador de V.
Exª. Ele também, ao iniciar o seu governo, tentou
desenvolver áreas menos favorecidas. E somos testemunhas de que essa concorrência do comportamento paulista é também sentida no meu Estado de
Minas Gerais, com ameaças de glosas de ICMS e
por aí afora. O Brasil são muitos Brasis. E é preciso
que todos esses Brasis cresçam harmonicamente,
até mesmo para favorecer São Paulo. Meus parabéns a V. Exª.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador José Alencar. Partindo de V. Exª,
Senador por Minas Gerais, realmente me toca e me
sensibiliza o seu aparte.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agradeço
a to le rân cia de V. Exªs. Apro ve i to a opor tu ni da de para
comunicar que pretendo voltar a esta tribuna, trazendo dados, para mostrar ao Brasil a violência que tentam praticar contra Goiás e contra os pequenos Esta dos deste País. Obrigado.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção
de Liderança.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a pa la vra a V. Exª, para uma co mu ni ca ção de Li de rança.
V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça. Sem re vi são do
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orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há
poucos dias, quando encontrava-me no Chile re presentando o Brasil na XV Conferência Interparlamentar América Latina – União Européia, o meu Partido –
o Par ti do Po pu lar So ci a lis ta – di vul gou uma im por tante nota pública, manifestando a sua inequívoca posição em relação ao episódio de violação do sigilo do
voto na sessão que cassou um membro do Senado.
Nela, afirmava-se que os in dí ci os co lhi dos pela Co missão de Ética e Decoro Parlamentar do Senado já eram
suficientemente sólidos para instaurar o processo de
cassação contra os Senadores Antonio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda, membros desta Casa.
A posição do Partido continua a mesma. E não
existe nenhum fato novo no cenário político que possa levar-nos a alterá-la.
E por que adotamos tal resolução? Simplesmente porque a questão democrática está no centro
da política do nosso Partido e com ela não transigimos. Sem dúvida, não há crime mais grave do que
aquele perpetrado contra a democracia. E é também
indubitável que a violação do painel foi um cri me contra o regime democrático e suas instituições.
Em nossa opinião, não há outro caminho, fora
da democracia, para se construir a sociedade justa e
moderna com a qual tanto sonhamos. É também na
vigência do regime do Estado Democrático de Direito
que po de mos me lhor com ba ter a cor rup ção e a cri mi nalidade. Nesse sentido, consideramos fundamental
a de fe sa da le ga li da de cons ti tu ci o nal e da Re pú bli ca.
Aqui fazemos um breve histórico do nosso com por ta men to par ti dá rio em re la ção à atu al cri se. Des de
a divulgação do diá lo go en tre o Se na dor Anto nio Car los Magalhães e membros do Ministério Público,
quando já se evidenciava a violação do painel por
ocasião da votação que cassaria o então Senador
Luiz Estevão*, solicitamos a rigorosa apuração dos
fatos e a punição dos culpados.
Em ne nhum mo men to, abri mos mão des sa pos tu ra, nem mes mo em nome de uma ali an ça tá ti ca com
denunciados para viabilizar exclusivamente a CPI da
Corrupção, como que ri am – num gra ve equí vo co – al gumas correntes oposicionistas de Esquerda. Afinal,
não víamos contradição em apoiar ao mesmo tempo
a apuração da violação do painel e a instalação da
CPI para averiguar denúncias de corrupção, essas
envolvendo o Governo e também outro importante
Senador com assento nesta Casa.
Ama nhã, quin ta-fe i ra, dia 3 de maio, va mos ter o
desprazer de assistir, no Senado, a uma cena explícita de constrangimento nacional. Dois Senadores, dos
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mais importantes e destacados desta Legislatura,
irão se submeter a uma sessão de acareação, modalidade comum às investigações policiais, quando a
mentira pa re ce ser a re gra en tre tes te mu nhas ou in di ciados em processos.
No caso, a acareação tornou-se necessária
pela constatação de que se havia rompido a omertà
da men ti ra, a par tir do in ques ti o ná vel re sul ta do da perícia sobre a violação do sigilo do voto. Iniciou-se aí
uma caricata teoria do dominó, em que verdades vão
sobrepondo-se a mentiras, e dois Senadores e uma
graduada servidora não conseguem acertar-se em
suas mentiras ou verdades, diante de uma Nação estupefata e perplexa.
O mais interessante de tudo isso é que o episódio traz para dentro do Senado, de um lado, a desfaçatez de não se assumirem responsabilidades e, de
outro, um sentido estranho, o da ”le al da de“, o da obe diência ao chefe, de resto, am bas mu i to uti li za das por
li de ran ças e su bal ter nos do na zis mo, que a es ses ex pedientes re cor re ram para ten tar sa far-se das de núncias de atrocidades e crimes cometidos contra a humanidade. Mesmo que os culpados pelo caso do painel sejam rigorosamente punidos, como defende o
PPS, cabe outra discussão: a Mesa e os demais Senadores devem assumir, com compostura e transparência, suas posições, não podendo considerar os
funcionários da Casa como instrumentos a serem
manipulados; e os funcionáriosprecisam ter coragem
para afirmar o primado da ética no serviço público,
não se deixando levar pelos favores dos cargos comissionados ou pelo tráfico da influência política.
Mesmo não gozando de amplo consenso internamente, pela sua complexidade conceitual, o fim do
voto secreto no Parlamento é defendido majoritariamente, hoje, pelo Partido. Entre tan to, no ca lor de todo
o debate que ora se verifica em torno da punição aos
Senadores responsáveis pelo crime de violação do
painel, uma questão deve ficar clara: pela Constituição, o voto, no Senado, continua sendo secreto para
casos de cassação; o seu exercício, um direito de cidadania – no Parlamento ou fora dele –, e a sua obser vân cia e res pe i to, um de ver de to dos e, em par ti cu lar, da autoridade.
Admite-se que cada cidadão ou cidadã – Parlamentar ou não – possa dar conhecimento público do
seu voto. É seu direito. A violação do sigilo por terceiros, principalmente por ação de autoridade a quem
caberia sua guarda, é prevaricação, é crime. Outro
exemplo, com as mesmas características e pressupostos legais, ocorre com os sigilos bancário, fiscal e
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telefônico: o titular do direito pode deles abrir mão,
sendo ex pres sa men te ve da do a ter ce i ros fazê-lo sem
autorização judicial prévia. Como no caso do rompimento do sigilo do voto parlamentar, a violação dos
outros sigilos citados tipifica-se como crime.
Abordamos essa questão para deixar claro,
desde logo, à Casa e à opinião pública, que o PPS,
nas sessões que possivelmente ocorrerão em plenário, não se alinhará a nenhuma proposta demagógica
que defenda o voto aberto, em confronto com a lei
que se pretende revogada, mas que ainda vige.
Te mos cons ciên cia do cons tran gi men to que pa ira so bre to dos nós nes tes tu mul tu a dos dias. Mas uma
decisão há que ser tomada, não porque a mídia e a
opinião pública pressionam – e pressionam, porque
vivemos em democracia –, e, sim, porque, além do
atentado violento ao decoro parlamentar, houve um
crime de prevaricação, e as instituições republicanas
não podem ser desmoralizadas. E desmoralizado ficará o Senado caso admita qualquer acordo entre
partidos para mi ni mi zar as pe nas a se rem im pu ta das.
Fujo aqui do discurso escrito, ao ver o Senador
Jader Barbalho. Os jornais brasileiros demonstram
contradição em algumas de suas manchetes. Um fala
de um possível acor do en tre os Srs. Se na do res Ja der
Barbalho e Antonio Carlos Magalhães, precedido de
telefonemas. Eu comentava com jornalistas que,
quanto à questão do telefonema, hoje é muito complicado alguém negar, para, depois, numa teoria do dominó, ter de con fir mar. Por ou tro lado, O Esta do de S.
Paulo exibe declarações do Senador Jader Barbalho
de que não há nenhum acordo e de que não admitirá
essa hipótese. Quero vincular-me a esta segunda hipótese, a do Estado de S. Paulo, porque qualquer
acordo sobre esse problema que não seja uma decisão clara da consciência de cada um dos Srs. Senadores, evidentemente, desmoralizará este Senado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. Faz soar a
campainha.)
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Já estou terminando, Sr. Presidente. É necessário dizer que o PPS, tal como afirmou na sua nota, na defesa da democracia, será intransigente. E é preciso im por essa intransigência, sem sobressaltos, sem ódio
e sem medo.
A fé pública é algo que acompanha a construção e a organização das sociedades e das nações.
Portanto, tam bém acom pa nhou a cons tru ção da so ciedade e da nação brasileira. Entre nós, em outras
épocas, ela poderia ser representada, inclusive, pelo
fio do bigode,amplamente ce le bra do em nos sa li te ra-

MAIO 2001
Maio de 2001

tu ra. Hoje, na com ple xi da de em que vi ve mos, o fio do
bigode não basta: a fé pública se impõe por outros
mecanismos e comportamentos, transparentes e repassados, em tempo real, pelos meios eletrônicos, a
milhões de brasileiros.
A aber tu ra do pro ces so de cas sa ção de Anto nio
Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da, Se na do res
desta Casa, antes de mais nada, é a afirmação dessa
fé pública nas pessoas que, equivocadamente, acreditavam estar ela destituída de valor ou ser inexistente entre nós. Felizmente, ela continua no meio de todos nós e se apresenta como um fio de novo tipo, de mocrático e auspicioso, sempre a demonstrar que a
impunidade não pode ser uma instituição nacional.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Jader Barbalho, por cessão
do Se na dor La u ro Cam pos, pelo pra zo de 20 mi nu tos.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo, em pri meiro lugar, agradecer ao Senador Lauro Campos a
gentileza da ces são do seu tem po para que eu pu des se usar da palavra neste momento.
Quero, em verdade, fazer uma breve comunicação ao Senado. Não pre ten do can sar esta Casa re pe tindo argumentos já oferecidos em pronunciamento
an te ri or. Sin to tal ne ces si da de por ser o Pre si den te do
Se na do Fe de ral – pela vontade, re pi to, da ma i o ria absoluta da Casa – e em face das reiteradas manifestações, aqui e ali, na imprensa escrita, na imprensa da
televisão e do rádio, de que há denúncias contra a figura do Presidente do Senado Federal.
Ago ra, como dis se bem o Se na dor Ro ber to Fre i re, já há todo um trabalho envolvendo o nome do Pre sidente do Se na do na ques tão do pa i nel ele trô ni co da
Casa, do Senador Antonio Carlos Magalhães e do
Senador José Roberto Arruda.
Tan tas ve zes aqui vim, Sr. Pre si den te, para di zer
que, no episódio do Ban co do Esta do do Pará, fui ví ti ma durante nove anos, por desconhecer que um parecer final do Banco Cen tral do Bra sil, após ana li sar e
concluir as inspeções realizadas naquele período de
1984, declara, de forma enfática e nominal, a minha
exclusão da tal auditagem. Já disse isso mil vezes, já
distribuí à imprensa o parecer do dia 6 de maio de
1992, assinado pelo Chefe do Departamento Jurídico, pelo Procurador-Geral do Banco Central, pelo
Presidente do Banco Central à época.
Mas o que vale não é esse parecer. Esse parecer não vale. O parecer final do Banco Central – que,
aliás, me foi sonegado – não vale, Sr. Presidente.
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Neste final de semana fui objeto de uma especulação estapafúrdia de uma senhora no interior do
To can tins, que ou viu fa lar no ca be le i re i ro ou no su permercado ou na feira livre que eu era beneficiário de
um esquema na Sudam.
Aguardava-se o tal relatório da Sudam. Não
houve uma frase, em todo o relatório, que me envolvesse.Publicaram-se as tais fi tas. Não hou ve uma fra se se quer que me en vol ves se. Mas há toda uma cam panha orquestrada para manter o nome do Presidente do Senado Federal na mídia, devido a graves denúncias.
Agora, Sr. Presidente, já me vejo envolvido em
mais um episódio: no de estar negociando, de estar
fazendo um acordo para influenciar uma decisão do
Conselho de Ética, senão eu serei a bola da vez.
Sr. Presidente, todos sabem das circunstâncias
– e eu não preciso relatá-las – pelas quais cheguei à
Presidência do Senado Federal. Tenho procurado me
comportar, desde o primeiro dia, entendendo que a
Casa é o co le ti vo, que a Casa é in ter par ti dá ria e que o
Presidente deve ter o equilíbrio necessário para entender que está presidindo uma casa política e com
representação partidária di versa.
O meu desejo, no episódio do painel, do Senador Antonio Carlos Magalhães, do Senador José Roberto Arruda, é que o Conselho de Ética, com equilíbrio, estabelecendo a mais ampla defesa e o mais
amplo contraditório, decida com sabedoria. As minhas di ver gên ci as com o Se na dor Anto nio Car los Magalhães não me estimulam, como Presidente da
Casa, a desejar absolutamente nenhuma violência
contra o seu mandato. Estou obrigado, em relação a
ele ou a qualquer outro integrante do Senado, a ter
equilíbrio, por ser Presidente da Casa.
Alguns talvez desejassem que eu, nesta hora,
estivesse publicamente a estimular a cassação de
mandatos, a suspensão de mandatos. Não o farei.
Sou o Presidente do Senado e como tal tenho a obri gação de manter o equilíbrio. E ninguém vai ouvir de
minha boca, em todo esse processo, manifestação
que não seja equilibrada.
Apresentarem-me como negociando para não
ser a bola da vez é demais, Sr. Presidente! E venho
aqui dizer ao Senado e dizer à imprensa, que é um
dos pilares da democracia, que tem obrigações tanto
quanto nós da área política, que apresentarei, amanhã, um projeto de decreto legislativo, ou de resolução, pedindo ao Senado que autorize previamente o
Supremo Tribunal Federal a me processar, caso al-
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guém provoque o Ministério Público e ele possa oferecer denúncia.
Não há nenhuma denúncia formalizada. Não
aceito, portanto, a especulação espúria que se faz. A
partir de agora, aprovando o Senado uma resolução
pré via, quem ti ver de nún cia que a apre sen te e se res ponsabilize por ela. Eu não posso aceitar essa campanha mesquinha e espúria.
Não me acovardei, Sr. Presidente, na época do
re gi me mi li tar, e não vou me aco var dar ago ra que sou
Pre si den te do Se na do Fe de ral, de po is de ter per cor rido todos os cargos da área legislativa e de ter sido
Governador do meu Estado por duas vezes. Não vou
aceitar uma campanha mesquinha, deliberada. Não,
Sr. Presidente.
A partir da agora, quem tiver uma denúncia e
não a apresentar es ta rá in cor ren do no cri me de omis são. Será omisso quem não apresentar a denúncia.
Quem a tiver que a apresente perante o Procurador-Geral da República. Peço encarecidamente aos
meus colegas de Senado que aprovem esse projeto.
Talvez seja algo inusitado. Talvez seja novo no Direito
Constitucional que, mesmo sem o Supremo Tribunal
Federal solicitar, possa o Senado conceder.
Mas, nes te mo men to, con si de ro isso ine vi tá vel e
não posso aceitar a mesquinhez daqueles que se
acobertam atrás de uma imunidade que não é a parla men tar, que é a imu ni da de que é a pior: a imu ni da de
invisível, a imunidade da irresponsabilidadedaqueles
que atacam, e atacam por todos os meios e modos,
esses, sim, cobertos pela imunidade.
Sr. Presidente, falo aqui como Presidente da
Casa, como colega e como companheiro. Peço ao
Senado que aprove essa resolução, que aprove esse
decreto legislativo. A par tir de ago ra, por tan to, não te remos mais essa história de que pesam sobre o Presidente do Senado, sobre o Senador Jader Barbalho,
imensas denúncias, denúncias que constrangem
seus colegas Senadores, que são entrevistados e
não sa bem o que di zer em face das imen sas de nún ci as que estão aí e que pairam sobre o Presidente do
Senado.
Sr. Presidente, talvez tecnicamente não seja
adequado esse instrumento, mas peço ao Senado
que não falte a um dos seus integrantes e ao Presidente da Casa, que não deseja criar-lhe constrangimentos: que autorize previamente o Supremo Tribunal Fe de ral a ins ta u rar pro ces so con tra o Se na dor Ja der Barbalho por denúncia formalizada pelo Ministério Público Federal.
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A partir daí haverá oportunidade para que as
pessoas apresentem essas imensas denúncias, que
agora até me apresentam como constrangido, como
buscando um acordo para me livrar de ser a bola da
vez. Se alguém faz uma acusação, que o Ministério
Público a recolha e formalize.
O que não é possível é ser julgado dessa forma:
julgado sem contraditório, julgado por quem não tem
autoridade para jul gar. Vi ve mos, Sr. Pre si den te, numa
sociedade de direito, numa sociedade organizada.
Mas aqui uma revista substitui a Receita Federal e
está acabado! Está acabado! Nunca recebi uma notificação da Receita Federal, mas está acabado! Tive
uma evolução patrimonial irregular, e está acabado!
Está sentenciado!
Aliás, essa revista deveria substituir a Receita
Federal e o seu proprietário deveria ficar no lugar do
Sr. Everardo Maciel. Estaria resolvido o assunto!
A partir de agora, Sr. Presidente, o que desejo é
que o Senado não me negue isso. Talvez estejamos
fazendo uma construção nova no Direito Constitucional: a autorização prévia.
E talvez a Câmara dos Deputados, onde tramita
um projeto sobre imunidade parlamentar, possa
apressar a apreciação desse projeto e votá-lo rapidamente, para que ninguém diga: ”Não, ele não é processado porque tem mandato de Senador e Senador
não é processado!“
Sr. Presidente, faço este apelo: que a Casa não
me negue essa solicitação.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Concedo um aparte ao Senador Pedro Si mon.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Se na dor Jader Barbalho, é muito importante a sua manifestação.
Estava so an do mal, pe ran te a opi nião pú bli ca, a pu bli cação na imprensa de hoje de que V. Exª teria telefona do ao Se na dor Anto nio Car los e de que ha ve ria um
grande entendimento entre PMDB, PSDB e PFL para
que, na Comissão de Ética, esfriássemos a matéria –
e, em con tra pres ta ção, na cri a ção da CPI, tam bém se
esfriaria a matéria. V. Exª está tomando uma posição
que vai de encontro a tudo isso, e acho que age bem
ao fazê-lo. Aliás, temos que lembrar que V. Exª hoje
faz isso da tri bu na, mas, na Ban ca da do PMDB, V. Exª
já havia agido da mesma forma: sugeriu que se colocassem à disposição do Procurador-Geral da Repúbli ca, me di an te sim ples so li ci ta ção de S. Exª, to dos os
parlamentares, para que fossem processados, se as sim fosse necessário. Isso é importante, porque há
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um mo men to em que as co i sas têm que ser de fi ni das,
têm que ser fe i tas. O que não pode acon te cer é ima gi nar-se que aquilo que foi feito abertamente, da tribuna, com toda a sociedade assistindo, e que estamos
agora apurando, de repente vá ser esquecido pelas
Lideranças, que vão fazer com que não se apure.
Acho que o seu pronunciamento responde a isso e
deixa muito clara a sua posição, deixa muito claro o
seu ponto de vista para todos nós que estamos buscando a verdade. Não há outra maneira de o Senado
ter credibilidade perante a sociedade a não ser esta:
cada Senador, de acordo com a sua consciência, votar, no momento apropriado, de acordo com aquilo
que acha ser a verdade. Meus cumprimentos a V.
Exª!
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
Já dizia Milton Cam pos que a sa be do ria está no
óbvio. E me parece que isto é o óbvio: a Comissão é
integrada por Senadores, e ninguém nesta Casa tem
tutor. A de ci são da Co mis são de Éti ca, in clu si ve, é se creta, Sr. Presidente. Houve aqui o episódio do Senador Luiz Estevão. Houve votos da Bancada do PMDB
que, creio, divergiram da Liderança.
Sr. Presidente, não é possível que, a esta altura,
divulgue-se que o Presidente do Senado estaria fazendo parte de um acordo para se salvar de denúncias. A minha vinda à tribuna se faz no sentido, em primeiro lugar, de deixar clara a minha posição: nesse
episódio, ninguém contará comigo para nenhum tipo
de revanche em relação ao Senador Antonio Carlos
Magalhães. E digo isso de público. Não será agora
que, na condição de Presidente do Senado Federal,
usa rei qual quer ins tru men to com vis tas a pre ju di car o
mandato do ex-Presidente da Casa em razão da diver gên cia que ti ve mos – isso não é do meu fe i tio, nun ca o foi.
Jamais, Sr. Presidente, eu participaria de qualquer acordo por ser a ”bola da vez“. Não. Se eu for
”bola da vez“, quem tiver denúncia que a apresente
perante o Procurador-Geral da República, que a formalize publicamente e a assuma. O que não posso é
aceitar essa história de dizerem que pesam graves
denúncias sobre mim e ponto final. Se pesam graves
denúncias, essas denúncias têm que ser formalizadas, porque quem não as formaliza, na verdade, pas sa a ser conivente com elas e, portanto, está cometendo crime de omissão, já que sabe, conhece e não
toma providência.
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Não, Sr. Presidente, não posso, de forma alguma, aceitar essa posição. Por isso, venho pedir à
Casa que faça isso.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Jader Barbalho?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Com
todo prazer, Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador Jader Barbalho, famosos tratadistas militares,
como Alexander von Klausevitz, na Arte da Guerra,
Metternich e mu i tos ou tros exa mi na ram uma si tu a ção
e criaram o que chamaram de ”teoria da crise“ – uma
crise permanente que desgasta, ao longo do tempo,
um or ga nis mo po lí ti co e que, não re sol vi da, aca ba por
contaminar o organismo inteiro. Estamos vivendo
essa crise, e a solução proposta por V. Exª neste mo mento é a mais acertada, pois transfere o foco da decisão para o Poder Judiciário, que, de uma forma
competente e apropriada, segundo as regras processuais devidas, passará a analisar essa questão que
provocou uma crise profunda na instituição e no nosso Partido. Penso que não poderíamos chegar a uma
solução melhor. Sem uma análise dos casos que agi tam o Congresso Nacional, não se pode admitir que
notícias veiculadas pela mídia se transformem num
instrumento definitivo de desgaste e tornem a defesa
rigorosamente impossível diante da impossibilidade
do di re i to de res pos ta – esse di re i to não exis te para V.
Exª, não existe para o Senador Antonio Carlos, não
existe para mim, não existe para aquele que a mídia,
em determinado momento, pretenda acusar sem viabilizar o espaço do contraditório. Cumprimento V. Exª
pela me di da. A cri se tem que ser in ter rom pi da de uma
forma rápida, para que as instituições, o nosso Partido e o Congresso Nacional voltem à normalidade. O
ca mi nho, sem a me nor som bra de dú vi da, é esse; não
é o ca mi nho da acu sa ção gra tu i ta e do sen sa ci o na lismo por meio dos órgãos de comunicação. Não estou
fazendo juízo de valor sobre as acusações, mas simplesmente cumprimentando V. Exª por ter mandado
todas as acusações para o foro devido, o foro recomendado. Parabéns pela medida que V. Exª toma!
Desde já, conta V. Exª com o meu voto para essa antecipação de licença, que não deve ser uma regra,
mas que é a me di da acer ta da nes te mo men to em que
o volume das acusações cria a instabilidadeem que vi vemos hoje dentro do Congresso Nacional. Parabéns!
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agradeço o aparte de V. Exª, Senador Requião, que
me é precioso até pelo fato de V. Exª ser um bacharel
em Direito, um estudioso do Direito, e entender ser
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possível, excepcionalmente, que o Senado Federal
possa fazer isso.
Como vou me defender de um irresponsável
qualquer que diz que comprei um apartamento de co ber tu ra na ci da de de Be lém por R$5,7 mil? Te nho que
abrir o jor nal, ler o que o ir res pon sá vel es cre veu e, en tão, preocupar-me em responder para o jornal e contratar um advogado – tudo isso porque um irresponsável disse que comprei um apartamento de cobertura por R$5,7 mil. Corro o risco de ser escolhido o corretor de imóveis do ano, porque ninguém consegue
comprar um apartamento de co ber tu ra por R$5,7 mil!
São revoltantes coisas dessa natureza: tentativas de
de te ri o rar, de ava ca lhar, de não se le var a sé rio as co isas, de inventar.
Por ser parte diretamente envolvida – é presumível que as pessoas acreditem que estou oferecendo a minha versão –, penso que tomei o caminho adequa do. Quem ti ver de nún ci as a fa zer já sabe que o Se nado Federal previamente autorizou, em relação a um dos
seus membros, o Presidente da Casa, que o Supremo
Tribunal Federal tome as providências devidas.
O que não posso, de forma alguma, é ficar,
como Presidente da Casa, aceitando esse tipo de
acusação mesquinha, esse tipo de avacalhação que
se quer promover em relação ao Presidente do Senado Federal! E esses, sim, têm imunidade. Esses, sim,
possuem imunidade, por intermédio dessa Lei de
Imprensa que aí está e que faz com que cada um de
nós, quando atingido, sinta na própria carne. Contudo, como apenas de vez em quan do so mos atin gi dos,
quando se apanha um, não há uma coragem coletiva
no sentido de elaborar uma Lei de Imprensa que, efe tivamente, não seja uma mordaça para a imprensa,
mas estabeleça responsabilidade. Não, não há! E aí
sou eu, são V. Exªs, são os Deputados aqui e ali que
são apanhados dessa forma.
Então, Sr. Presidente, creio que esse seja o caminho adequado. E vou contar que seja dado regime
de urgência a essa questão.
Não pos so ace i tar essa his tó ria de ”bola da vez“.
Bola da vez do quê, Sr. Presidente? Vou negociar o
quê? O que existe nesta Casa contra mim? O que
existe a não ser a última manifestação, pela maioria
absoluta da Casa, em favor de minha eleição para a
Presidência do Senado? Existe no Ministério Público
deste País alguma ação contra mim?
Agora se quer acuar. Agora se quer, por antecipação, julgar o Senador Antonio Carlos Magalhães.
Então se raciocina: ”Se o Antonio Carlos Magalhães
for retirado da vida pública, o Jader Barbalho tem que
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ser também, por compensação“. E eu vou aceitar
essa pa lha ça da, Sr. Pre si den te?! Eu vou ace i tar essa
palhaçada? Se o Antonio Car los Ma ga lhães for re ti rado, eu tenho que ser retirado também?! Eu vou aceitar isso?! Não.
Não desejo que o Senador Antonio Carlos seja
retirado injustamente do Senado Federal. Que o Senado aja com equilíbrio e justiça no episódio em que
ele e o Senador José Arruda estão envolvidos! Mas
não posso aceitar essa história de que ”o Presidente
do Senado Federal, o Presidente Nacional do PMDB,
está acuado em face das inúmeras denúncias existentes contra ele“. Não, Sr. Presidente.
Agora, quem tiver denúncia que as apresente,
que as formalize! Ou então, Sr. Presidente, são uns
amolecados, uns levianos, que desejam apenas denegrir a honra alheia na base da imunidade que possuem!
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Senador
Jader Barbalho, falando do homem público, a Região
Norte e os Estados que compõem a Amazônia sempre ti ve ram em V. Exª um es pe lho de gran de za, de ta lento, de disposição, de coragem. Antes da disputa
pela Mesa, V. Exª se pro pôs a en fren tar o en tão Pre si dente Antonio Carlos Magalhães. No meu gabinete,
comentei com alguns amigos, como dizemos lá na
Região Norte: a partir de agora, começa a operação
”comelança de carne de anta“. A grande guerra se
deu. A carne de anta é uma carne remosa que, quando você a come, ela vem bus car do en ças re mo tas, de
20 a 30 anos atrás. Isso é uma tra di ção na re gião. Abri
as revistas Veja e IstoÉ, e V. Exª estava combatendo
o bom com ba te. Ali es ta va um gran de lí der com ba tendo como também está agora , dando demonstração
de coragem, trazendo essas denúncias para o Ministério Público. Que apresentem, sim, as denúncias!
Nós, que fazemos política, Senador Jader Barbalho,
sabemos que quem não tem ”rabo“ se coloca. Pode
ser o homem mais honesto do mundo! Se houver dis posição, é possível combater a leviandade, as farpas,
os recados e a grande guerra que se dá pela mídia. E
V. Exª vem hoje a esta tribuna demonstrar que é um
ho mem de co ra gem, como sem pre foi. Por isso, V. Exª
sem pre teve o nos so res pe i to, não só como in te gran te
da Bancada do PMDB, mas como representante do
Estado do Ama pá. E ago ra V. Exª, num ges to de mu i ta
grandeza, diz dessa tribuna que o grande embate en -
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tre V. Exª e o Senador Anto nio Car los Ma ga lhães não
justificará qualquer ato de mesquinharia por parte de
V. Exª para interferir, para influenciar numa possível
ação na Co mis são de Éti ca! Se na dor Ja der Bar ba lho,
isso é grandeza! Embora ratifique as suas posições,
não existem acordos. E não deve haver acor dos, porque V. Exª, além de ser um homem combativo, inteligente e preparado, sabe perfeitamente que o gesto
de grandeza é esse. Está aí a opinião pública nacional acompanhando o grande debate entre dois grandes titãs da política: o ex-Presidente Antonio Carlos
Magalhães, o segundo homem mais influente do
País, com uma tra je tó ria de luta e de de di ca ção à vida
pública, e V. Exª, que teve uma vibrante vitória. Além
de externar a minha admiração por V. Exª, quero pa rabenizá-lo pela coragem que sempre teve. Esse é o
Jader Barbalho que nós conhecemos, que vem à tribuna e que, amanhã, fará uma proposição a esta
Casa e conclamará seus amigos, seus companheiros, seus Colegas de Senado a lhe darem a oportunidade de essas denúncias virem à tona, para que tudo
seja esclarecido. Isso porque a sua voz, nobre Senador, e os depoimentos feitos aqui são como se V. Exª
estivesse clamando no deserto. V. Exª é condenado
pela im pren sa quan do se sabe que, em to dos os re la tórios da Sudam como V. Exª disse , não há uma fra se que o comprometa, como também nada há de
com pro me te dor em re la ção a V. Exª em to dos os re la tórios do Banco Central. Então, a justiça tem que ser
feita, as denúncias têm que vir à tona, para que tudo
seja colocado a limpo. Parabéns a V. Exª por justamente estar dando uma declaração ao País de sua
grandeza, a grandeza de Jader Barbalho. O embate
foi ”o embate“. A peleja pode con ti nu ar, mas o res pe ito ao ad ver sá rio e o equi lí brio no jul ga men to se fa zem
necessários nesta Casa. Portanto, congratulo-me
com V. Exª, por sua coragem e por sua grande sabedo ria, ao sa ber res pe i tar, num mo men to tão im por tante, a po si ção do seu al goz an te ri or, do seu con cor ren te, do seu adversário. Portanto, V. Exª garante mais
ainda o meu respeito e acredito o de muitos Parlamentares que compõem o Senado Federal.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Senador Gilvam Borges, fico muito grato a V. Exª pela
sua ma ni fes ta ção, que é ape nas a re i te ra ção da ve lha
amizade que nos une.
Qu e ro ape nas fa zer um re pa ro: não se rei eu que
terei a oportunidade. Quem terá a oportunidade são
os que afirmam que pesam graves denúncias. Esses
é que terão a oportunidade. Vamos dar a oportunidade a esses que afirmam que existem graves denúnci-
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as. O que não pos so e não de se jo é cons tran ger o Se nado. Não posso, por exemplo, assistir a uma entrevista do Se na dor Ra mez Te bet num dos ca na is de te levisão, em que ele falava sobre o episódio do painel,
e, de po is, ao seu cons tran gi men to quan do o en tre vistador lhe per gun tou so bre o pro ble ma do Se na dor Ja der Bar ba lho. O Se na dor Ra mez Te bet fi cou numa si tuação difícil, porque não há problema algum no Senado em relação à minha pessoa. Mas o entrevistador não deixou de me in clu ir. Até acho que o Se na dor
Antonio Carlos Magalhães, que tem grande respeito
de parte da imprensa, tenha alguns torcedores neste
epi só dio. Aí os tor ce do res do Se na dor Anto nio Car los
dizem assim: ”Coloque o Jader nisso. Inclua o Jader
nis so!“ Como a co i sa está mu i to di vi di da, eu acho que
é isso. Eu vejo isso aqui e ali. Há certo apresentador
de televisão que não se esquece, fala do painel, mas
não pode encerrar a notícia do painel sem incluir o
meu nome. Há que incluí-lo, de qualquer maneira!
Então, Srs. Senadores, quase que me vejo na
seguinte si tu a ção: se o Se na dor Sa tur ni no Bra ga não
tiver cuidado, de repente vai me incluir no parecer do
painel. Se não tiver cuidado, S. Exª vai dizer: em um
dos parágrafos, inclua-se também o Senador Jader
Barbalho no episódio do painel. (Risos.)
É uma situação difícil, Sr. Presidente, porque o
debate passa a ser irracional. E não pode o Senado
Federal, a Casa mais alta do Parlamento brasileiro,
tratar um assunto dessa natureza de forma irracional.
De forma alguma! Esse episódio do painel é o episódio do painel!
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Permite
V. Exª um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Com
o maior prazer, Senador Roberto Saturnino, com a
certeza de que V. Exª não me incluirá no episódio do
painel.
O Sr. Rober to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Não o in cluirei, certamente, porque V. Exª não é objeto da inves ti ga ção nes te caso, Se na dor. Eu não ia apar teá-lo,
mas V. Exª se refere a mim, obrigando-me a dizer,
com toda a franqueza: Senador Jader Barbalho, todo
esse epi só dio ori gi nou-se de uma tro ca de acu sa ções
muito graves entre V. Exª e o Senador Antonio Carlos
Magalhães. S. Exª lhe fez acusações muito graves, V.
Exª fez a ele acusações muito graves! Só que, por ca usa da natureza das acusações feitas, é difícil ao Senado apurá-las com rigor, por falta de elementos e de
estrutura, algo que o Ministério Público e o Poder Ju diciário têm, além de terem essa responsabilidade e
essa missão. O Conselho de Ética e Decoro Parla-
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mentar e o Plenário do Senado fazem um julgamento
de natureza política. O julgamento dos Senadores
Antonio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda
não se fun da men ta rá nas acusações fe i tas por V. Exª
e que são gra vís si mas, mas nas qua is não va mos en trar. A apuração e a verificação dessas acusações
são missão do Ministério Público e do Poder Judiciário. Contudo, V. Exª está envolvido em todo esse assunto na sua origem. É inegável que está, e não adianta V. Exª querer negar, porque a realidade mostra.
Na imprensa, pode haver e certamente há exageros,
esse clima denunciativo é verdadeiro. Agora, V. Exª
está ligado a esse caso pela sua origem. Amanhã, V.
Exª pode vir a ser jul ga do e até de cla rar que abre mão
de sua imu ni da de para que o Mi nis té rio Pú bli co, o Po der Ju di ciá rio e o Su pre mo jul guem – o que con si de ro
louvável. Entretanto, é ou tro tipo de apu ra ção e jul ga mento, que nunca será feito no Senado. Amanhã, V.
Exª pode vir a ser julgado pelo Senado, a partir do
Conselho de Ética, por um comportamento, por
exemplo, de faltar com a verdade. Isso não estará no
meu relatório, certamente, mas como V. Exª está envolvido nes te caso todo, V. Exª pode vir a ser julgado,
sim. E tanto pode vir a ser ab sol vi do quan to pode vir a
ser condenado. O que eu quero dizer é que as duas
coisas são distintas, Senador. Os dois objetos de julgamento são distintos. Há Senadores da Bancada de
V. Exª desculpem-me dizer isso que não gostaram
do que V. Exª teria dito, de não ter nada a ver com
uma pessoa que saiu carregada de acusações e, de
repente, apareceu que essa pessoa tinha sido sócio
da esposa de V. Exª. Alguns Senadores da Bancada
de V. Exª não gostaram disso, porque consideraram
que V. Exª fal tou com a ver da de pe ran te seus com pa nhe i ros. Não as sis ti a isso; não pos so tes te mu nhar. O
que quero dizer é que se trata de duas coisas distintas pela sua natureza. O gesto de V. Exª é muito louvável, de abrir-se à investigação do Ministério Público
e do Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o julgamento que se faz nesta Casa é de outra natureza. E,
amanhã, V. Exª também pode vir a ser – não estou
afirmando que será – objeto de um julgamento dessa
natureza. Era isso que eu queria dizer, sem nenhum
prejulgamento. Esteja V. Exª absolutamente certo de
que não constará do relatório desse caso que estamos julgando.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Senador Roberto Saturnino, não só eu poderia estar
como V. Exª também poderá estar. Não é isso?
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Claro,
Senador! É evidente.
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O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Mas
é preciso que exista, no mínimo, uma acusação!
Discordo do que V. Exª afirma acerca da origem
desse episódio. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, neste momento, está apreciando um fato rela ti vo ao pa i nel. Há que se ater ex clu si va men te a isso.
O episódio no qual me vi envolvido em acusações recíprocas é outro.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Que foi
objeto de uma penalidade por parte do Conselho de
Ética e Decoro Parlamentar.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Per feito!
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – V. Exª foi
censurado, assim como o Senador Antonio Carlos
Magalhães.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Exa tamente!
O Sr. Rober to Sa tur ni no (PSB – RJ) – E agora,
no jul ga men to do Se na dor Anto nio Car los, ob vi a mente esse preâm bu lo es ta rá pre sen te. E não pode de i xar
de estar. Por isso, estou dizendo que, na origem, há
uma implicação, Senador Jader Barbalho, há uma ligação. Não estou afirmando que há um determinante
ou uma conclusão. Há uma ligação de origem. Todo
esse clima de tensão que se criou no Senado ori ginou-se da troca de acusações, muito pesadas e graves, entre V. Exª e o Senador Antonio Carlos Magalhães. Não sei se algum dos dois tem ra zão nos ca sos
respectivos; não julgo isso, não tenho competência
nem capacidade de fazê-lo; mas o fato é que, para
efeito, digamos, do nosso julgamento político, aquela
troca de acusações teve um peso grande sim, re almente, e o terá neste julgamento que estamos fazendo agora.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sem
entrar em nenhum juízo de valor, lamento ter que discordar de V. Exª. Se V. Exª vai julgar o Senador Anto nio Carlos Magalhães já levando em conta uma censura recebida por S. Exª e também por mim, lamento
profundamente ter que discordar de V. Exª.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Senador, necessariamente, até pelo Regimento, quando
se trata de Senador que já recebeu penalidade do
Con se lho de Éti ca e De co ro Par la men tar, é ób vio que
isso tem que ser referido num segundo julgamento.
Mas não estou fazendo nenhum abuso de interpretação, apenas é natural que isso seja referido.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Não
quero polemizar, absolutamente. É apenas uma dis-
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cordância, que talvez vá do fato da nossa formação
técnica: V. Exª é engenheiro, eu sou bacharel em Direito; então, a minha visão de processo é outra. A visão do pro ces so de Enge nha ria se gu ra men te se guia
de forma mais matemática do que a minha, como ba charel em Direito. Não consigo ver correlação entre
fatos tão dis tin tos e que pos sam ser le van ta dos nes te
momento, já com uma agravante em relação ao episó dio do pa i nel. Mas não pre ten do po le mi zar, ab so lutamente. Não sou membro da Comissão, sou o Presidente da Casa. O que quero deixar bem claro, Senador Roberto Saturnino, é que, no meu entendimento,
as nossas discussões no plenário, de natureza política, foram julgadas quando a Comissão remeteu o
processo ao Ministério Público, achando que, se havia acusações recíprocas, o Ministério Público de veria examiná-las, e resolveu estabelecer uma censura
a mim e a meu Colega Senador.
Em relação ao episódio que estamos neste momento observando, venho à tribuna devido à notícia
de uma negociação espúria: ”O Presidente da Casa
teme acusações que pesam sobre ele e, por isso
mesmo, estaria participando de um acordo espúrio,
na verdade, para se preservar“. Não posso aceitar
isso, como Presidente da Casa, como Se na dor, como
pes soa, e me vejo na con tin gên cia de bus car esse ca minho.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Senador
Jader Barbalho, absolutamente não passa pela minha
cabeça que V. Exª ou o Se na dor Anto nio Car los Ma galhães se jam ca pa zes de ar ti cu lar um acor do des sa na tureza. Dou o meu testemunho de que não acredito.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Concedo aparte ao Senador Roberto Freire.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – O engenheiro, no caso, tinha razão, e o bacharel, não. No
Direito Penal e, portanto, na aplicação de pena – o
caso do painel tem uma relação clara com uma tipificação criminal –, os antecedentes, quanto à ética de
ter havido uma censura anterior, evidentemente, pesam em julgamento futuro. Para quem teve julgamento an te ri or, não cabe re ce ber a mes ma pu ni ção. Isso é
uma agravante. O engenheiro, no caso, tinha razão.
Poderemos criar um decreto de licença prévia, até
porque, em Direito, pode-se fazê-lo nesta Casa. No
for ma lis mo do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral, o pe di do de
licença terá de ser criado para o caso específico. Mas
já ha ve rá uma de ci são pré via de que, che gan do nes ta
Casa o pedido, a licença já estará concedida, pois já
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adotamos a posiçãopreviamente. Se V. Exª apresentar o decreto, ele deveria ser extensivo a todos. Seria
uma forma de dizer que, no caso de licença para pro cessar por denúncia de crime comum, esta Casa não
tem o que discutir. Poderíamos fazer isso. É uma pré via para todos.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – V.
Exª poderá apresentar emenda ao meu projeto.
O Sr. Rober to Fre i re (Bloco/PPS – PE) – Claro.
Mas se V. Exª quiser apresentá-la, talvez tenha muito
mais peso.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Não
desejo absolutamente trazer à colação, como dizem
os ba cha réis em Di re i to, os de ma is Co le gas, Se na doras e Senadores.
O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – É uma
idéia interessante, aproveitando o momento de uma
posição política conseqüente, pois não permaneceríamos no constrangimento de denúncias. Se um de
nós for denunciado por crime co mum, não te nha dú vi da a respeito do meu voto: concedo a licença para
processar. E, previamente, pode-se, aproveitando o
momento, definir que, para todos, se surgir qualquer
denúncia do Ministério Público, deverá haver apenas
a preocupação formal de solicitar – a formalidade da
lei exige –, mas que saiba que o Senado Federal previamente concedeu licença para processar qualquer
um de seus Senadores que for acusado pela prática
de crime comum. Quanto a crime de opinião, a imunidade deve continuar valendo.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, não gostaria de abusar da benevolência
de V. Exª nem dos Colegas, mas percebo que outros
Senadores ainda me desejam honrar com apartes.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Concedo o aparte ao Senador Carlos Bezerra.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Senador
Jader Barbalho, não ficou bem clara a questão da reincidência. Na legislação penal, reincidência é agravante. Não sei, mas antevejo que amanhã po de rá sair
uma manchete nos jornais – estão obsequiosos por
notícias –: ”Jader defende ACM“. Parece-me que V.
Exª dis se que re in ci dên cia não é agra van te. Foi o que
eu e outros Senadores entendemos. Gostaria que V.
Exª ex pli cas se me lhor. Pa ra be ni zo V. Exª pela de ci são
tomada. Trata-se de posição corajosa e digna na história de V. Exª e que demonstra que V. Exª não tem
nada a temer, o que, para o Senado da República e

133
Quinta-feira 3

07899

para o nosso Partido, é de fundamental importância.
Parabenizo-o por essa posição.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Muito obrigado, Senador Carlos Bezerra. Fiquei preocupado com a ma ni fes ta ção do Senador Rober to Sa turnino. Não consigo ver correlação entre os episódios
de discussão política que houve aqui e o caso do painel. Fico preocupado, pois o Senador fala em agravante, vinculando os episódios. Mas trata-se de uma
discussão meramente técnica a respeito do assunto,
na qual não de se jo apro fun dar-me em ab so lu to, nes te
momento.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Concedo o aparte ao Senador Álvaro Dias.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Ja der Bar ba lho, a pro pó si to da in ter ven ção do Senador Roberto Freire, a imunidade parlamentar realmente deve ser vista muito mais como preservação
da Instituição que propriamente da individualidade.
Aqueles que eventualmente exercitam um mandato
eletivo devem ter a proteção única e exclusivamente
para o cumprimento da sua missão. É evidente que
um decreto que particulariza me parece que traz um
vício de origem, até porque este Senado já se manifestou a respeito da imunidade parlamentar, aprovando, na Legislatura passada – se não me falha a memória – uma proposta do Senador Pedro Simon.
Nada mais justo que, valendo-se da sugestão do Senador Roberto Freire, adotar um procedimento que
alcance todos os Parlamentares. A imunidade deve
ser atinente única e exclusivamente ao exercício da
função parlamentar; ela não pode proteger o cidadão
eventualmente parlamentar em casos de crimes comuns. Se V. Exª traz essa inspiração, neste momento
de crise por que passa o Parlamento brasileiro, nada
melhor que aproveitar essa inspiração para uma medida de caráter geral, abrangendo todos os Senadores. Desde já, manifesto de público meu apoio à sugestão do Senador Roberto Freire.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – Muito obrigado, Senador Álvaro Dias, pela solidariedade
de V. Exª à tese. Imunidade refere-se à imunidade da
Instituição, mas, neste momento, exercendo a Pre sidência do Senado, tenho o direito de que sejam formalizadas as tais denúncias. Tenho direito de que
elas sejam formalizadas. Não posso, absolutamente,
aceitar que as tais denúncias existam e que não sejam formalizadas e apresentadas. Tenho direito de
que elas sejam apresentadas. Quero que elas sejam
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apresentadas. Não posso me submeter a um julgamento que fica apenas na especulação, no disse-que-disse, até porque não desejo constranger o
Senado, as Senadoras e os Senadores.
E o pior é isto: ”o Senador fulano de tal foi entrevistado e ficou acanhado, porque ele não sabe dizer
sobre as graves denúncias que pesam sobre o Presidente do Senado“. Ora, se são graves as denúncias
que pesam sobre o Presidente do Senado, quem as
possui tem a obrigação de apresentá-las. Se não as
apresenta, é omisso ou leviano, para não adjetivar
mais, Sr. Presidente. É o que desejo.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Antes de encerrar, ouvirei as palavras do Senador
Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Jader Barbalho, quero apenas fazer um registro em
termos de Direito. Os antecedentes criminais de uma
pessoa não servem para a apuração do crime, mas
para a gradação da pena. O que isso quer dizer no
campo das escolas penais? Que se um cidadão tiver
co me ti do um cri me e, tem pos de po is, sur gir a pos si bi lidade de que ele seja o autor de um segundo crime,
isso não vai ser vir para a apu ra ção do cri me por ele já
ter cometido um anterior. Servirá, sim, se conseqüentemente apurado, para a gradação da pena. É bom
que não se confundam as coisas. V. Exª recebeu um
voto de censura, mas este não serve para a apuração
de um even tu al cri me que ve nha a ser co me ti do da qui
a um mês ou dois; servirá para a gradação da pena.
Está ha ven do uma con fu são e eu gos ta ria de dar esta
minha contribuição, porque creio que V. Exª, como
Bacharel em Direito, fez o registro de forma correta.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Agradeço o judicioso aparte de V. Exª, Senador Bernardo Cabral.
Encerrarei, Sr. Presidente, agradecendo a benevolência da Casa por ter-me ouvido mais uma vez. Tenho procurado, como Presidente do Senado, intervir o
mí ni mo pos sí vel no de ba te, por que en ten do ser ne cessá rio para pre si dir a Casa – e re pi to –, uma Casa que é
formada por diversas agremiações partidárias, que o
Presidente do Senado tenha a noção do coletivo.
No epi só dio re la ti vo ao pa i nel, o que eu de se jo, Sr.
Presidente, é que o Senado, com equilíbrio, e a Comissão, com independência e autonomia, possam fazer o
julgamento correto, justo, em relação a este episódio e
tam bém em re la ção aos dois co le gas que es tão sub me-
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tidos, neste momento, à apreciação da Comissão. É
isso que desejo como Presidente do Senado.
O que não posso aceitar, e não aceitarei – aí,
sim, não vai o Presidente da Casa, o Presidente do
Senado influenciar em decisão de nenhum Senador,
porque todos nós aqui somos Pares, todos nós aqui
temos autonomia, a votação será secreta –, o que
não desejo, Sr. Presidente, é ver o Senado substituído. Quem está aqui está porque obteve voto, quem
está aqui é por que foi sub me ti do ao jul ga men to po pular. O que não desejo é ver um Senado acuado, acovar da do na hora de to mar qual quer de ci são, seja esta
ou qualquer outra.
Eu, pelo menos, enquanto Presidente do Senado, man te nho o man da to. O man da do é meu! Não adi anta, porque fui votado para representar o meu Estado, o meu querido Estado do Pará, e não vou ser
substituído; quem quiser votar como Senador, decidir
ser Senador que se eleja Senador da República.
Se esperavam que eu, como Presidente do Senado, fosse aproveitar este episódio para ser algoz do
Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, não con tem co migo para isso! Vou ficar na ca de i ra de Pre si den te do Senado, comportando-me como Presidente da Casa.
Cada um que assuma a sua responsabilidade, com a
sua cons ciên cia, com o seu de ver, e não seja pa u ta do.
Sr. Presidente, se alguém quiser punir colega
aqui, puna! Ago ra, puna com a sua cons ciên cia, e não
puna pautado, porque se punir pautado, não merece
estar aqui. Porque esta Casa é de homens e de mulheres que têm autonomia nas suas decisões e foram
eleitos para representar o povo brasileiro.
São essas as minhas conclusões, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Jader Barbalho, a Mesa aguardará a formulação da
propositura de V. Exª, para dar a ela o encaminhamento regimental devido.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, por ter sido citado, ao abrigo do Regimento Interno, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra, logo após, pela
Liderança do Bloco.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Para uma explicação pessoal. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
que desejo dizer nesta hora é que amanhã está marcada uma acareação entre dois Senadores e uma
ilustre funcionária desta Casa. Essa acareação deve
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seguir os trâmites legais, para que não possa descambar em discussões estéreis e que não se chegue
à verdade, que é o desejo, certamente, da Comissão
de Ética.
Desejo dizer, também, que não acho correto
que membros da Comissão de Ética façam prejulgamento, afirmando, inclusive na imprensa e na televisão, que já têm o voto de ci di do por essa ou por aque la
medida, porque isso é um prejulgamento e inabilita a
pes soa para fa zer esse jul ga men to. Há ca sos, in clu si ve, de Senador que pediu pela televisão que a população se manifestasse por meio de e-mails para a
condenação das pessoas que estão em causa. Evidentemente, isso fere toda a normalidade. Evidentemente, isso não é correto, isso não é justo, isso é um
absurdo! Há o caso até de pessoas que não são
membros da Comissão e que declaram à imprensa,
como mem bro da Co mis são, que ”a“ ou ”b“ é cul pa do.
Isso não pode existir. Espero e tenho confiança no
Presidente da Comissão, que não deveria ter permitido isso, porque quando uma pessoa procede assim,
evidentemente não está em condições de fazer o julgamento.
Esse julgamento deve ser imparcial. Não é por
idi os sin cra si as, não é por má ou boa-von ta de de quem
quer que seja. Não é tam bém pela opi nião pú bli ca ma nipulada, como falou o Presidente da Casa, neste ins tante, que se deve agir. Deve-se agir em função daquilo que se apura, da consciência de cada um.
É isso o que espero amanhã e tam bém no jul ga mento. Estou com a consciência tranqüila, na convicção de que a verdade prevalecerá. E quando se fala
em acordos espúrios, fala-se justamente para enfraque cer as pes so as que vão ama nhã para jul ga men to.
Não houve e hão há qualquer acordo; nunca rece bi ou fiz qual quer li ga ção para o Se na dor Pre si den te da Casa, Jader Barbalho, e esse assunto é hoje,
sem dúvida, o que os jornalistas mais perguntam
aqui.
Espero, portanto, que todos façam com consciência tranqüila; que não vão se levar ou manipular
por uma imprensa dirigida ou não. Que todos cumpram os seus deveres, e que não venham pessoas,
que estavam até ausentes do País, a fazer condenações precipitadas, levando, sim, a opinião pública
para uma posição que talvez não seja a dela.
Eu peço esse aspecto de justiça. E confio em V.
Exª, Senador Ramez Tebet, que vai dirigir os trabalhos de amanhã, para que tudo corra normalmente e
dentro dos preceitos legais, porque, fora daí, não é
prejulgamento; é um linchamento que está havendo
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para que os Senadores não tenham a autonomia e a
coragem no cumprimento do dever.
Essas pa la vras, achei que de ve ria pro nun ciá-las
aqui, porque, talvez, amanhã, não me seja dado, legalmente, o direito de assim falar. Mas quero falar
aqui para que muitos não façam prejulgamento –
membros da Comissão ou não –, porque, evidentemente, como já disse e repito, ficam suspeitos para
votar.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra a V.Exª. pela ordem, para uma reclamação.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pela or dem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs
Senadores, apenas faço um apelo à Presidência da
Casa. Apresentei uma proposta de emenda à Constituição no Senado Federal há mais de nove meses e,
até o momento, ela não tra mi tou se quer na Co mis são
de Constituição, Justiça e Cidadania.
A referida proposta de emenda elimina o voto
secreto no Congresso Nacional. Acredito ser inadiável o encaminhamento da Mesa e da CCJC para que
essa matéria entre na Ordem do Dia.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Fica registrada a reclamação de V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra como
Líder, por cinco minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presias
s
dente, Sr e Sr Senadores, ouvi atentamente o pronunciamento do Presidente da Casa, Senador Jader
Barbalho. Como S. Exª. anuncia a intenção de propor
uma medida legislativa, a qual nem mesmo S. Exª.
está bem certo como seria, e como faz um apelo à
Casa para que considere a proposta em questão,
mesmo correndo o ris co de, numa casa de ba cha réis,
ser desqualificado no debate político, gostaria de tecer alguns comentários. Esta Casa tem a obrigação
de vo tar e de pro por ini ci a ti vas que es te jam de acor do
com a Constituição, a qual juramos cum prir, sob o ris co de algumas iniciativas acabarem sendo rotuladas
dentro de uma palavra recentemente incorporada ao
vocabulário político: factóide.
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Uma vez que não sou jurista, nem bacharel em
Direito, vou-me socorrer das decisões do Supremo Tri bunal Federal a respeito do princípio da imunidade. O
Supremo Tribunal Federal diz que a imunidade parlamentar é uma instituição de ordem pública e política.
Portanto, não é facultado a ninguém abrir mão dela.
Diz, ainda, que as imunidades ”não são um privilégio pessoal do Deputado ou do Senador, tampouco um direito sub je ti vo ou mes mo uma ga ran tia in di vidual; são atributos inerentes à função do corpo legislativo“.
Entendo perfeitamente a indignação do Senador Ja der Bar ba lho, que as so ma à tri bu na para se de fender de ataques da Imprensa e propõe que aprovemos uma espécie de autorização prévia para um pos sível processo. Ora, o Supremo Tribunal Federal tam bém diz que ”a imu ni da de par la men tar em sen ti do for mal não impede a instauração do inquérito policial
contra membro do Poder Legislativo, que está sujeito
– em conseqüência e independentemente de qualquer licença congressional –, aos atos de investigação criminal promovidos pela polícia judiciária, desde
que essas medidas pré-processuais de percepção
penal sejam adotadas no âmbito de procedimento in vestigatório em curso perante órgãos do Judiciário
competente, no caso o Supremo Tribunal Federal“.
Ora, as acusações que a Imprensa tem assacado con tra o Se na dor Ja der Bar ba lho são de cri mes de
ação pú bli ca, e, por tan to, o Mi nis té rio Pú bli co e a pró pria Po lí cia Fe de ral po dem, a qual quer mo men to, e de
ofício – sem ne ces si da de de provoção de qual quer cidadão – ins ta u rar o in qué ri to sem ne ces si da de de autorização prévia no caso do Senado. Essa autorização será necessária caso o Supremo solicite o consentimento para processar. Depois de concluído o in quérito, ao se entender que é um caso de processo, aí
se pede autorização para o Senado Federal.
Portanto, preocupa-me que queiramos inventar
– há essa possibilidade, é lógico, a partir da análise
da constitucionalidade – uma figura não prevista na
Constituição, de uma autorização pré via para pro ces so, principalmente levando em consideração que não
há nem mes mo um in qué ri to po li ci al no âm bi to do Su premo Tribunal Federal.
Por isso, Senador Jader Barbalho, sempre que
sou instado a responder à mesma pergunta feita ao
Senador Ramez Tebet, que se disse constrangido ao
respondê-la, sinto-me à vontade. Digo sempre que a
questão do Senador Jader Barbalho não será objeto
de apuração pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Se o Congresso Nacional entender que deve-
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rá apurar as acusações contra o Senador Jader Barbalho ou contra qualquer membro desta Casa, isso
dar-se-á por meio de Comissão Parlamentar de
Inquérito, em cujo requerimento já estão incluídas –
inclusive algumas delas por proposta de V. Exª – as
investigações a respeito desse processo. Va mos pro to co lar na Mesa do Con gres so Na ci o nal, no dia 9, jun tamente com diversas ou tras en ti da des da sociedade
civil, o pedido de instauração da referida CPI. Assim,
poder-se-á estabelecer, no âmbito do Congresso Na ci o nal, uma in ves ti ga ção a res pe i to des ses epi só di os.
Caso se instaure a comissão, caso se apurem responsabil idades e se entenda que há Senadores e Deputados envolvidos nessa denúncia, será dado o tratamento de casos anteriores, como o do ex-Senador Luiz
Estevão, o da CPI do Orçamento e de outras CPIs.
Em re la ção à pro pos ta do Se na dor Ro ber to Freire, de dispensa de autorização do Congresso Nacional para processos por crime comum, tese à qual me
alio, penso que tem de ser inserida na Constituição –
entendíamos assim e acabamos votando uma outra
proposta mais mitigada, porque avaliávamos que
nem mes mo aque la se ria pas sí vel de apro va ção. Infe lizmente, até o momento, a emenda constitucional,
aprovada no Senado, não teve prosseguimento na
Câmara dos Deputados. Inclusive, ela nem previa
esse tipo de alternativa, mas autorização por decurso
de pra zo. Enten do que se fa lar mos aqui em pro je to de
decreto legislativo, seja para autorização prévia de
um Senador, seja para autorização prévia para processar quaisquer Senadores, estaremos incorrendo
num factóide porque não terá eficácia constitucional
em função do texto que hoje reza a Constituição Federal e que é a atual interpretação do Supremo Tribunal Federal.
Com relação aos inquéritos, como já disse, o
Supremo não tem que pedir autorização ao Congresso para abrir inquérito contra qualquer membro da
Casa. Esta autorização existe a partir do momento
em que o inquérito é concluído e o Supremo entende
que deva abrir o processo contra esse Parlamentar.
Então, solicita-se a autorização.
Sr. Presidente, eram as considerações que fomos instados a fazer, a respeito dessa iniciativa legislativa que o Senador Jader Barbalho está propondo e
que, na minha humilde opinião, embasado nas de cisões do Supremo, são incabíveis nesse sentido. Se o
Mi nis té rio Pú bli co ou a Po lí cia Fe de ral não que rem ou
não têm motivo para instaurar inquérito e se a CPI
chegar à mesma conclusão, não será concedida au-
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torização nenhuma porque não haverá o pedido do
processo.
Muito obrigado.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presi den te, peço a pa la vra para uma ex pli ca ção pes so al.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs Senadores, nesta oportunidade, porquanto amanhã o Senado realizará uma audiência no Conselho
de Ética inédita, singular, cabe-me fazer algumas
considerações a respeito de tudo o que ouvi aqui, inclusive porque a imprensa está questionando muito
como será a acareação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a acareação será segundo os princípios do Direito e especificamente do Código de Processo Penal aplicáveis,
naturalmente, ao bom-senso de estarmos numa
Casa política. O bom-senso e a legislação nos recomendam que a acareação e as perguntas devem se
limitar a pontos de divergências entre depoimentos.
Então os Srs. Senadores anotarão esses pontos de
divergência, sobre os quais formularão perguntas,
sob pena de transformarmos a sessão de amanhã
em novos depoimentos – o que positivamente não é
o caso.
Procurarei agir como sempre, declarando pu blicamente – sem nenhum intuito de bravata, mas também para atender a curiosidade geral – que os direitos dos Senadores serão os mesmos da Drª Regina
Borges; ninguém terá prerrogativa sobre o outro. Todos terão a mesma oportunidade de falar. Se, por
acaso, algum dos Srs. Senadores responder mais do
que monossilabicamente – como deve ocorrer – con firmando ou não o que for perguntado, voltarei a palavra para o outro a fim de conceder-lhe o mesmo direito. Em suma, quero deixar claro que o que move o
Conselho de Ética e Decoro Parlamentar – não só o
seu Pre si den te, mas to dos os seus mem bros – é o de se jo de acer tar e de re a li zar uma re u nião a mais se re na e tran qüi la pos sí vel, ob je ti van do al can çar o que é o
desejo de cada um de nós.
Qu an to ao fato de al guns mem bros do Con se lho
concederem ou não entrevistas para a imprensa, positivamente,apesar de o Se na dor Anto nio Car los Magalhães ter invocado a minha autoridade de Presidente – autoridade entre aspas; melhor dizendo, minha condição de Pre si den te – para co i bir isso, não te nho positivamente condições de fazê-lo, porque isso
é inerente a cada Senador. O que posso fazer se al-
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guém está dan do uma de cla ra ção ou ou tra? Cada um
que pro ce da como bem en ten da, até por que não pos so ir contra um dispositivo constitucional que garante
ao Senador o direito de falar onde, quando e como
desejar. Além disso, em processos semelhantes, mu ita gente sempre manifestou a sua opinião, de sorte
que, no meu entendimento, devo ser cobrado por
aquilo que tenho condições de fazer e não pelo que
me é humanamente impossível fazer. Mas quero en tender, repito, que as observações evidentemente
têm o sentido do esclarecimento e que os trabalhos
de amanhã possam transcorrer, Sr. Presidente, tal
qual eu, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e
a Casa desejamos. São esses os esclarecimentos
que eu gostaria de prestar por enquanto.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ramez Tebet, 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) – Sobre
a mesa, projeto de resolução que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 17, DE 2001
Denomina Instituto Legislativo “Senador Humberto Lucena" o Instituto Legislativo Brasileiro.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Instituto Legislativo Brasileiro passa a
denominar-se Instituto Legislativo “Senador Humberto Lucena”.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
Humberto Lucena constitui, no cenário nacional, um dos melhores exemplos de homem público,
tendo dedicado, praticamente, toda a sua vida ao Poder Legislativo e, em especial, a esta Casa, que comandou no período de 1987/1989 e, pela segunda
vez, em 1993/1995, quando também presidiu os trabalhos da Revisão Constitucional.
Foram 44 anos de vida parlamentar,iniciada em
1951 como Deputado Estadual, seguida, no plano fe deral, de quatro mandatos de Deputado Federal e de
quase vinte anos – de 1979 a 1998 – como Senador,
cargo em cujo exercício veio a falecer.
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De ve mos lem brar que a ma i or par te de sua ati vi dade política foi exercida em oposição ao regime militar, que subtraiu dos brasileiros a democracia e os
seus co ro lá ri os: a li vre ma ni fes ta ção de idéi as, o di re ito ao voto e a liberdade de imprensa, entre outros.
Em face do exposto, entendemos que nada
mais justo do que alterar a denominação do Instituto
Legislativo Brasileiro para Instituto Brasileiro “Senador Humberto Lucena”, perpetuando, assim, o nome
de quem sempre lutou pelas liberdades democráticas
e pelo for ta le ci men to do Po der Le gis la ti vo, em es pe cial do Se na do Fe de ral, que dirigiu com a honradez e a
dignidade que caracterizam os insignes homens públicos da República brasileira.
Sala das Sessões, 2 de maio de 2001. – Senador Ney Suassuna.
(Às Comissões de Educação e Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O projeto lido será publicado e despachado às comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 44, DE 2000
(Tramitando em conjunto com a
Proposta de Emenda à
Constituição nº 45, de 2000)
Quinta e última 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
eletivos 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 disposto no art. 358 do Regimento Interno,
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a matéria constará da Ordem do Dia durante cinco
sessões deliberativas ordinárias em fase de discussão, em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da
composição do Senado.
Transcorre hoje a quinta e última sessão de discussão.
Discussão em conjunto das Propostas de
Emen da à Cons ti tu i ção nºs 44 e 45, de 2000. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão, em primeiro turno.
Conforme já anunciado por esta Pre si dên cia, na
ses são de 26 de abril úl ti mo, e não ten do a ma té ria re cebido emendas, a Proposta de Emenda à Constituição nº 44, de 2000, cons ta rá da Ordem do Dia da ses são de li be ra ti va or di ná ria do pró xi mo dia 9, quar ta-fe ira, para a votação em primeiro turno.
É o seguinte o item que tramita em
conjunto:
Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 45, DE 2000
(Tramitando em conjunto com a
Proposta de Emenda à
Constituição nº 44, de 2000)
Quinta e última 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 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.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 1995
(nº 35/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outor-
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gada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 24, de 2001,
da Comissão de Educação, Relator: Se nador Osmar 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 aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 243, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 98, de 1995 (nº 35, de 1995,
na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 98, de 1995 (nº 35,
de 1995, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio Cidade de
Cascavel Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Cascavel, Esta do do Pa ra ná, nos ter mos do aden do ao Pa re cer nº 24, de 2001, da Comissão de Educação.
Sala de Reuniões da Comissão, 2 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Antonio Carlos Valadares – Antero
Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº DE 243, 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
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Aprova o ato que renova a per missão outorgada à “Rádio Cidade de Cascavel Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 93, de 22 de ju nho de 1992, que re no va por dez
anos, a partir de 3 de agosto de 1991, a permissão
outorgada à “Rádio Cidade de Cascavel Ltda.”, originariamenteoutorgada à “Rá dio Inde pen dên cia Cultural de Cascavel Ltda.” para ex plo rar, sem di re i to de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada 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 Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999
(nº 675/98, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Princesa Isabel Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Princesa Isabel, Estado da Paraíba, tendo Parecer favorável, sob
nº 112, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Ney Suassuna, com
abstenções dos Senadores Geraldo Cândido, Eduardo Suplicy e Lauro Campos.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 244, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final Decreto Legislativo
nº 83, de 1999 (nº 675, de 1998, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999 (nº 675,
de 1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão deferida à Rádio Princesa Isabel Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Princesa Isabel,
Estado da Paraíba.
Sala de Reuniões da Comissão, 2 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Antonio Carlos Valadares – Antero
Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 244, DE 2001
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
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Princesa Isabel
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Princesa Isabel, Estado da Paraíba.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 15 de se tem bro de 1994, que re no va a con cessão deferida à ”Rádio Princesa Isabel Ltda.“ para
explorar, pelo prazo de dez anos, a partir de 12 de
maio de 1992, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Princesa Isabel, Estado da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 192, de 2000 (nº
428/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Cultural de Radiodifusão ”Arthur
de Souza Valle“ para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Nova Odessa, Estado de São Paulo, tendo Parecer favorável, sob nº 979, de 2000,
da Comissão de Educação, Relator Senador
Bello Parga, com abstenção do Senador
Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício o Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 245, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 192, de 2000 (nº 428, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A ComissãoDiretora apresenta a re da ção fi nal do
Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de 2000 (nº 428,
de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Fundação Cultural de
Radiodifusão ”Arthur de Souza Valle“ para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 2 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Antonio Carlos Valadares – Antero
Paes de Barros.
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ANEXO AO PARECER Nº 245, DE 2001
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
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão de ”Fundação Cultural de Radiodifusão Arthur de Souza Valle“ para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Odessa, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 20 de novembro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 20 de fevereiro de 1995, a conces são de ”Fun da ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Arthur
de Souza Valle“ para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci da de de Nova Odes sa, Esta do de São Pa u lo.
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 Srs. Senadores que a aprovam queiram 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 193, de 2000
(nº 440/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Tuiuti Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Martinópolis, Estado de São Paulo, tendo Parecer favorável, sob nº 1.111, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Maguito Vilela, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação do projeto.
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As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, o Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 246, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 193, de 2000 (nº 440, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A ComissãoDiretora apresenta a re da ção fi nal do
Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de 2000 (nº 440,
de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que re no va a con ces são da Rá dio Tu i u ti Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Martinópolis, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 2 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Antonio Carlos Valadares – Antero
Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 246 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 Tuiuti Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Martinópolis, 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 24 de novembro de 1998, que renova por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a concessão
de ”Rádio Tuiuti Ltda.“ para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda mé dia na ci da de de Mar ti nó po lis, Esta do 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 Srªs e Srs. Senadores que a aprovam queiram 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 193, de 2000
(nº 440/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Tuiuti Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Martinópolis, Estado de São Paulo, tendo Parecer favorável, sob nº 1.111, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Maguito Vilela, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação do projeto.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, o Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
PARECER nº 247, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 197, de 2000 (nº 174, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2000 (nº 174,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova a concessão da Rádio Zequinha de A
breu Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so nora em onda média na cidade de Santa Rita do Passa
Quatro, Estado de São Paulo.
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Sala de Reuniões da Comissão, 2 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lobão, Relator – Antônio Carlos Magalhães – Antero
Paes de Barrros.
ANEXO AO PARECER Nº 247,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 Zequinha de Abreu Ltda."
para explorar serviço de radiod4fusão
sonora em onda média na cidade de Santa Rita do Passa Quatro, 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 novembro de 1998, que renova por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
de ”Rádio Zequinha de Abreu Ltda.“ para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Santa Rita do
Passa Quatro, 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 Sras e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2000
(nº 177/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Flash
FM Radiodifusão Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cosmópolis, Estado de
São Paulo, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.144, de 2000, da Co mis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, pare cer da Comissão Diretora, ofere cendo a re dação fi nal ao Pro jeto de De creto Legis la tivo nº 198, de 2000 (nº 177, de 1999, na Câmara dos
Deputados), que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 248, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 198, de 2000 (nº 177, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissâo Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2000 (nº 177,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Flash FM Radiodifusão
Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em
fre qüên cia mo du la da na cidade de Cos mó po lis, Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, em 2de maio
de 2001. – Jader Barbalho, Presidente – Edison Lo bão, Relator – Antonio Carlos Valadares – Antero
Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 248, 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 se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº

,DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
a "Flash FM Radiodifusào Ltda" para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na localidade de
Cosmópolis, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 240, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
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permissão a ”Flash FM Radiodifusão Ltda.“ para ex plorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de ra di o di fu são so no ra em freqüência modulada na localidade de Cosmópolis, 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 Sras e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ri car do San tos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, voltamos a esta tribuna para discorrer so bre o novo ce ná rio de cor ren te da fle xi bi li za ção do monopólio do petróleo, com o ob je ti vo de evidenciar os dispositivos legais relativos à distribuição
de recursos de royalties e da participação especial
aos Estados e Municípios e às instituições da Administração Federal.
Nosso propósito, em síntese, justifica-se pelas
perspectivas favoráveis da indústria nacional de petróleo, com a flexibilização es ta be le ci da pela Emen da
Constitucional nº 9, de 9 de novembro de 1995, que
permitiu a edição da Lei nº 9.478, dispondo sobre a
nova política energéticanacional. Esta lei abrange to das as atividades vinculadas à exploração, produção
e distribuição de petróleo e gás natural e procura estabelecer, a médio pra zo, am bi en te com pe ti ti vo no setor, sob a re gu la ção da Agên cia Na ci o nal do Pe tró leo.
Informações contidas em estudos desenvolvidos pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, encomendado pela Onip –
Organização Nacional de Indústria de Petróleo, mos tram que o setor petrolífero poderá atrair para o País,
nos pró xi mos dez anos, cer ca de US$ 100 bi lhões em
investimentos diretos e indiretos em toda a cadeia
pro du ti va, com re per cus sões fa vo rá ve is em vá ri as atividadeseconômicas da agricultura, da indústria e dos
serviços, podendo gerar cerca de 234 mil postos de
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trabalho, com impactos econômicos superiores a
0,4% do PIB anual, durante aquele período.
O comportamento da produção de petróleo e
gás natural na década de 90, com expansão superior
a 7% ao ano e os investimentos de ma i or vul to em ex ploração, em fase de execução, principalmente na
costa brasileira, reforçam as expectativas favoráveis
quanto ao crescimento da produção no País para os
próximos anos.
O crescimento da produção de petróleo e gás
na tu ral e o com por ta men to dos pre ços in ter na ci o na is,
especialmente do petróleo, vêm contribuindo para o
au men to dos pa ga men tos de royalties aos Esta dos e
Municípios, segundo critérios estabelecidos em lei.
O pagamento de indenizações aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios é obrigação constitucional, estabelecida no art. 20, § 1º, prática consagrada desde a Lei nº 2.004, de outubro de 1953. Outros dispositivos legais posteriores ampliarem o alcance daquela lei, incluindo entre seus beneficiários
os Estados e Municípios confrontantes com as plataformas continentais e a Marinha, para atender aos
encargos de fiscalização e proteção das atividades
de exploração e produção de petróleo e gás natural
(Lei nº 7.453, de 1985, e Lei nº 7.525, de 1986).
Atualmente, duas leis distintas regulamentam o
pagamento de royalties:
– A Lei nº 7.970, de 28 de dezembro
de 1989, que determina o pagamento de
5% do valor da produção, tanto de petróleo
como de gás natural, por poço de extração,
destinados aos Estados, aos Municípios e à
Marinha. Nesse caso, para a distribuição
aos Municípios dos recursos de royalties
oriundos da produção de petróleo e gás natural, são definidos critérios que beneficiam:
– A zona de produção principal (Municípios confrontantes e com instalações de
produção);
– A zona de produção secundária (Municípios cortados por dutos de petróleo ou
gás natural);
– As regiões geoeconômicas de influência (Municípios que sofrem conseqüências sociais ou econômicas da exploração
de petróleo ou gás natural).
– A Lei nº 9.478, de 6 de agosto de
1997, que estabelece o pagamento de royalties excedente a 5%, até 10%, e acrescenta a participação especial como com-

MAIO 2001
Maio de 2001

pensação financeira devida pelos campos
de grande produção e rentabilidade. Inclui,
ainda, como beneficiários, segundo essa
mesma lei, os Ministérios da Ciência e Tecnologia, das Minas e Energia e do Meio
Ambiente.
A referida Lei 9.478/97 amplia o volume de recursos pagos aos Municípios a título de royalties e
participação especial, pelo petróleo e gás natural
extraídos, mas destina esses valores somente às
zonas de produção principal e secundária (Municípios de extração ou confrontantes e que contém instalação ou dutos de petróleo em seu território).
Em nosso ponto de vista, ao determinar o valor
da indenização somente aos Municípios confrontantes ou de extração, a re fe ri da lei aca bou por in tro du zir
grave viés na distribuição das receitas públicas munici pa is: Mu ni cí pi os do mes mo Esta do pro du tor, per tencentes a uma mesma região geoeconômica, podem
apresentardiferenças significativas em suas respectivas capacidades de dispêndio.
Por essa razão, apresentamos à análise dos
ilustres Senadores o Projeto de Lei nº 270/2000, propondo alterações na Lei nº 9.478, de 06 de agosto de
1997, visando à melhor distribuição dos royalties ex ce den tes a 5% e da par ti ci pa ção es pe ci al aos Mu ni cípi os e aos Esta dos pro du to res de pe tró leo e gás na tu ral, por meio de duas medidas básicas:
1º) Elevando a participação dos Municípios nos
royalties ex ce den tes a 5% e na par ti ci pa ção es pe ci al;
2º) Modificando os critérios de distribuição dos
royalties e da participação especial para os Muni cípi os, estabelecidosnaquela Lei, determinando a ado ção dos mes mos cri té ri os da Lei nº 7.990/89, ou seja,
redistribuindo os recursos segundo as zonas de produção principal, secundária e região de in fluên cia geoeconômica, sendo:
– 60% des ti na dos à zona de pro du ção prin ci pal;
– 10% aos Municípios que integram a zona de
produção secundária;
– 30% às re giões ge o e co nô mi cas de in fluên cia.
As perspectivas favoráveis para a indústria brasileira de petróleo e de gás natural, já comentadas,
vêm repercutindo positivamente em vários Estados
bra si le i ros, em par ti cu lar no Esta do do Espí ri to San to,
principalmente a partir do sucesso do leilão dos blocos de exploração na plataforma continental do Esta do, promovidos pela Agência Nacional do Petróleo.
Nesse leilão, foram vencedoras sete grandes companhias multinacionais (Exxon, Shell, Texaco, Unocal,
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YPF, Mo bil e Agip) ao ar re ma ta rem oito blo cos na pla taforma continental, várias delas já tendo iniciado as
operações de exploração. Somente a Petrobras dispõe, no Espírito Santo, de quatorze blocos de exploração, sendo dois em terra e doze na pla ta for ma continental, nos quais vem atuando de forma isolada, ou
em consórcios com empresas privadas.
No pró xi mo le i lão da Agên cia Na ci o nal de Pe tróleo, programado para meados deste exercício, estão
sendo oferecidos mais nove blocos, sendo dois em
terra e sete no mar territorial capixaba.
Os investimentos previstos na exploração e pro dução de petróleo e gás natural no Espírito Santo
mon tam a R$3,5 bi lhões para o pe río do 2001 a 2005.
Simulações que realizamos para os municípios
do Esta do do Espí ri to San to mos tram que, com os no vos critérios de distribuição de recursos estabelecidos pelo nosso projeto de lei que apresentamos, os
municípios do interior do Estado, integrantes das regiões geoeconômicasde in fluên cia das zo nas de pro dução principal, receberão praticamente o triplo de
recursos correspondentes aos royalties e à Participação Especial, em relação à legislação vigente.
Sras e Srs. Senadores, nosso compromisso, ao
pro por no vos cri té ri os de dis tri bu i ção dos royalties de
pe tró leo e gás na tu ral, visa à cor re ção de de si gual da des sócioeconômicas, através da maior eqüidade na
partição desses recursos aos municípios. Este, acredi ta mos, é o de se jo da so ci e da de, que co in ci de com a
diretriz de descentralizaçãoexpressa na nos sa Consti tu i ção e, cer ta men te, é tam bém o com pro mis so desta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra, em nome da Li de ran ça do
PMDB, para fazer um pequeno pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Concedo a palavra a V. Exª, pela Liderança do PMDB, e,
posteriormente, ao SenadorEduardoSiqueiraCampos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Como
Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidenas
te, Sr e Srs. Senadores, em primeiro lugar, eu gostaria de agra de cer ao Lí der Re nan Ca lhe i ros, por me ter
concedido esta oportunidade de, em nome da Liderança do PMDB, prestar também as nossas homenagens, que ro crer, de todo o PMDB, ao tra ba lha dor bra sileiro.
Ontem foi o dia consagrado a todos os trabalhadores. O 1º de Maio transcorreu naturalmente em
meio a pro tes tos em todo o País, e não po de ria ser di -
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fe ren te. O Go ver no Fe de ral, com uma ma ci ça pu bli ci dade oficial, tenta vender a imagem de um País onde
as taxas de desemprego estão em queda, a inflação
sob controle e a economia em franca ascensão, mas
essa é uma realidade virtual. Lamentavelmente, o
Brasil real é outro.
O desemprego campeia país afora, os preços
aumentam a cada dia, e ontem fazia exatamente um
mês do novo salário mínimo, estipulado em ridículos
R$180,00. Nada, portanto, a comemorar.
O IBGE divulgou há pouco uma pesquisa sobre
as trans for ma ções so ci a is pe las qua is pas sou o Bra sil
na última década, entre 1992 e 1999. Os números,
para a maioria avassaladora do povo brasileiro, são a
confirmação das dificuldades e do sofrimento do nos so trabalhador.
Cer ca de 60% dos bra si le i ros, co lo ca dos en tre a
população mais pobre do País, vive com uma renda
mensal média de R$220,00, tem no máximo o curso
ginasial incompleto e de utilitários em casa possuem
apenas uma TV, um rádio e uma geladeira.
O mais grave, no entanto, é a confirmação do
agravamento do velho e impiedoso inimigo do País: a
péssima distribuição de renda. No período analisado
pelo IBGE, a distância entre ricos e pobres aumentou
ainda mais, seguindo uma ten dên cia de ou tras amos tras anteriores.
Em 1992, os 10% mais ri cos de ti nham 45,8% da
renda nacional, número este que subiu em 1999 para
47,4%. É uma das distribuições de riquezas mais injustas do mundo.
Vejam um outro número, também alarmante
para os trabalhadores, que protestavam com toda a
razão no dia de ontem: os homens e mulheres trabalhadores que se situam entre os 20% mais pobres da
população brasileira, precisam trabalhar três anos
para ganhar o que os 20% mais ricos ganham em
apenas um mês.
Uma estatística clara e triste, emblema das profun das in jus ti ças em que o Bra sil está ato la do e que o
Plano Real mostra-se absolutamente impotente para
combater. Vamos para sete anos desde a implantação dessa política econômica e os ganhos para os
mais pobres são praticamente nulos.
Uma realidade que deve fazer o brasileiro pensar, refletir e começar a trabalhar para eleger no próximo ano uma nova proposta de governo que privilegie os in ves ti men tos de ca rá ter so ci al, principalmente
na educação. A única forma eficiente conhecida no
mundo todo que pos si bi li ta a as cen são so ci al e para a
qual o atual governo tem-se mostrado incompetente.
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Por isso, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
em nome da Bancada do PMDB e, quero crer, em
nome de todo o nosso Partido, reverencio mais uma
vez o Dia do Trabalho, o dia do trabalhador neste
País, o trabalhador que não tem sido respeitado por
este nosso querido Brasil.
Volto a re pe tir, o sa lá rio mí ni mo é ri dí cu lo, o de semprego continua cada vez mais alarmante e a situação cada vez mais difícil.
Ontem participei também de comemorações
pelo Dia do Tra ba lho em com pa nhia do Se na dor Ma uro Miranda e de outros companheiros deputados federais e estaduais na nossa querida cidade de Colinas do Sul, uma cidade pequena no norte de Goiás,
mas uma cidade que cresce, que se de sen vol ve, uma
cidade limpa, bem administrada, mas onde os trabalhadores também demonstraram a sua insatisfação e,
ao mesmo tempo, a sua vontade de crescer. De Colinas do Sul partimos para Niquelândia, onde também
tivemos grande movimentação por parte dos trabalhadores. Niquelândia tem uma festa tradicional, histórica, uma festa que acontece todos os anos no dia
1º de Maio, onde os tra ba lha do res se confraternizam,
tem campeonato de futebol; uma cidade símbolo do
trabalho, Niquelândia é muito bem administrada pelo
Prefeito Luiz Teixeira.
De forma que ontem foi um dia intenso para os
trabalhadores em Niquelândia, e pudemos também
dar a nossa pa la vra de con so lo e es ti mu lá-los a con tinuar na luta por melhores salários e por mais dignidade.
Muito obrigado Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Maguito Vilela, 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) – Como ora dor ins cri to, con ce do a pa la vra ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
ha via anun ci a do ao Pre si den te da Co mis são de Re lações Exteriores, Senador Jefferson Péres, ao Senador Paulo Hartung e a outros Colegas da Casa que,
embora os assuntos que têm predominado no nosso
plenário, infelizmente, não constam da tal agenda po sitiva, o mesmo não tem ocorrido nas Comissões.
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Quero fazer o registro, na presença do Presidente da Comissão de Infra-estrutura e do Senador
Paulo Hartung, de que, sem prejuízo de outras Comis sões, au diên ci as públicas, de ba tes e vo ta ções extremamente im por tan tes têm ocor ri do no in te ri or desta Casa. Te nho es pe ran ça de que este ple ná rio vol te a
dar lugar às grandes questões nacionais, como as
que dizem respeito à soberania deste País.
O Brasil tem vivido momentos de verdadeira
afir ma ção, se me lhan tes, em im por tân cia, ao epi só dio
recente do embargo ofe re ci do pelo Ca na dá ao con sumo da nossa carne.
Senti, na minha querida Palmas – cidade jovem
mas que já têm centros acadêmicos, vida universitária, imprensa estabelecida, sindicatos – uma verdadeira euforia com a autonomia nacional, a nossa soberania. E é exatamente sobre soberania, sobre interesse nacional, sobre a condição estratégica do País
que pretendo me referir no momento em que ocupo a
tribuna desta Casa.
Sr. Presidente, o importante pronunciamento
sobre a base de lançamentos de Alcântara, no Maranhão, foi fe i ta nes ta Casa pelo Se na dor Edi son Lo bão.
Eu estava aqui, acompanhei-o e pude apartear o nobre Senador. Todos somos interessados, porque, afinal de contas, não foi por acaso que a base foi ali ins talada. Ela oferece uma economia de 30% no lançamento dos veículos denominados leves, que têm por
objetivo o lançamento de satélites.
Ocorre que esta Casa vai analisar – creio que,
inicialmente, na Comissão de Relações Exteriores,
com o objetivo de ratificar – um acordo já assinado
entre o Brasil e os Estados Unidos, sobre o qual pas so a tecer algumas considerações.
Inicialmente, faço menções à globalização, que
não pode ser a globalização de um só, que não pode
favorecer apenas uma parte. Falo, Sr. Presidente,
sobre a Alca. Enten do que o Bra sil, com to das as di fi culdades inerentes a um País que busca romper a
barreira da sua integração à economia mundial, conseguiu passos importantes por ocasião da visita do
Presidente Fernando Henrique Cardoso agora. Sua
Excelência, conforme nossas condições, apoiado
pela nossa diplomacia, soube tratar com o Presidente
dos Estados Unidos a respeito da Alca.
Tivemos, na Comissão de Direitos Humanos da
ONU, talvez a maior vitória da diplomacia brasileira
recentemente, quando o Brasil conseguiu derrubar o
interesse econômico na questão do coquetel para o
combate à disseminação da Aids. E fiz aprovar...Esta
Casa aprovou requerimento de menção de louvor ao
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Ministro da Saúde e à nossa diplomacia, porque ali o
Brasil logrou fazer prevalecer a visão de uma das na ções que têm ob ti do um dos ma i o res êxi tos, qual seja,
a queda de 50% da mortalidade por Aids. Conseguimos fa zer pre do mi nar a vi são de que, no caso de me di ca men tos para do en ça de tal gra vi da de, deve im pe rar o pensamento humanista e não o aspecto econômico.
Mas, Sr. Presidente, não posso deixar de registrar o meu in con for mis mo e de se jo de ob ter es cla re cimentos de um dos brasileiros talvez mais qualificados, uma das melhores personalidades de homens
públicos deste País, o Sr. Ministro Ronaldo Sardenberg, o signatário, por parte do Brasil, de um acordo
bilateral para a utilização da nossa Base de Alcântara, tão bem aqui colocada no discurso histórico deste
grande representante do Estado do Maranhão, que é
o Senador Edison Lobão.
Sr. Presidente, em princípio, este acordo foi assinado pelo nosso Ministro da Ciência e Tecnologia,
Ronaldo Sardenberg, e, da outra parte, pelo Embaixador dos Estados Unidos, no País. Começo dizendo
que en ten do que há aí, de nos sa par te, a par ti ci pa ção
de um Mi nis tro de Esta do e de um Emba i xa dor. Não é
este o ma i or pro ble ma, Sr. Pre si den te. O acor do, as sinado em 18 de abril de 2000, conforme ementa, con tém sal va guar das tec no ló gi cas re la ci o na das à par ti cipação dos Estados Unidos da América nos lançamen tos a par tir da base de Alcân ta ra. Há pre ci sa men te um ano – e só agora veio à aná li se, à apro va ção do
Congresso Nacional –, alguns de seus dispositivos
têm sofrido severas restrições por parte da imprensa
especializada, de entidades científicas e também de
autoridades brasileiras, militares e civis. Por isso,
cre io que seja um bom momento para que esta Casa
ana li se am pla men te e pos sa de ba ter com pro fun di dade esta questão. Creio que o acordo deve ser levado,
sim, a um debate maior, por audiências públicas, audiência especializada no assunto, pois, inegavelmente, alguns aspectos levantam sérias preocupações.
Faço al gu mas aná li ses à gui sa de le van tar, pre liminarmente, algumas dessas questões:
1) Refiro-me ao objeto do acordo e de sua natureza. Parece claro que o acordo não se constitui em
qualquer ato de cooperação no campo espacial entre
o Brasil e os Estados Unidos e, sim, conforme explicita a sua ementa ”do estabelecimento de salvaguardas ou garantias impostas pelos Estados Unidos da
América para a eventual utilização da base de Alcân tara para lançamento de foguetes americanos“.
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O acordo não dá qualquer garantia de que foguetes norte-americanos serão efetivamente lançados e, portanto, até mesmo o ingresso eventual dos
citados possíveis trinta milhões, em decorrência desses lançamentos, uma das justificativas para sua assinatura, está ainda apenas no campo da hipótese.
O Sr. Edison Lo bão (PFL – MA) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Tem V. Exª a palavra.
O Sr. Edison Lo bão (PFL – MA) – Penso que
V. Exª tem toda a razão quando traz a esta Casa o de bate de temas realmente importantes para o interesse legítimo do povo brasileiro. A alta tecnologia por
que o mundo, atualmente, se in te res sa é, sem dú vi da
alguma, a espacial. Foi graças a ela que passamos a
ter, no mundo inteiro, uma telefonia muito desenvolvida, como podemos verificar pelos telefones celulares
e mes mo os fi xos, e as co mu ni ca ções de toda a na tu re za. O Bra sil con se guiu cons tru ir uma base de lan ça mento de sa té li tes que é, sem dú vi da, a me lhor lo ca li zada do mundo. Pode até não ser a melhor base de
lançamento, modesta que é ainda, em Alcântara, no
meu Estado, o Maranhão, mas tem a melhor localização do mundo. Precisamos, então, utilizar essa preciosidade, que é a localização, e utilizá-la bem. É claro
que essa base não foi construída com muito sacrifício
do povo brasileiro para nada. Ela foi construída para
alguma coisa ou para muita coisa. Temos tido muitos
interessados in ter na ci o na is em uti li zar essa base, entre eles, a Fran ça, a Chi na e ago ra os Esta dos Uni dos;
também a Alemanha se interessou. Penso que devemos estudar a hipótese realmente de ceder essa
base pelo sistema do aluguel, ou do que seja, mas
dentro da preservação dos estritos limites da soberania nacional, que é aquele a que se refere V. Exª. Não
há dúvida de que a base deve servir à humanidade, e
deve servir economicamente aos interesses do Brasil
e dos países que quiserem conosco se associar na
utilização dela, mas tendo os brasileiros o con tro le da
sua soberania. Confesso que não estou conven cido, ainda, dos ter mos des se acor do, como não está
V. Exª. O Ministro Ronaldo Sardenberg tem o apreço
de V. Exª e o meu também. É, portanto, importante
que ele venha aqui, à Comissão presidida pelo Senador José Alencar, debater conosco, e até nos convencer, se for o caso, de que os ter mos des se acor do são
os melhores para a pre ser va ção dos in te res ses bra sileiros. Devo dizer que, a despeito do apreço imenso
que tenho pelo Ministro Sardenberg, não relutarei em
rejeitar com um voto maranhense esse acordo se ele
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ferir o sagrado interesse nacional, a soberania brasile i ra. Qu e re mos, sim, a uti li za ção da Base de Alcân tara, mas queremo-la funcionando em ordem legal, ordem da soberania, e não da desordem. Portanto,
cumprimento V. Exª por ter trazido, uma vez mais,
este tema ao debate no Senado Federal.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço, Se na dor Edi son Lo bão, o seu apar te.
Antes de conceder o aparte ao Senador José
Alencar, que terei imenso prazer em ouvi-lo, per mita-me, Senador Alencar e eminentes Pares, que eu
discorra a respeito de alguns dos tópicos desse acordo a fim de verificar se não é de causar estarrecimento, principalmente na questão da soberania nacional,
citada por V. Exª. Mes mo se con fir ma da a hi pó te se de
vir o Brasil a angariar os 30 milhões propalados em
decorrência dos lançamentos, tal fato nada agregará
aos minguados recursos brasileiros destinados ao
programa es pa ci al. Pois a le tra e do art. 3º estabelece
especificamente – pasmem V. Exªs – que o Brasil
”não utilizará os recursos obtidos de Atividades de
Lançamento em programas de aquisição, desenvolvimento, produção, teste, liberação ou uso de foguetes
de sis te mas de ve í cu los aé re os não tri pu la dos, quer na
República Federativa do Brasil ou em outros países“.
Sr. Presidente, com isso, estamos aceitando
uma intromissão direta no que diz respeito a recursos
internados no TesouroNacional, aos quais será vedada a utilização em programas, estes sim, de interesse, de pesquisa, no desenvolvimento daquilo que é
tão importante para este momento da tecnologia
mundial, ao qual o Brasil se agrega e se faz presente
de forma importante. Estão na linha do Equador, Senador Lobão, as melhores condições.
Sr. Pre si den te, já dis se aqui, des ta tri bu na, al gu mas vezes, que o Brasil geralmente se coloca mal
quando vai à mesa de negociação internacional, mas
se coloca mal porque estamos abrindo mão de recursos naturais. É como a nossa biodiversidade, é como
o nosso potencial hídrico, que o Brasil deixa a sua si tuação diminuída perante o contexto internacional. E
veja que não pára por aí, Senador José Alencar. Veja
a que ponto chega a intromissão internacional, provoca da por este acor do. Ou seja, abri mos mão da nos sa
soberania ao permitirmos que um acordo infrinja res trições à utilização dos recursos, porque este é um
item que só diz respeito ao interesse nacional, sobre
o qual nós não devemos aceitar, em hipótese nenhuma, qualquer condicionamento.
Mas vai além.

MAIO 2001
Maio de 2001

”O acordo não significa transferência
alguma de tecnologia do setor para o Brasil,
ao contrário, a letra c do mesmo art. 3º, portanto, impõe ao Brasil assegurar que ”nenhum representante brasileiro se apodere
de qualquer equipamento ou tecnologia que
tenha sido importado para apoiar a atividade de lançamento, exceto se especificado
de outra maneira pelo país exportador“.
Não pelas partes, Sr. Presidente. Penso que é
outro item que nem deveria constar: dizer que nenhum representante brasileiro se apodere de qualquer equipamento ou tecnologia que tenha sido importado para apoiar atividade de lançamento, exceto
se especificado de outra maneira pelo país exportador, ou seja, por eles e não pe las par tes. Tam bém não
é provável que o dispositivo se refira a roubo.
Quero crer, Sr. Presidente, que não foi aplicado
o ter mo ”se apo de re“, ao qual se re fe re o acor do, re fe rindo-se a roubo de equipamento de tecnologia, que
obviamente não poderia ser objeto de acordo desse
nível entre países que se respeitem mutuamente.
O item 1 do art. 5º reforça, de maneira draconiana, a proibição de qualquer transferência tecnológica
em favor do Brasil. De toda forma, o Brasil fica excluído de qual quer par ti ci pa ção no pro ces so de uti li za ção
das áre as ce di das para o lan ça men to – e aí, Sr. Pre si dente, uma outra agressão à nossa soberania –, chegando este acordo a especificar algumas dessas res trições que transformam essas áreas em verdadeiros
enclaves americanos no território nacional. Vamos a
este trecho, Sr. Presidente:
Para assegurar que os participantes
norte-americanos mantenham o controle sobre os veículos de lançamento, espaçonaves, equipamentos afins e dados técnicos, o
Governo da República Federativa do Brasil
manterá disponível no Centro de Lançamento de Alcântara áreas restritas para o processamento, montagem, conexão e lançamento dos veículos de lançamento e espaçonaves por licenciados norte-americanos e
permitirá que as pessoas autorizadas pelo
Governo dos Estados Unidos da América
controlem o acesso a estas áreas.
Ou seja, Sr. Presidente, em pleno território naci o nal este acordo es pe ci fi ca e cria uma área para as segurar que nor te-americanos man te nham o con tro le
sobre veículos de lançamento, espaçonaves, equipamentos e todos os dados técnicos. O Brasil se compromete a reservar um espaço disponível dentro da
Base de Alcântara, áreas restritas para o processamento, montagem, conexão e lançamento de veículos
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e es pa ço na ves pe los li cen ci a dos nor te-americanos, e
permitirá que as pessoas autorizadas pelo Governo
dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca con tro lem o aces so a
essas áreas.
Pior um pouco do que isso, Sr. Presidente, é o
que diz a letra b, do art. 7º:
Quaisquer veículos de lançamento, espaçonaves, equipamentos afins e/ou dados
técnicos, transportados para a parte do território da República Federativa do Brasil e
acondicionados apropriadamente em containers serão lacrados não serão abertos
para inspeção, enquanto estiverem no território da República Federativa do Brasil“.
Ou seja, o Brasil compromete-se a receber os
containers vindos dos Estados Unidos da América e
a não inspecioná-los. O Go ver no dos Esta dos Uni dos
fornecerá às autoridades brasileiras competentes a
relação do conteúdo dos containers lacrados, acima
referidos. Portanto, o Brasil não os inspe ci o na rá, contentando-se a receber uma lista, vinda do Governo
norte-americano, dizendo qual é o con te ú do dos containers.
Sr. Presidente, ainda se fosse um acordo de co operação, tudo bem! Mas não é um acordo de cooperação e, sim, um acordo de salvaguardas. Portanto, baseadas, no mínimo, em desconfianças mútuas.
Quais são as salvaguardas brasileiras no acordo?
Em contraposição ao item III, do art. 6º, estabelece longos mecanismos de controle do Governo
americano, que terá o ”direito de inspecionar e monitorar, inclusive eletronicamente, por meio de circuitos
fechados de te le vi são e por equi pa men tos ele trô ni cos
compatíveis com as condições de preparação e lançamento de veículos de lançamento e compatíveis
com os requisitos de segurança de lançamentos“.
Desta forma, ao passo em que o Brasil se compro me te a não fis ca li zar, a de i xar o aces so to tal men te
livre e controlado por técnicos norte-americanos, em
contrapartida, eles têm o direito de inspecionar e mo nitorar, inclusive eletronicamente, por meio de circuitos fechados de televisão e por outros equipamentos.
Assim, eles te rão to das as con di ções de pre pa ra ção e
de ve í cu los de lan ça men to com pa tí ve is com os re quisitos de segurança para tal. O documento segue em
detalhes sobre os direitos dos licenciados americanos. Não há direito por parte dos brasileiros nesse
propalado acordo.
No entanto, nesse item também não aparece
qualquer dispositivo referente aos direitos ou salvaguardas do Brasil e de outros países, com quem pos samos ter relações, ou negócios equivalentes. Que
instrumentos são esses, qual o seu alcance, qual o
tipo de controle, se é vedado ao Brasil previamente
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inspecioná-los? Ou seja, não teremos condição alguma de avaliar nada daquilo que vai se passar quando
do lançamento desse veículos por parte dos Estados
Unidos, tampouco inspecioná-los ou qualquer outra
coisa.
Sobre esta questão da afirmação da soberania
do Brasil, em relação a outros parceiros, também há
questões que merecem reflexão, Senador José Alencar, num mundo que quer ser globalizado para todos
e não para um só.
A letra a do art. 3º determina que o Brasil não
per mi ti rá o uso do Cen tro de Lan ça men to de Alcân ta ra de ”cargas ou veículos de lançamento espacial de
propriedade, ou sob controle de países, os quais, na
ocasião do lançamento, estejam sujeitos a sanções
estabelecidas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas"...
Até aí, está tudo bem, desde que o Brasil seja
signatário des ses com pro mis sos. Prossegue o dispositivo:
... ou cujos Governos, a juízo de qualquer das partes, tenham dado repetido
apoio a atos de terrorismo internacional.
Mas, isso a ju í zo de ou tra par te, e não da nos sa.
Se, por ventura, uma sanção qualquer unilateral, da qual o Brasil não seja sig na tá rio, ocor ra, o Bra sil está preliminarmente proibido, em função da assinatura deste acordo e de firmar outros acordos com
outros países.
Sr. Presidente, aí vem um prejuízo imenso, ou a
possibilidade do prejuízo.
É óbvio que, no que se refere a juízo do Brasil, o
dispositivo faz tanto sentido que não precisaria constar do Acordo que o Brasil não iria fa cul tar a uti li za ção
da Base de Alcântara a países que, por ventura, tiverem sanções do Conselho de Segurança da ONU
com relação a atos de terrorismo.
Não pre ci sa ria que cons tas se isso, Sr. Pre si dente, já que o Brasil faz parte, é signatário e tem essa
postura e posição por parte dos nossos representantes na Organização das Nações Unidas.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agora, Senador José Alen car, que já pude enu merar algumas das questões que verdadeiramente
me preocupam, ouço V. Exª com prazer.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Quero primeiramente cumprimentar V. Exª por ter trazido à
Casa essa questão em seu discurso. Estou pedindo a
V. Exª um aparte na condição de Presidente da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, que deverá
examinar essa matéria. Estou compreendendo que
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esse acordo ainda depende de uma homologação do
Senado Federal.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – De uma ratificação.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Essa ratificação significa uma homologação do Senado Federal.
Então, não pos so, na tu ral men te, de i xar de com pre ender que este é um acordo, uma carta de intenções. O
Governo brasileiro ainda não assumiu responsabilidade no cumprimento dessas cláusulas. Custa-me
acreditar que o Governo brasileiro vá se submeter a
um acordo nes ses ter mos, por que re al men te isso fere
a própria dignidade nacional. Nós não podemos, de
forma alguma, deixar de examinar esse acordo, não
só quanto ao seu aspecto técnico, como também em
seu aspecto jurídico, institucional e também em relação não só ao interesse nacional do ponto de vista
eco nô mi co e so ci al, mas tam bém do pon to de vis ta de
defesa da soberania nacional. Então, esse acordo
será discutido em várias Comissões desta Casa
como, por exemplo, a Co mis são de Re la ções Exte ri ores, que provavelmente irá querer também participar;
e, quem sabe, em um tra ba lho con jun to de au diên ci as
públicas, que possam trazer ao Senado autoridades
no assunto para examinar esta questão a fundo. Re almente, o Governo brasileiro não pode firmar um
documento dessa natureza, pois não acredito, sinceramente, que ele esteja de acordo com os termos
nele contido. Se estiver, estará praticando realmente
um ato que não condiz com as responsabilidades do
PoderExecutivo. De qual quer ma ne i ra, te mos o ma i or
respeito pelo Ministro brasileiro que assinou esse do cumento. E S. Exª terá oportunidade de defendê-lo
quando da realização da audiência pública, e S. Exª
será o pri me i ro con vi da do. Pa ra be ni zo e apla u do a iniciativa de V. Exª em trazer ao conhecimento do Senado Federal essa questão. Colocaremos a nossa Comissão – e V. Exª faz parte dela – à sua disposição,
para que examinemos esse acordo o mais rápido
possível.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço, Senador José Alencar, a atenção de
V. Exª, Presidente da Comissão de Infra-estrutura, e
incorporo as palavras e preocupações de V. Exª ao
meu pronunciamento.
E, sem dú vi da, pelo exer cí cio da vida par la men tar, ainda que breve mas já desde do ano de 1989
ano da criação do Estado de Tocantins, tive oportunidade de poder estar em momentos da vida nacional
com o Ministro Ronaldo Sardenberg. S. Exª. é, como
disse no início do meu pronunciamento, um dos mais
qualificados, preparados, sérios e reconhecidos,
internacionalmente, membros da nossa elite de notáveis e, por esta razão, é Ministro da Ciência e Tec nologia.
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É de se per gun tar, por fim, Sr. Pre si den te, Srªs. e
Srs. Senadores, qual é a repercussão deste acordo
sobre outros eventuais parceiros que possam oferecer vantagens, inclusive muito maiores para o Brasil,
em face dos acenos dos Estados Unidos no pressuposto de uma assinatura de um acordo leonino como
este que se apresenta.
Todos sa bem dos avan ça dos en ten di mentos que o Bra sil ti nha com um Con sór cio in te grado Fi at-Avio-Italiana e com o Governo da Ucrânia –
um dos países ex-satélites da União das Repúblicas
SocialistasSoviéticas, que de tém par ce las sig ni fi ca tivas de tecnologia espacial da antiga União Soviética,
junto com a Rússia – e que poderia, a curto pra zo, gerar em torno de R$10 milhões, sem as restrições impostas.
Deve-se acrescentar, no entanto, que sobe a al gumas dezenas o número de outros países que têm
in te res ses em pro gra mas de lan ça men to de fo gue tes,
para os mais diversificados fins.
É am plo, em con se qüên cia, o le que de opor tu ni dades de negócios que se abrem para o Brasil – e aí
vem o mais im por tan te –, pois o Cen tro de Lan ça men to de Alcântara, situando-se praticamente na linha do
Equador, permite reduzir até em 30% a energia de
propulsão necessária ao lançamento de foguetes.
Concluo, Sr. Presidente, dizendo que não parece, em conseqüência, que seja oportuno ao Brasil
com pro me ter-se pre fe ren ci al men te com um país só e
comprometer-se nos termos desse Acordo – tendo
tais oportunidades e alternativas, a não ser dentro da
tal teoria da globalização de um só.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador Eduardo
Siqueira Campos?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço V. Exª com mu i ta sa tis fa ção, ilus tre Se nador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, gostaria de fazer uma ob servação ao discurso de V. Exª, que teve uma argumentação inteligentemente defendida. Realmente,
isso dá prerrogativa a um único país. Temos, inclusive, feito gestões no sentido de que, por exemplo, a
Ucrâ nia, que tem o ve tor, pos sa dis por do lan ça men to
dos satélites. O grande problema não é quem fará,
mas o fato de que, quase sempre, quem paga para
pôr satélite no local são os Estados Unidos. Então, as
empresas americanas ficam proibidas de fazê-lo por
qualquer outro vetor, mesmo usando o ponto privi legiado que temos em Alcântara. Contudo, os americanos, ul ti ma men te, têm con cor da do que um ou tro país,
como a Ucrânia, possa colocar os seus vetores. Isso
seria de grande importância para o Brasil, que aproveitaria essa vantagem relativa do vetor ucraniano,
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muito mais barato. Dói-nos termos de pedir permissão aos americanos, mas eles só abriram exceção
até hoje para a Ucrânia. Os Estados Unidos consideram os demais países concorrentes e não permitem
que suas empresas utilizem outro vetor. O raciocínio
de V. Exª é perfeito. De fato, é difícil termos tan ta vantagem relativa e ficarmos na mão de um outro país,
que nos dita regras. Isso é duro, mas é uma situação
própria de país que não tem tecnologia suficiente
para enfrentar um mundo altamente tecnológico. Parabéns!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço-lhe a ob ser va ção, Se na dor Ney Su assuna, conhecedor profundo do assunto. Disseram os
americanos, no âmbito das tratativas para a assinatura do acordo, que esse seria o preço que o Brasil pagaria para inserir-se nesse gru po pe que no e fe cha do,
o clube da mais alta tecnologia.
Entretanto, Sr. Presidente, acima de tudo está a
soberania nacional. E é respeitosamente que irei pro por a esta Casa que ou ça mos o Mi nis tro Ro nal do Sardenberg no âmbito de todas as Comissões interessadas, permitindo a todos os Parlamentares que façam
seusquestionamentos. Reconheço, preliminarmente,
que este é um assunto de alta complexidade, que en volve outros interesses, mas julgo ser da nossa responsabilidade le van tar es tas ques tões e exi gir me lho res esclarecimentos, já que o acordo está assinado.
Para garantia da soberania nacional, o acordo tem
que ser ratificado pela Câmara dos Deputados e pelo
Senado Federal, quando estaremos, todos nós, que
amanhecemos nesta Casa, debruçados sobre a
Agenda Positiva.
Devo concluir, Sr. Presidente, para, entre outras
coisas, mais uma vez, ter o prazer de ouvir o Senador
Paulo Hartung, a quem agradeço a gentileza de ter
me permitido fazer uso da palavra antes de S. Exª.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo
Hartung, como Líder do PPS.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, farei uma rápida comunicação, para que possamos ouvir os Senadores Ney Suassuna e Geraldo
Cândido.
Faço o registro, nesta sessão, de duas matérias
pu bli ca das pela mí dia: “Jus ti ça de ter mi na cor re ção da
tabela do Imposto de Renda em dois Esta dos” – Pa raná e Minas Gerais. No caso do Paraná, a ação é de
autoria do Sindicato dos Bancários; no de Minas Gerais, de autoria do Sindicato dos Policiais Militares e
Corpo de Bombeiros. A notícia foi publicada no jornal
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Valor Econômico, no dia 9 de abril. Hoje: “Liminar
garante correção da tabela do IR para advogados“.
A juíza Lília Botelho Neiva, da 4ª Vara
Federal da Justiça do Distrito Federal, concedeu liminar à Ação Civil Pública movida pelo
Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), contra o congelamento da
tabela de Imposto de Renda há mais de cinco anos. A ação é de autoria do Presidente
da OAB, Rubens Approbato Machado.
Sr. Presidente, fazer esse registro é muito importante, porque este Senado aprovou a correção da
ta be la de Impos to de Ren da. O Se na dor Ney Su as su na presidia a Comissão de Assuntos Econômicos no
momento. Nós a enviamos para a Câmara dos Deputa dos e che gou-se a co le tar as si na tu ras para um re gi me de urgência – todos afirmamos sermos a favor de
uma negociação, inclusive mudando a data base ,
mas o Governo conseguiu abafar o regime de ur gência, mandando o projeto para a Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. Assim, o projeto, pre visto para ser votado hoje, não o foi.
Houve omissão legislativa e nós vamos enfraquecer a nossa posição, tendo o Judiciário que fazer
aquilo que já deveríamos ter feito.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concedo o aparte, com prazer, ao Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Não se
trata somente de omissão legislativa, nobre Se nador, mas de um avanço no dinheiro, no bolso do con tribuinte, que está pagando sem dever.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Na decisão, a juíza, com muita felicidade, ”reconhece
que o congelamento, diante da persistente desvaloriza ção do Real, re pre sen ta um au men to efe ti vo do im posto, sem o respaldo de lei...“, o que não é permitido
pela nossa Constituição Federal.
Por isso, Sr. Presidente, mais uma vez, uso esta
tribuna, apelando à Câmara dos Deputados, ao seu
Presidente, Deputado Aécio Neves, ao Presidente da
Comissão de Finanças, Michel Temer, ao Relator,
para que tomem as providências a fim de que esse
projeto possa ser votado na próxima semana, fazendo justiça tributária.
Agradeço aos Senadores que estavam inscritos
a pos si bi li da de de fa zer essa pe que na co mu ni ca ção.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Convido o Senador Ney Suassuna para assumir a Presidência, tendo em vista que estou inscrito
para falar como Líder. (Pausa.)
O Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Ney Su as su na) – Con ce do a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares, como Líder, por cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– PE. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, comemoramos, ontem,
na cidade de Aracaju, no Estado de Sergipe, o Dia do
Trabalhador. Foi uma comemoração triste, principalmente porque a Polícia Militar do nosso Estado, a briosa Polícia Militar do Estado de Sergipe se encontra
aquartelada há qua se cin co dias no Cen tro de For ma ção e Aperfeiçoamento de Praças, Cefap, em decorrência de uma crise vivenciada pela corporação des de o ano passado, quando o Governo do Estado pro meteu, e não cumpriu, dar um aumento de 15% no
mês de dezembro. Em face do descumprimento des se acordo, os policiais militares resolveram ficar
aquar te la dos no Ce fap e lá se en con tram aguar dan do
uma providência do Governo para o atendimento das
suas reivindicações.
É lamentável, Sr. Presidente, que a segurança
pública, essencial para a tranqüilidade da família ser gipana, esteja sendo colocada em risco. Neste fim de
semana, em virtude da ausência da polícia nas ruas,
os crimes multiplicaram-se, os estupros aconteceram
tanto na capital quanto no interior, numa prova eviden te de que o Go ver no deve agir com ce le ri da de, efi ciência e ra pi dez para de vol ver à Po lí cia Mi li tar a prer rogativa e o di re i to que tem de as sis tir a po pu la ção de
Sergipe.
Na qualidade de Senador, de representante do
Estado de Sergipe, já tendo sido Governador – quan do reconheci todos os direitos da Polícia Militar –, mi nha palavra, neste instante, é de solidariedade aos
trabalhadores da Polícia Militar do nosso Estado, torcendo para que seus anseios sejam atendidos o mais
rapidamente possível pelo Governo estadual.
Espe ro que o Go ver na dor Alba no Fran co en ten da a sua responsabilidade neste momento de crise,
pois há mais de seis anos que os policiais – não ape nas eles, mas também os funcionários públicos de
todo o Brasil – têm os seus salários congelados, sem
reajuste, apesar da inflação e da recente decisão to-
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mada pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo
esse direito dos servidores, o direito de ter sua remuneração, de uma vez por todas, corrigida de acordo
com a in fla ção, como pre vê a pró pria Cons ti tu i ção Fede ral, em seu art. 37. A Cons ti tu i ção Fe de ral pre vê re ajustes anuais, e isso não está sendo reconhecido
nem pelo Governo Federal nem pelos Governos
Estaduais!
Assim sendo, Sr. Presidente, a minha palavra
aqui é de so li ci ta ção e de en ga ja men to com o povo de
Sergipe, que simpatiza com a sua Polícia Militar e es pera que o Governo do Estado cumpra com a sua
obrigação, para que a Polícia Militar volte a trabalhar
como antes fazia, dando segurança pública aos nossos queridos conterrâneos de Sergipe.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me V. Exª um aparte, Senador Antonio Car los Valadares?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
SE) – Concedo o aparte, com muito prazer, ao Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Antonio Carlos Valadares, eu queria me somar ao pronunciamento de V. Exª e também externar
nos sa pre o cu pa ção com a si tu a ção por que está pas sando o nosso Estado. Na segunda-feira, tive uma re união, juntamente com a Deputada Tânia Soares, do
PC doB, com representantes da Polícia Militar. Tanto
oficiais como soldados nos pediram para ver o que
era possível fazer no sentido da abertura de canal de
negociações. Imediatamente tivemos uma conversa
com o Governador – eu e a Deputada Tânia Soares –
para levar-lhe essa nossa preocupação. S. Exª disse
que es ta va pre o cu pa do tam bém com o pro ble ma, que
estava estudando um projeto para encaminhar à
Assembléia prevendo a regularização do salário dos
po li ci a is mi li ta res, de for ma a in cor po rar to dos os penduricalhos exis ten tes em uma ru bri ca úni ca. Con tu do,
disse também que não estabeleceria nenhuma negociação enquanto os policiais estivessem aquartelados, porque entendia que isso seria abrir mão da sua
autoridade. Pode até ser entendida a posição do Governador em relação ao dia de hoje, mas ocor re que a
si tu a ção che gou ao pon to em que che gou por que não
houve o cumprimento de uma promessa por parte do
Governo do Estado. Essa mesma discussão, esse
mes mo mo vi men to foi fe i to em agos to do ano pas sa do!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Hou ve três aquar te la men tos. Esse é o ter ce i ro.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) – O
último foi em agosto do ano passado, quando houve
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uma reunião em que estiveram presentes Parlamentares estaduais da base do Governo. E havia o compromisso do Governo do Estado de Sergipe de encaminhar o projeto para a Assembléia Legislativa até o
mês de dezembro do ano passado, promessa que
não foi cumprida e acabou levando a esse impasse,
em que o principal prejudicado é o conjunto da população. Como V. Exª mesmo disse, e é fato, nesse pe ríodo em que a polícia está aquartelada, o número de
cri mes em nos so Esta do au men tou as sus ta do ra mente, particularmente em Aracaju. Por isso, quero me
somar ao propósito de V. Exª de cobrar uma rápida
solução para o problema. E a responsabilidade maior
para se chegar a essa solução é do Governo do Esta do. Não adianta ficar colocando anúncio no jornal dizendo que, de 1994 a 2000, houve aumento de ”tantos por cen to“, por que, in de pen den te men te dis so, havia o com pro mis so de en ca mi nhar o pro je to à Assembléia Le gis la ti va – o que, até dezembro do ano passado, não aconteceu. Então, a responsabilidade principal do que está acontecendo é, efetivamente, do Governo do Estado. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB –
SE) – Se na dor José Edu ar do Du tra, agra de ço a V. Exª e
acrescento que, em vez de promover a conciliação e
devolver a paz tão necessária a Sergipe, o Governo
está abrindo processos e prendendo oficiais e soldados da Polícia Militar.
A meu ver, o ide al se ria cha mar as li de ran ças da
Po lí cia Mi li tar, o pró prio Se cre tá rio de Se gu ran ça para
resolver esse problema, que não pertence apenas à
Polícia Militar, mas como V. Exª falou ao próprio Gover no do Esta do, que se com pro me teu e não cum pri u.
Srªs e Srs. Senadores, nossa palavra é de solida ri e da de aos Po li ci a is Mi li ta res. Não queremos, com
isso, incentivar qualquer movimento de rebeldia contra o Governo do Estado. Apenas esperamos que o
Governo do Estado, que tem a responsabilidade de
conduzir os decisos de Sergipe, olhe para a segurança do nosso povo, fundamental para a tranqüilidade
da família sergipana. Aguardo com ansiedade, como
todos aguardamos aqui no Senado Federal, que o
Governador Albano Franco se debruce sobre essa
questão, chamando o seu Secretário de Segurança,
que tem autoridade para isso, e o Co man dan te da Polí cia que aliás em pre gou pa la vras de ba i xo ca lão con tra a Po lí cia Mi li tar, o que foi a gota d’água para a eclo são do movimento. Creio que o Comandante da Polícia, como autoridade que é, deveria manter-se equilibrado num momento como esse, e não dirigir palavras impublicáveis contra a Polícia Militar. Isso ofen-
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deu não só os oficiais, como toda a corporação. Talvez tenha sido esse o motivo principal do aquartelamento da nossa Polícia.
Assim sendo, espero que o Governador Albano
Franco atenda ao meu apelo, ao apelo do Senador
José Eduardo Dutra e dos líderes desse movimento,
no sentido de que encontre uma solução o mais rápido possível, porque a sociedade sergipana está sendo prejudicada!
O SR. PRESIDENTE (Ney Suassuna) – Retorno
a Presidência ao Senador Antonio Carlos Valadares.
O Sr. Ney Suassuna, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dois assuntos me
trazem à tribuna. O pri me i ro, um ar ti go hoje pu bli ca do
no jornal O Globo, com a seguinte manchete: ”Brasil
rebate crítica dos Estados Unidos à Lei de Patentes.
Ministério da Saúde afirma que não vai ceder a pressões ame ri ca nas para mu dar pro gra ma de com ba te a
Aids“.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Mi nis tério da Sa ú de tem co lo ca do sua po si ção fir me em re lação aos burocratas americanos e principalmente ao
Escri tó rio de Co mér cio dos Esta dos Uni dos, que acu sa o Brasil de não cumprir a Lei de Patentes ou, mais
ainda, acusa o Brasil de criar protecionismo. E vejam
V. Exªs que quem mais con ta com pro te ci o nis mo neste mun do glo ba li za do são os Esta dos Uni dos da Amé rica do Norte.
Para começar, não podemos exportar para lá
nossas chapas de aço plano. Também não podemos
exportar fumo, se não houver a taxação de 360% sobre o produto. O suco de laranja, industrializado significativamente pelo Brasil, foi taxado em pouco mais
de 250%. E os exemplos seguem por aí afora.
Enquanto a taxa média de importação estipulada pe los Estados Unidos para os 15 maiores produtos importados por eles é de 45%, nossa taxa média de importação de nossos 15 maiores produtos importados
é de 12%. Quem tem protecionismo, nós ou eles?
Em relação a essa Lei de Patentes, fui o Relator
na Comissão de Assuntos Econômicos. E lá verificamos que todos os 160 países do mundo ligados à
Organização Mundial de Comércio têm o mecanismo
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da li cen ça com pul só ria. O que é li cen ça com pul só ria?
Alguém che ga ao Bra sil, pede uma pa ten te e ele a re cebe. Há um prazo para que ele fabrique o produto no
Brasil ou que mostre a sua inviabilidade e, por isso,
possa importar para vender no mercado brasileiro,
porque o mercado tem uma demanda pequena. Ainda há o problema sé rio de de ter mi na da do en ça se expandir pelo País todo, uma epidemia, ou ainda há o
problema de os preços serem extorsivos.
Pois bem, falar em extorsão de preços de remédi os é qua se brin car, por que todo mun do nes te País e
neste mundo globalizado sabe que os grandes laboratórios estabelecem preços centenas de vezes acima do que de ve ria ser co bra do. Para se ter uma idéia,
produtos básicos de alguns medicamentos custavam
US$3.800 o quilo. Esse mesmo produto hoje, com a
en tra da da Chi na e da Índia na pro du ção, está cus tan do US$900. E, no Brasil, ao in vés de o pre ço do re mé dio baixar, subiu. O preço do insumo principal caiu de
US$3.800 para US$900, mas o preço do remédio, ao
invés de baixar, subiu.
Sr. Presidente, eu poderia citar centenas de
exemplos, mas não é o objetivo da nossa explanação
de hoje. Nosso objetivo é dizer que o Ministro da Saúde José Serra está coberto de razão quando ameaçou usar a licença compulsória. A licença compulsória não chegou a ser usada, houve apenas a ameaça
de usá-la, no caso da Aids. Tivemos o risco de a Aids
virar epidemia, e o Ministro José Serra disse: ”se não
baixarem o preço do medicamento, que é extorsivo –
está aqui a pla ni lha de cus tos de in su mo –, vou uti li zar
a licença compulsória no Brasil“. Só essa ameaça fez
o la bo ra tó rio ba i xar 2,5 ve zes o pre ço. Mas o la bo ra tório reclamou, nos Estados Unidos. Não praticamos a
licença compulsória, mas estamos sendo acusados
de impor barreiras protecionistas.
É incrível, em 160 países, a maioria não aceitou
o pipeline, e nós aqui aceitamos o pipeline. Quando
alguém pede uma patente, ela vale por 20 anos. Quando proclamamos a nossa lei, havia produtos cuja
patente ainda valia por dez anos – dez anos a partir
da proclamação, porque antes não reconhecíamos.
Eles que ri am es ses dez anos. E, a exem plo de ou tros
países, relatei para que não tivessem esse direito,
mas fui derrotado nesta Casa. Foi um dos dias tristes
da minha vida parlamentar, um dos dias em que vi
que muitos parlamentares não estão preocupados
com a si tu a ção do País, nem com a bra si li da de, com o
nosso nacionalismo, pois servem a outros senhores.
Fiquei muito triste, irado, naquele dia!
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares.
Fazendo soar a campainha.) – Senador Ney Suassuna, pror ro ga rei a ses são por mais oito mi nu tos para
que V. Exª termine seu pronunciamento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Muito
obrigado, Presidente.
Na verdade, tivemos o pipeline reconhecido, o
que me deixou muito aborrecido.
Em re la ção à bi o di ver si da de, a Co mu ni da de Européia queria quinze anos. E conseguiu. Nós demos
um ano.
Eu queria um INPI forte, que tivesse condição
de fa zer um ban co ge né ti co para en fren tar as gran des
multinacionais. Não conseguimos. Na ocasião, eu dizia que aquilo ia custar muito caro ao nosso País. De
fato, custou alguns bilhões de dólares.
Conseguimos salvar apenas a licença compulsória. Por exemplo, um remédio que custava
R$100,00, está sendo vendido por R$25,00. Só aí, o
Ministérioeconomizou US$40 milhões, o que permite
financiar todo o combate à dengue.
Não me conformo quando não vamos aos tribunais in ter na ci o na is lu tar por nossosdireitos. É preciso
que te nha mos mais co ra gem, mais gar ra, mais es pí ri to de luta para defender nosso povo, que vive sempre
sendo assaltado. Se podemos, com uma simples
ameaça, baixar duas vezes e meia um preço de um
remédio, que era um assalto, com toda a certeza, o
preço atual ainda não é o justo.
Mesmo assim, está de parabéns o Ministro Ser ra, por que está con se guin do, Sr. Pre si den te, fa zer um
com ba te à Aids que é exem plar no mun do, e tudo por que está usando apenas a ameaça da licença compulsória.
Todos devemos cerrar fileira e não permitir que
essa licença compulsória seja retirada, mesmo porque são muitos os países que a utilizam. Concedi
uma entrevista, na semana passada, para a TV japone sa. O Ja pão é um dos pou cos pa í ses que ain da não
utiliza a licença compulsória, mas já está discutindo
a possibilidade de incluí-la em seu arcabouço legislativo.
Para encerrar, Sr. Presidente, eu vou me referir
a um assunto localizado no meu querido Nordeste,
tão sofrido e machucado, o IBDF resolveu que podíamos empregar recursos, e houve incentivo para se fa zer o reflorestamento. Estudaram algumas plantas,
dentre elas a al ga ro ba, e acer ta ram que, num hec ta re
de terra no Nordeste, podiam ser plantados até 100
pés de algaroba. Para isso, o fazendeiro precisava
queimar tudo o que houvesse em cima da terra, arar
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duas vezes, gradear, arrancar todas as raízes e, depo is dis so, ca var os bu ra cos a uma dis tân cia que per mitisse a plantação dessas 100 plantas por hectare.
Aí sim, os fiscais do IBDF vinham para analisar e autorizar a plantação.
Todos diziam que a algaroba era uma planta de
rápido cres ci men to, que po de ria for ne cer 25 qui los de
va gens por ár vo re, o que ser vi ria de ali men ta ção para
o gado, e que produziria também madeira. Isso não é
verdadeiro. São muitos os que plantaram em inúmeros municípios da Paraíba e de todos os Estados nor destinos. O que está acontecendo no momento? O
IBDF deu informações erradas. A algaroba não cresce na velocidade divulgada e, onde cresce, normalmente estraga também o solo. E o pior é que, se as
vagens produzidas forem dadas ao gado sem sofrer
uma queima – só depois viemos a descobrir –, causam a doença chamada língua-de-pau, que deixa o
animal sem poder comer e sem conexão motora até
morrer.
Sr. Presidente, houve um erro na pesquisa, nas
informações. Os fazendeiros tiveram de gradear, arrancar e estocar com seus recursos para, depois, rece be rem au to ri za ção da fis ca li za ção para po der plantar. Agora, vêm a Receita Federal e o IBDF obrigar to dos a de vol ver os re cur sos, por que o re sul ta do não foi
o que se esperava.
as
Ora, Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, isso
é uma bar ba ri da de, um acin te. Pri me i ra men te, deveriam estar sendo processados os que fizeram a pesquisa e dis se ram que a al ga ro ba se adap ta ria, por que
ninguém fez qualquer plantação, sem que antes os
agrônomos verificassem se a terra prestava para
aque le fim; as ter ras fo ram ins pe ci o na das. Nin guém tem
culpa se essas informações não eram verdadeiras.
Agora, o IBDF e a Receita Federal vêm multar,
colocando juros astronômicos e querendo que se devolvam os recursos. O cidadão entrou com a sua par te e fez o que era necessário. Foi o Governo que não
cumpriu as promessas que estavam colocadas como
verdadeiras.
É esta injustiça que venho denunciar, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, solicitando que se repense esse assunto e que se faça justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por ter prorrogado a sessão por mais oito minutos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Senador Ney Suassuna, sempre que V. Exª vai
à tribuna aborda assunto do mais alto interesse da
Nação. Por isso, V. Exª teve o seu tempo prorrogado.
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V. Exª merece pelos pro nun ci a men tos que traz a esta
Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Os Srs. Senadores Roberto Freire, Romero
Jucá, João Alberto Souza e a Sra. Senadora Marina
Silva enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento
s
rão atendidos.
Interno. S. Exase
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, foi publicada,
na revista IstoÉ de 21 de mar ço do cor ren te, en tre vista em que ana li sá va mos o atu al es ta do de co i sas, não
só no que diz respeito à instituição do Senado, mas
também numa perspectiva mais lon ga no que diz res peito à evolução da política brasileira até o cenário
com que hoje nos deparamos.
A crise de agora não se reduz, como alguns
querem fazer crer, à exposição da “face real” da classe política brasileira, análise que sugere serem nossas instituições e representantes intrínseca e irremediavelmente ruins: estamos condenados à fraude. A
crise de hoje é o resultado de um processo histórico
de mudanças e certamente só ocorre porque as instituições democráticas, entre elas a livre associação, a
liberdade de expressão, a pluralidade da mídia e mecanismos parlamentares de investigação e controle
estão em pleno funcionamento. A crise demonstra a
der ro ca da de um Esta do pri va ti za do, pa tri mo ni a lis ta e
mantenedor de privilégios para as elites, en quan to se
inicia a construção de uma nova ordem institucional,
mais pública e, portanto, mais democrática.
A análise publicada não é somente uma opinião
pessoal, mas expressa uma posição partidária. Em
vista de sua importância e para que se conheçam as
idéias por nós propugnadas, solicito sua transcrição
nos Anais do Senado Federal.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROBERTO FREIRE EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
“PT com ACM é constrangedor”
Revista IstoÉ – Entrevista em 18-2-2001
Andrei Meireles e Isabela Abdala
O senador Roberto Freire (PPS-PE) tem verdadeira ojeriza
à expressão “mar de lama”, lugar-comum que tão bem define o
momento atual da política brasileira. Apesar de defender a apuração de todas as denúncias e apoiar as CPIs propostas nos últimos meses, Freire acredita que a expressão contribui para análises simplistas de que a briga dos senadores Antônio Carlos Magalhães (PFL-BA) e Jader Barbalho (PMDB-PA) é fruto de uma
guerra pessoal na disputa pelo poder. O senador vai além: vê
uma verdadeira fratura no pacto da elite que vinha dominando o
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País. E é com uma forte dose de otimismo que acredita no surgimento de um novo Estado brasileiro a partir das próximas eleições em 2002. Na criação desse novo pacto de liderança no
País, Freire acha essencial que o PPS e o PT estejam juntos.
Mas o que ele não consegue engolir é a “aliança” do PT com o
senador Antônio Carlos Magalhães em torno de um inimigo comum: o governo Fernando Henrique. “Numa sessão do Congresso, o PT teceu loas a ACM. Foi uma cena constrangedora e o PT
da Bahia que se lixe.” Freire se antecipa ao debate e volta a fazer
campanha a favor do parlamentarismo a partir de 2006. Na sua
visão, o novo regime teria melhores condições de enfrentar situações de crise como a atual. “No parlamentarismo, do jeito que
está hoje, o Congresso já teria sido dissolvido e teriam sido convo ca das no vas ele i ções.”
IstoÉ – Como o sr. explica essa guerra que está acontecendo na política brasileira?
Roberto Freire – Não quero ver essa briga Antônio Carlos
e Jader como mera questão de falta de empatia pessoal ou falta
de espaço no governo Fernando Henrique. Eles tiveram espaço
durante seis anos. Perderam ago ra? Antô nio Car los de i xou de ser
bom agora, passou a ser desagradável no fim do governo? Por
que isso está acontecendo? Não é por questão menor. Eles podem até não estar percebendo, mas é o fim do Estado que eles
representam e do qual se nutriram. Isso não aconteceria se não
tivéssemos um processo sucessório e a perspectiva de se ter um
outro Estado. O que estamos vendo é uma crise muito mais pro funda do que disputas dentro da base do governo. É uma fratura
concreta de um pacto da elite que há muito tempo vinha do minando o País. Só agora estamos encerrando a transição do velho
regime no Brasil. Estamos começando a fazer agora o que não
con se gui mos fa zer quan do da su pe ra ção da di ta du ra.
IstoÉ – Como assim?
Freire – Esse pacto chegou ao fim porque o governo Fernando Henrique Cardoso foi paradoxal. Ao mesmo tempo que tinha na base essa elite mais tradicional, encerrou o ciclo do Esta do brasileiro nacional desenvolvimentista, ou o Estado da era
Vargas. Não vamos ver a era Vargas como algo que não mereça
nossos elogios, ela foi fundamental para o País. O paradoxo do
governo é promover com uma base conservadora uma transforma ção do Esta do. É uma rup tu ra evi den te. Daí a cri se.
IstoÉ – Como ACM e Jader entram nisso?
Freire – Os dois grandes protagonistas de todo esse episódio constrangedor, de denúncias das nossas vísceras meio podres, se tornaram potências econômicas em face das benesses
concedidas pelo Estado. São ambos detentores de canais de comunicação, de instrumentos de mídia, que lhes dão não só influência como riqueza. É evidente que isso foi fruto de um Estado
clientelista e de uma prática política fisiológica.
IstoÉ – O sr. está dizendo que essa elite política está
se acabando?
Freire – No conceito gramsciano crise é o novo que ainda
não se implantou e o velho que ainda não morreu. Discordo de
que está tudo uma desgraceira. Estamos vendo luz no fim do túnel. A impunidade começa a não ser mais absoluta com prisões
de cri mi no sos de co la ri nho-branco, pri sões de quem era da es tru tura do po der, no caso até do Ju di ciá rio. Te mos hoje um pa pel im portante do Ministério Público, com uma decisiva atuação na ges tão da coisa pública. Estamos vivendo crises que em outros momentos nos levariam à beira do abismo, do retrocesso, do golpe.
E es ta mos su pe ran do isso. Esse pro ces so é edu ca ti vo. Esses são
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aspectos importantes na superação desse pacto da elite tradicional. Esta mos co me çan do um ou tro Esta do.
IstoÉ – ACM tem dito que pode vir a apoiar Ciro Gomes, mas que o sr. é um obstáculo, como se fosse algo pes soal da sua parte.
Freire – Eu não tenho nenhum problema pessoal com o
senhor Antônio Carlos Magalhães. Há que se admitir que ele tem
uma capacidade política sem limites, os limites são seus interesses. Fernando Henrique criou o ovo da serpente porque entregou
a ele um posto-chave na República. E está hoje pagando, não sei
se muito ou pouco. Antônio Carlos nunca foi oposição a governo
federal algum. No governo Juscelino foi da banda de música da
UDN. Qu an do veio o gol pe, ele logo de po is foi be ne fi ci a do e re ce beu o poder de mando na Bahia. Pouco antes do fim da ditadura,
tem aquele famoso “tapa” no brigadeiro (no final do governo Figueiredo, em 1984, ACM fez um discurso agressivo contra o ministro da Aeronáutica, Délio Jardim de Mattos), a preparação
para a saída. Daí se integra na aliança democrática com Tancredo. Passa todo o governo Sarney e integra-se a Collor sem nenhuma dor de consciência. Um pouco antes do impeachment ele
faz a passagem. No governo Itamar ele tentou se aproximar, talvez tenha sido um pequeno intervalo onde teve que fazer uma ligeira oposição. Não muito, porque não é do seu feitio. No livro A
25ª hora, os ratos abandonam o navio quando ele está afundando. O Antônio Carlos é um deles. Adesista mesmo você expulsa,
bota para fora, mas ele espera acalmar e volta, insiste. Eu não
posso imaginar que o adesismo não vá ocorrer. Mas ele que procure outra fre gue sia, ele não tem ser ven tia no PPS nem ao nos so
candidato.
IstoÉ – Dá para fazer uma aliança em nome da ética
com o se na dor ACM?
Freire – Não. Claro que não. Mas que ética? Eu vi alguns
falando que o problema brasileiro é a corrupção e falta de ética.
Eu quero dizer que não é, como a saúva não era o problema da
agricultura brasileira. Embora a saúva criasse problema para a
agricultura assim como a corrupção e a falta de ética criam problemas para a democracia do País. O grande problema brasileiro
é a desigualdade, a injustiça, a perversidade na distribuição da
renda.
IstoÉ – Mas, se ficarmos no campo da ética, o senador
Antônio Carlos pode representar a ética?
Freire – Eu acho que está se perdendo muito tempo desse
país com Antônio Carlos Magalhães. Ele não merece esse tempo
todo. Tem coisa muito mais séria neste país que está precisando
ser discutida. O grande problema é a injustiça. Fazendo uma pon te histórica com o passado, na dé ca da de 50, o seu Car los La cer da dizia que o problema do Brasil era o mar de lama que existia
no governo Getúlio Vargas. Num determinado momento nós perdemos a capacidade de dizer que aquilo não era o problema e
num oposicionismo vulgar partimos junto com La cer da para iso lar
Getúlio Vargas. E, depois do suicídio de Getúlio, nós comunistas
levamos porrada no meio da rua e nossos jornais acabaram sen do empastelados pelo grave equívoco que estávamos cometendo. Eu não estou fazendo nenhuma comparação entre o governo
Getúlio e o governo Fernando Henrique, mas sim a compreensão
da oposição. Lacerda era brilhante e diziam que pelo menos era
um homem honesto. Hoje não se pode dizer o mesmo de Antônio
Carlos e muito menos dizer que é brilhante como Lacerda. Esse
udenismo revivido tem tudo para ser uma farsa. Não é possível
que a es quer da caia no mes mo erro.
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IstoÉ – A pos tu ra do PT nes se mo men to é um erro his tórico?
Freire – Numa sessão do Congresso, o PT teceu loas a
ACM. Foi uma cena constrangedora e o PT da Bahia que se lixe.
Eles defendem nesse momento uma posição de carga total contra Fernando Henrique Cardoso, aproveitando o que o Antônio
Carlos disse e denunciou. Isso não foi explicitado apenas agora.
Vamos nos lembrar a postura que o PT teve naquela questão do
combate à pobreza, sem nenhum espírito crítico. Claro que todos
nós somos a favor do combate à pobreza. Mas o governo transfornou a proposta numa coisa melhor, em política compensatória,
que é muito melhor do que a assistencialista, patrocinada por
Antônio Carlos. Como o PT tem dificuldades de unificar suas vá rias tendências, uma unidade fácil é a oposição. Essa unidade
era fácil na ditadura. O problema é que transportar isso para um
regime democrático fica meio complicado. Na ditadura você precisa derrubar o governo, num governo democrático existem alguns
momentos em que há até cooperação.
IstoÉ – Mas essa continua sendo a postura do PT,
não?
Freire – A gente conseguiu pelo menos apresentar na Co missão de Ética um aditivo para apurar a questão do decoro. O
PT estava com posições refratárias, mas conseguimos fazer isso
juntos. Agora a Comissão de Ética está apurando. E não é a
transcrição da IstoÉ que vai justificar uma possível cassação. A
única coisa que vai justificar é se ficar comprovado que houve vi olação. Se ele negar e não se comprovar, apenas podemos cons tatar que tivemos um leviano na presidência, que joga com coisas
dessas.
IstoÉ – No episódio da conversa de ACM com os procuradores o sr. di ver giu do PT.
Freire – Nesse episódio o que é de fundamental importância é o fato de ele ter dito que conhecia os votos de uma votação
secreta. Naquela conversa claramente admitiu-se que houve a
possibilidade de ele conhecer quem ti nha vo ta do no Luiz Este vão.
Seu assessor fala que aquilo pode dar elementos para que o
ex-senador Luiz Este vão pos sa anu lar a sua cas sa ção. O sim ples
fato de existir aquilo, audível ou inaudível, é elemento suficiente
para se ter a representação por atentado ao decoro. Se for verdade a violação de uma votação secreta, isso não é só fal ta vi o len ta
de de co ro, é até um cri me. Que fi que bem cla ro que o PPS é con tra voto secreto de parlamentar. Mas enquanto tiver, tem que ser
respeitado e a sua violação é inadmissível. A idéia da representação não era para aliviar o governo Fernando Henrique Cardoso.
Mas o PT naquele momento, com uma visão canhestra, achou
que tudo que fosse contra Antônio Carlos era para beneficiar
FHC.
IstoÉ – O sr. apóia essas CPIs que estão sendo propostas?
Freire – Todas. Mas eu não fico ima gi nan do que o go ver no
está adotando uma postura absurda. Eu gostaria que a gente tivesse governos que convivessem com isso. Um governo honesto
convive muito melhor. Esse governo permitiu uma série de relações e hoje paga por elas. A relação fisiológica com o Congresso
é uma delas. E não é o Congresso que faz a fisiologia, o Congresso exige. Quem faz a fisiologia é o Executivo, que tem a cha ve do co fre e no me ia.
IstoÉ – O PT acu sa vo cês de cer to go ver nis mo, não?
Freire – O José Dirceu veio com essa acusação de governismo do PPS, que é totalmente infundada, porque sabe que
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agora somos protagonistas da sucessão presidencial e temos um
candidato tão forte quanto o deles. Não foi pouca a porrada que
levamos. Isso desde quando eu fui líder do governo Itamar e era
considerado um traidor. Mas isso não im pli ca que você não te nha
o PT e o PPS no mesmo campo da esquerda brasileira. Qualquer
projeto para esse país, para ser con tem po râ neo e ter a capacidade de formular outro pacto de liderança, o PPS e o PT têm que
estar jun tos, sob pena de na u fra gar mos nes se pro ces so. Não vou
deixar de apontar as nossas divergências. Criticar o governo é
forma de organizar alternativa para derrotar a centro-direita que
está no poder. Agora eu não vou pedir à direita nem a quem está
no governo que me diga como vou combater a pobreza. Não se
combate a pobreza nem com a proposta de Antônio Carlos Magalhães, que era um retrocesso, um assistencialismo da pior espécie.
IstoÉ – O sr. tem defendido o parlamentarismo...
Freire – Se fosse no parlamentarismo, do jeito que está
hoje, o Congresso já teria sido dissolvido e teriam sido convocadas novas eleições. O parlamentarismo é exatamente o antídoto
a isso. A não ser que você ache que o melhor é não ter Parlamento. E eu não quero admitir isso em hipótese alguma. Um sistema parlamentarista já teria resolvido essa crise com a queda do
gabinete, no caso dos ministros, e num último momento, se fosse
muito gra ve, como é gra ve essa cri se, dis so lu ção do Con gres so e
convocação de no vas ele i ções. A cri se do par la men ta ris mo se re solve com mais democracia, a crise do presidencialismo é o ris co
de golpe, retrocessos. Prestamos homenagem a Mário Covas
com a proposta de implantação em 2006. Para ninguém achar
que é casuísmo, até porque não iria fazer casuísmo comigo mes mo, já que temos chances de eleger o presidente da República.
IstoÉ – O que o presidente diz disso?
Freire – O presidente fica aceitando patrocínio de reforma
política de Jorge Bornhausen e Marco Maciel. Um deles foi um
dos escribas do Pacote de Abril. Ou seja, não tem nenhum com promisso com a democracia. O seu Marco Maciel foi um dos autores da Constituinte do Ri a cho Fun do. Que isso? A pro pos ta que
estão fazendo não é nada democrática. É para man ter a es tru tu ra
que aí está, engessar, não é a fa vor da de mo cra cia.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a Região Norte precisa desenvolver-se. Para que isso aconteça,
porém, os olhos e os braços do governo devem voltar-se para ela, dando-lhe a atenção de que necessita e os instrumentos e recursos necessários.
Louve-se, portanto, a iniciativa de criar a Superin ten dên cia da Zona Fran ca de Ma na us – Su fra ma, o
que foi feito por meio do Decreto nº 288, de 28 de fevereiro de 1967. A esse órgão foi atribuído o papel de
agência pro mo to ra de in ves ti men tos para desenvolvimento da Amazônia Ocidental.
Entre seus objetivos de vital importância, podemos destacar os seguintes: atrair investidores privados para a região; identificar necessidades de infra-estrutura; estimular investimentos em infra-estrutura pelos setores público e privado; consolidar o parque industrial da Zona Franca de Manaus;
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fortalecer as atividades agrossilvopastoris na Região;
incrementar as atividades de comércio e outros serviços; atuar em parceria com outros órgãos públicos e
privados.
O PPA 2000/2003 (Lei nº 9.989, de 21 de julho
de 2000) prevê para a Suframa o desenvolvimento
dos programas ”Pólo Industrial de Manaus – Pim“ e
”Desenvolvimento da Amazônia Legal“.
O pro gra ma do Pim tem por ob je ti vos o for ta le ci mento da cadeia produtiva e o equilíbrio da balança
comercial da Região, por meio da atração de empreendimentos para a produção de componentes locais
e a promoção comercial com vistas ao incremento
das exportações.
O re la tó rio do ano 2000, do Mi nis té rio do De sen volvimento, da Indústria e do Co mér cio Exte ri or, informa que o índice de produção local de componentes
caiu ligeiramente – de 25% em 1998 para cerca de
23% em 2000. Mas essa queda tem um aspecto positivo, pois foi motivada por um grande aumento da atividade industrial do Pólo Industrial de Manaus. Mesmo assim, espera-se que até 2003 esse índice chegue à mar ca de 35%. Qu an to às ex por ta ções, es tas ti veram o impressionante crescimento de 80% em
2000, sobre 1999. E, se retrocedermos a 1996, o
crescimento chega a quase 500%, pois as exportações cres ce ram de 143,9 mi lhões de dó la res, na que le
ano, para 772,7 milhões em 2000.
Esse desempenho foi responsável pela manutenção de mais de 46 mil empregos diretos e pelo
acréscimo de mais de seis mil novos empregos di retos, o que representa um crescimento de cerca de
15% em relação ao ano anterior.
Ou tros nú me ros que im pres si o nam: em 2000 fo ram aprovados pelo Conselho de Administração 158
pro je tos in dus tri a is a se rem de sen vol vi dos na Re gião,
classificados em implantação, ampliação e diversifica ção, com a ge ra ção de mais de 14 mil no vos pos tos
diretos de trabalho e investimentos da ordem de 2 bilhões e 700 milhões de dólares.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, estamos
numa época em que não se pode mais prescindir da
qua li fi ca ção da mão-de-obra uti li za da na pro du ção de
qualquer bem ou serviço, tendo em vista a competição existente no mercado e a busca incessante por
melhora da qualidade e aumento da produtividade.
Em razão dessas exigências, a Su fra ma, em par ce ria
com instituições de ensino e tecnologia, procura ofere cer so lu ções e ino va ções que au men tem a com pe titividade das empresas, com a concepção do Centro
Tecnológico, vinculado ao projeto Aliança Estratégica
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de Inteligência Cooperativa. Essa é uma forma de
multiplicar recursos de ciência e tecnologia aplicados
na própria região e capacitar pessoas e instituições.
Tam bém foi fir ma do um con vê nio com a Uni ver si da de
do Amazonas para a realização de cursos de doutorado em Engenharia de Produção e em Biotecnologia. E, com o Governo do Amazonas, foi firmado con vê nio para re a li za ção de La bo ra tó ri os de Empre en dedorismo, no âmbito do Programa Nacional de Geração de Emprego e Renda.
Para favorecer a interiorização do desenvolvimento na Amazônia Legal, foram firmados convênios
entre a Suframa e governos estaduais, municipais e
instituições de ensino e pesquisa e de desenvolvimento, como parte da ação Fomento a Projetos de
Infra-Estrutura Econômica e Social na Amazônia Oci dental. Estima-se que essa ação tenha contribuído
para a ge ra ção de 3.800 pos tos de tra ba lho a par tir de
1996, correspondendo a uma massa salarial de 900
mil reais ao mês e beneficiando diretamentecerca de
16 mil pessoas ligadas ao setor agropecuário e agro industrial.
A preocupação em melhorar as condições econômicas da população, porém, não param por aí, nobres Colegas. Um trabalho da maior importância que
vem sendo levado a bom termo é o projeto ”Design
Tropical da Amazônia“, que foi premiado pela ”The
Regency Foundation“. O propósito desse projeto é a
formação de uma unidade geradora de idéias criativas e inovadoras nos setores industrial de jóias, têxtil
e fibras, confecções, ar tefatos de madeira, mobiliário
e outros, que se utilizam de matéria-prima da região,
como o artesanato caboclo.
E, tendo em mira a meta de implantação do
Centro de Biotecnologia da Amazônia – CBA, foram
executadas as seguintes etapas: laboratório padrão,
núcleo de produção de extratos, biotério, administração e depósito de drogas. A construção desse centro
per mi ti rá o me lhor apro ve i ta men to dos re cur sos na turais com a possibilidade de produtos oriundos da rica
biodiversidade amazônica.
Ainda no que se refere ao aproveitamento dos
recursos naturais, a instalação do Pólo de Cosméticos na ZFM, trará enormes benefícios à população,
com a utilização das matérias-primas regionais de
origem vegetal, que se converterão em mais riquezas
para aqueles que habitam a Amazônia.
Por fim, a Suframa está estudando a implantação de um Pólo de Software para atender a demandas do mercado interno e externo e aproveitando ao
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máximo o fato de já ser uma grande produtora de
equipamentos elétricos e eletrônicos.
Sr. Pre si den te, Sras. e Srs. Se na do res, es tou fe liz por poder demonstrar as realizações de um órgão
que está intimamente relacionado ao desenvolvimento da Amazônia. Creio que a diversificação das atividades econômicas e o aproveitamento dos recursos
naturais levará essa Região a um estágio de desenvolvimento sustentável, em que poderá gerar inúmeras riquezas, com reflexos muito positivos sobre a
qualidade de vida de sua população e contribuindo
para a diminuição das desigualdades regionais e da
concentração de renda atualmente existentes no
País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, não é notícia
estranha a ninguém o fato de as rodovias nacionais
se en con tra rem em pre cá ri as con di ções de con ser vação. Nesse setor, de Norte a Sul, há problemas, em
grande parte graves.
Em 2000, a Confederação Nacional dos Transportes pesquisou 43.283 quilômetros de rodovias
brasileiras. Os dados que essa pesquisa revelou demonstram que 80,3 % da malha rodoviária está entre
o péssimo e o deficiente estado de conservação. Segundo essa mesma pesquisa, a situação piorou em
relação aos anos passados. Em 1999, por exemplo, o
índice era de 77,5 %.
De acordo com o Presidente da Confederação
Nacional dos Transportes, o parque rodoviário nacional, es ti ma do em 200 bi lhões de re a is, es tá-se de te ri orando porque não vem sendo atendido por investimentos. Seriam necessários, segundo o Presidente,
10 bilhões de reais para melhorar o estado atual das
estradas nacionais de maior importância.
Em um espectro classificatório, com base nos
dados levantados pela pesquisa a que me referi, a
pior colocação coube à rodovia que liga Açailândia a
Miranda do Norte, no meu Estado do Maranhão.
No Esta do do Ma ra nhão, Aça i lân dia/Mi ran da do
Norte ocupa o pior lugar em termos de conservação,
no Brasil. Mas não é a única que tem situação precária. No Maranhão, todas as rodovias de responsabilidade do Governo Federal encontram-se em situação
de quase intrafegabilidade.
A BR-010 tem problemas ao longo de 285 quilôme tros, pro ble mas re pre sen ta dos por buracos e interrupções que obrigam a morosos e prejudiciais desvios do transporte de cargas.
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A BR-135 carece de regularização do asfalto,
construção de acostamento e correção dos numerosos buracos.
A BR-222 também tem asfalto irregular, não
dispõe de acostamento, não tem sinalização e, em
muitos tre chos, o trân si to é pos sí vel em ape nas meia
pista.
A BR-226 tem os mesmos problemas: asfalto ir regular, ausência de acostamento e de sinalização.
Por último, a BR-316 está interrompida em nume ro sos tre chos em con se qüên cia do rom pi men to de
bueiros provocado pelas chuvas.
Essa a realidade, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Cumpre dizer ainda que a falta de previsão dos
trabalhos corretivos ou de obras complementares
vem piorando sistematicamente o problema, com aumento da necessidade de recursos e investimentos.
Uma realidade é certa, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o Governo brasileiro precisa optar
por uma atu a ção mais agres si va em re fe rên cia à obri gação de cuidar de suas rodovias, infra-estrutura essencial para o desenvolvimento do País.
Já houve quem afir mou que go ver nar é abrir es tradas. Eu afirmo: abrir e conservar. Esse é um dever
primordial do Governo. Sem estradas, o País não se
desenvolve. Sem estradas, o País não se comunica.
Sem estradas, o povo não vê sentido nos impostos.
Sem es tra das, é im pos sí vel o re la ci o na men to, o in tercâm bio. Sem es tra das, não há in cen ti vo para pro du zir
e o excedente que é produzido corrompe-se, apodrece, nas roças ou nos paióis improvisados. Um país
sem estradas é como um corpo sem sistema circulató rio. É um cor po exan gue, que en lan gues ce e mor re.
No Bra sil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
o Go ver no ain da não se vol tou com real de ter mi na ção
para os problemas do interior. O Governo ainda está
preso e esgota-se na problemática da metrópole, na
problemática urbana. O brasileiro do interior, especialmente o que habita os desvãos mais longínquos,
não vê sentido no Estado, porque a ação deste não o
atinge. Não o atinge quando dele necessita para cuidar da saúde, não o atin ge quan do pre ci sa pro por ci onar educação aos filhos, não o atinge quando precisa
vender seu excedenteprodutivo, não o atinge quando
precisa do be ne fí cio da Jus ti ça; a ação do Esta do não
está presente quando precisa de vias para deslocar-se.
O processo de urbanização é um processo, em
certo sentido, irreversível. No Brasil, porém, a urbanização atabalhoada, esse movimento que abarrota as
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cidades maiores, saturando-lhes ou quase inutilizando-lhes a infra-estrutura básica, é forçado pela ausência da ação pública no interior. A ação pública
centra-se na ci da de, seu ho ri zon te é o ho ri zon te ur bano, o horizonte que a iluminação noturna alcança. É
uma ação que não trafega em estradas de barro, é
uma ação que não vê o conjunto, vê o setor e a este
se res trin ge. É uma ação que cria e ali men ta o de sâ ni mo em quem vive longe da cidade, existindo, trabalhando e construindo o País de forma pioneira, com a
coragem e o dinamismo próprias dos brasileiros que
permanecem no interior.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, cumpre-me fa zer jus ti ça quan to à par te de res pon sa bi li dade do Estado. As estradas estaduais, graças à visão
abran gen te e in te gra da da Srª Go ver na do ra Ro se a na
Sarney, vêm recebendo os cuidados necessários. A
intervenção estadual, porém, é diminuída quando as
vias federais não somam na formação do conjunto
harmônico necessário à circulação das pessoas e da
produção.
Este pronunciamento quer ser um alerta e um
apelo. Um alerta sobre a urgência da ação do Governo Federal para evita maiores prejuízos. De apelo,
para que atue com determinação e rapidez.
De minha parte, es tou en ca mi nhan do ex pe di ente ao Ministério dos Transportes no qual aponto as
necessidades imediatas, as necessidades pre mentes, indicando, inclusive, as dotações orçamentárias
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
que po dem ser des ti na das ao Esta do do Ma ra nhão. É
minha expectativa, e de todo o povo do Maranhão,
que essas necessidades sejam consideradas com a
presteza que a realidade está a exigir.
Abram-se estradas, conservem-se as estradas,
dê-se ao povo adequadas vias de comunicação e
trânsito e o povo não faltará com o seu trabalho, o
povo cons tru i rá um Bra sil, com a de se já vel in te gra ção
entre a cidade e o campo. Governar é abrir e conservar estradas. Abrir e conservar estradas é prever,
prevenir, pôr-se à frente dos problemas, encaminhar
e viabili zar o crescimento do País.
Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
as
Presidente, Sr e Srs. Senadores, há um ano, no dia
25 de abril, eu es ta va nes te ple ná rio con tan do aos senho res se na do res, na emo ção do mo men to, o que ha via sido minha experiência de par ti ci par dos acon te cimentos terríveis que tiveram lugar em Coroa Vermelha, no sul da Bahia.
A Polícia Militar reprimira violentamente a marcha dos ín di os que pre ten di am che gar a Por to Se gu ro
para fazer, a seu modo, manifestações relativas aos
500 anos do des co bri men to do Bra sil. Bom bas de gás
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lacrimogêneo, cassetetes e agressões físicas atingiram índios, membros do movimento negro, outros re presentantes de movimentos populares, parlamentares federais e estaduais e até turistas que se viram
en vol vi dos em mo men tos de gran de afli ção e medo.
Cer ca de 70 ín di os fi ca ram fe ri dos, re pre sen tantes do movimento negro foram agredidos e várias ou tras pessoas ti ve ram pro ble mas respiratórios por causa dos gases inalados.
E toda essa repressão, é preciso lembrar, apenas porque em Porto Seguro se realizava a festa de
comemoração dos 500 anos das autoridades e seus
convidados, e não se queria qualquer tipo de perturbação da ordem.
Por “per tur ba ção da or dem” en ten da-se a re i vindicação legítima de brasileiros que não concordavam
com o tom e a superficialidade laudatória da festa ofi cial e pre tendiamlevar à praça de Porto Seguro a sua
verdade de 500 anos de exploração, discriminação e
injustiças.
Índios e negros, como há 500 anos, foram tratados no ano 2000 não como cidadãos, mas como gen te da senzala, útil para o trabalho escravo, mas não
para manifestar com autonomia sua interpretação vivenciada da História do Brasil.
Aquela foi uma vergonha nacional, reprovada
claramente até pelos convidados do Presidente Fernando Henrique Cardoso – o presidente e o
ex-presidente portugueses.
Mais do que minhas palavras, para recuperar a
memória do que lá aconteceu, quero repetir aqui a
descrição de um índio sobre seus sentimentos naquele dia.
Como os senhores se lembram, uma foto particularmente dramática foi estampada na imprensa do
Brasil e do mundo: a do índio ajoelhado, de braços
abertos diante da tropa de choque que caminhava de
lança-bombas em punho, sem sequer olhar para ele.
Aquele índio é Gildo Terena, morador da Aldeia Cam po Novo, em Rondonópolis, Mato Grosso. Na época
ele tinha 19 anos e na volta ao seu Estado, numa reunião de comunidades indígenas, relatou assim sua
experiência:
Foi difícil colocar na minha consciência
o que o governo fez para nós. Eu mesmo, a
minha pessoa, coloquei à disposição da tropa de choque para que pudessem acabar
comigo, mas que não acabassem com o
povo que está em extinção.
Doeu em mim, eu vi mulher chorando
sem saber de nada. Doeu em mim, ver crianças olhando com desespero. Eu sabia que
eu era um ser humano, mas não um animal
para ser tratado com bombas, com os cava-
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los. Eu olhei para mim, eu coloquei primeiramente a Deus no meu caminho que me protegesse de todo o mal que ia acontecer comigo. Aí, com a humilhação de todos os povos em mim, me humilhei dizendo: parem
com isso! Nós estamos apenas protestando
com faixas, com cartazes, com camisas dos
outros 500 que queríamos.
Doeu em mim, ajoelhei ali implorando
paz, só que ninguém me ouviu porque eu sou
um ser humano não governante. Aí eu senti
como se o Cabral fosse entrando na nossa
terra brasileira, eu senti de novo outros 500
anos de massacre e violência para meu povo.
Andei mais de cinco metros de joelhos, pedi
para que eles parassem. Eu fui andando, andando de joelhos, eu cheguei na frente deles.
Eles diziam, o soldado, que estavam só cumprindo a missão deles. Aí quando eu levantei,
vi um daqueles colocando mais uma bomba
para jogar do lado do meu povo. Eu abri os
braços, que era pra eles jogar em mim e nisso
fui empurrado pela bomba e cai no chão sem
defesa nenhuma, tentei levantar e fui pisoteado pelo batalhão.
Senti como se fosse um animal depois.
Eu chorei, eu não agüentei ver em mim que
um índio é pisado, pisado no começo de
uma nova era dos 500 anos.
Eu chorei, chorei me perguntando o que
eles estavam fazendo. É doído, é doído em
mim. É doído ver meu povo triste. De longe,
de todo o Brasil, foi para protestar com paz.
Chegando lá, com a violência, foram embora,
não de cabeça baixa, mas esperando os outros 500 que não possam ser assim.
E eu agradeço a todos que têm o coração índio, que têm um coração de espírito,
de espírito que vê o outro índio, ou não índio, negro ou branco, que possa olhar como
ser humano aquele que pede esmola, aquele que não tem onde morar. Aquele que sente racismo, que possa sentir em si que nós
temos coração.
Passado um ano, não sei se temos algo mais
para oferecer a Gildo e a todas as comunidades indígenas do Bra sil.
– II –
Durante o ano de 2000, a pedido do movimento
indígena, o Ministério Público vem estudando o ajuizamento de ação de reparação por danos morais em
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favor das vítimas da repressão policial à Marcha
Indígena em Coroa Vermelha, a 22 de abril do ano
passado.
Contudo, o ano de 2000 foi marcado pelas mais
variadas formas e inúmeros caos de violência contra
as comunidades indígenas nas diversas regiões de
todos este imenso País. Destacamos, por exemplo,
alguns episódios:
Terra Indígena Truká (Cabrobó/PE) – Janeiro.
Policiais militares tentam invadir a área com o pretexto de capturar supostos ladrões. São detidos por
mem bros do MPF. Em 19 de agos to, a área é in va di da
por um contingente de 60 policiais federais, com uso
de um helicóptero e 11 viaturas que agiram de forma
abusiva, atirando bombas de gás sobre a comunidade, que entrou em estado de pânico e revolta. Alguns
índios, presos durante a operação, voltaram para
casa com sinais de tortura.
Terra Indígena Alto Tarauacá (Jordão/AC) –
Maio/junho. O ex-vereador Alton Farias (PFL) se vê
envolvido em denúncia de invasão da terra indígena
para exploração ilegal de madeira e caça, sendo acu sado de ser mandante do crime de assassinato e de
ocultação do cadáver de um índio isolado.
Comunidade Guarani do Araça’í (SC) – 19 de
outubro. Aos gritos e empurrões (inclusive contra mu lheres com bebês no colo), os PMs destroem os barracos e colocam os índios em ônibus com destino à
Terra Indígena Nonoai, no Rio Grande do Sul, cumprindo mandado liminar de despejo da comunidade,
expedido pelo juiz federal da 1ª Vara em Chapecó. A
PM-SC, sem intimação prévia da Funai nem do MPF,
cerca a área às 6 h, dando sete minutos para a desocupação do local. Por ordem do juiz federal, a PM
monta barreiras impedindo o ingresso de índios provenientes do Rio Grande do Sul no Estado de Santa
Catarina.
Terra Indígena Yanomami (RR) – Setembro.
Soldados do 4º Pelotão de Fronteira (PEF) do Exército, lotados em Surucucus, são acusados de várias violações contra os índios Yanomami: abuso sexual de
índias em troca de alimentos, possibilidade de disseminação de doenças sexualmente transmissíveis;
usufruto de recursos naturais da terra indígena (caça
e ex tra ção de ma de i ra); po lu i ção do meio am bi en te, e
distribuição de bebida alcoólica aos índios.
Rio de Janeiro – 14 de setembro. Discursando
no Palácio da Gávea Pequena, em cerimônia de assinatura de contratos de exploração de petróleo, o pre sidente Fernando Henrique Cardoso usa o termo
“Botocudos” como sinônimo de mentalidade atrasada. “Botocudos” é o termo genérico atribuído aos
usuá ri os de “bo to ques” nos lá bi os, po vos que du ran te
o período Pombalino (séc. XVIII) foram duramente
perseguidos e exterminados.
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– III –
O Brasil tem 225 povos, que falam mais de 180
línguas, somando uma população de pouco mais de
550 mil ín di os – con si de ran do tam bém aque les ín di os
que residem nos centros urbanos, conforme os registros do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE).
Considerando-se as terras reclamadas pelos
cha ma dos po vos res sur gi dos e aque las re i vin di ca das
pelas comunidades recentemente expulsas de seus
locais próprios, atualmente há 741 terras indígenas
em território brasileiro, das quais 503 (68%) ainda
aguardam providências quanto ao procedimento administrativo de demarcação. Há sete anos esgotou-se
o prazo previsto pela Constituição federal para a demarcação de todas as terras indígenas no Brasil, e
apenas 32% delas estão efetivamente demarcadas.
Gran de par te das ter ras in dí ge nas, de mar ca das
ou não, sofrem a agravante de sua ocupação em decorrência de projetos de colonização, abertura de es tra das, ins ta la ção de hi dre lé tri cas, li nhas de trans missão, hidrovias, ferrovias, gasodutos, oleodutos, minerodutos etc.
A utilização de recursos naturais, as invasões e
a demora nas demarcações violam claramente o dis posto no art. 231 da Constituição – que determina à
União o de ver de de mar car as ter ras tra di ci o nal men te
ocu pa das; re co nhe ce os di re i tos ori gi ná ri os e im prescritíveis dos índios à posse de suas terras bem como
ao usufruto exclusivo das riquezas naturais em seu
solo, rios e lagos; anula e extingue efeitos jurídicos
dos atos que disponham sobre a ocupação, posse,
domínio dessas terras e usufruto daquelas riquezas
naturais.
– IV –
Apesar de tudo, podemos dizer que, sobretudo
a partir de meados dos anos 1980, os povos in dígenas têm ob ti do con quis tas im por tan tes no pla no constitucional e na realidade concreta, graças à sua perseverança e resis tên cia, à sua ca pa ci da de ar ti cu la ção in terna e com seus aliados, na vigilância e na sua luta
para terem os seus direitos respeitados, pelo Poder
Público e pela sociedade brasileira.
No entanto, raras são as manifestações de apo io à concretização de tais lutas e conquistas no atual
cenário político. Esse apoio tem se manifestado qua se sempre por via de experiências de âmbito local,
como as que se verificam, por exemplo, no atual governo do estado Acre.
Assim, é no exemplo do quanto pode a formidável capacidade de resistir e lutar que historicamente
esses povos têm de mons tra do e os fe li zes re sul ta dos
de políticas experimentadas em alguns pontos do
país, que se deve inspirar a cons tru ção de uma agen da para o Legislativo e o Executivo, no sentido de
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transformar positivamente a situação das comunidades in dí ge nas e suas re la ções com o Esta do bra si le i ro.
Essa agenda positiva terá de considerar prioritariamente que o presidente da nação brasileira dispo nha-se a um diá lo go com as na ções in dí ge nas, que
também constituem o Brasil, conversando diretamente com seus líderes, auscultando suas organizações
e aliados. Certamente, nas atuais circunstâncias,
esse diálogo fatalmente apontará para a reestruturação da Política Indigenista no contexto da reforma do
Estado; para a reestruturação da própria Funai; para
a liberação de recursos para desintrusamento e demarcação de terras indígenas e para o apoio aos pro jetos de desenvolvimento sustentável nas áreas indígenas.
No que cabe mais diretamente ao Legislativo,
que se aprimorem também as relações parlamentares com os povos indígenas, suas organizações representativas e de apoio, orientadas para a ratificação da Convenção 169 da OIT – um conjunto de con ceitos que é consenso no movimento indígena, que
pode orientar a discussão no Congresso Nacional e
que integra o Brasil à evolução das relações com os
povos indígenas em nível internacional. Paralelamente, é também necessário desobstruir o processo de
definição do Estatuto Indígenas e retomar a discussão de uma representação política especial para as
comunidades indígenas, considerando-se a possibilidade de dos Povos essas comunidades escolherem
seus representantes legislativos a partir de regras
próprias.
–V–
Para isso e por tudo isso, não se pode esquecer
jamais o que aconteceu em Coroa Vermelha – pelos
índios, por todos nós, pela própria Nação que foi lá
humilhada e rebaixada a um festim excludente de
uma elite insensível.
Por meio deste pronunciamento, entrego ao Se nado um conjunto de documentos que relaciono em
anexo, registrando os acontecimentos do ano passado na Bahia e outras informações sobre os 500 anos:
um dossiê de no tí ci as e ar ti gos ve i cu la dos por jor na is
e re vis tas, char ges, do cu men tos le ga is, no tas e aná lises de entidades da sociedade, minhas manifestações no Congresso, a opinião e impressões de pessoas que também viveram os momentos dramáticos
em Coroa Vermelha, antes, durante e depois da repressão policial.
Quero deixar registrada nesta Casa a memória
de Coroa Vermelha, como um símbolo da altivez e do
sofrimento dos índios, para que nos inspirem sempre
a reagir, a não desistir de conquistar o direito de viver
num Brasil melhor.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Sras e aos Srs.
Senadores que constará da sessão deliberativa or dinária de amanhã, a realizar-se às dez horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
Às 11 horas
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 10, DE 2000
Primeira sessão de discussão, em segundo tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea d do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (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.
–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 210, DE 1999
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 210, de 1999 (nº 47/1999, na Câ ma ra
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Montes Claros Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Montes Claros, Estado de
Minas, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.177, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador Francelino
Pereira.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 98, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 98, de 2000 (nº 254/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Miraguaí Ltda. para explorar ser -
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viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Miraguaí, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob nº 837, de 2000, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.

–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 199, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 199, de 2000 (nº 248/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda
média na cidade de Lucélia, Estado de São Paulo,
tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.059, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 200, de 2000 (nº 368/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Bariri Rádio Clube Ltda. para ex plorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Bariri, Estado de São Paulo, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.034, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador Bello Parga,
com voto contrário do Senador Lauro Campos.

–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 201, de 2000 (nº 421/2000, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a
per mis são da Fun da ção Nos sa Se nho ra da Pe nha do
Espírito Santo para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na ci da de de Vi tó ria,
Estado do Espírito Santo, tendo
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Parecer favorável, com adendo, sob nº 26, de
2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador
Ricardo San tos, com voto con trá rio do Se na dor La u ro
Campos.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 205, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 205, de 2000 (nº 431/2000, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que ou tor ga per missão à Rádio Excelsior Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso
do Sul, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.106, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Se na dor Lú dio Co e lho,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 269, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 269, de 2000 (nº 371/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Educativa e Cultural Arinense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Arinos, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 190, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Francelino
Pereira.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 11, DE 2001
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 2001 (nº 528/2000, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fun da ção Cul tu ral de Ra di o di fu são Edu ca tiva Dolores Alcântara para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
Cascavel, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 216, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Ricardo San-

167
Quinta-feira 3

07933

tos, com abstenções do Senador Geraldo Cândido e
da Senadora Marina Silva.
– 10 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Mensagem nº 135, de 1994 (nº 217/94, na origem), através da qual o Presidente da República solicita autorização do Senado Federal para contratar
operação de crédito externo, com garantia da União,
entre o Estado do Maranhão e o Banco Internacional
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, no va lor equivalente a até US$ 79,000,000.00 (setenta e
nove milhões de dólares dos Estados Unidos), de
principal, destinada a financiamento parcial de projeto para reabilitação e conservação de rodovias naquele Estado, em virtude da mesma haver perdido a
oportunidade.
– 11 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Mensagem nº 168, de 1997 (nº 1.094/97, na ori gem), através da qual o Presidente da República, en caminha ao Senado Federal, para apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos, o termo aditivo ao
contrato celebrado em 10 de junho de 1997, entre a
Caixa Eco nô mi ca Fe de ral e o Esta do do Rio de Ja ne i ro, com garantia da União, no âmbito do Programa de
Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, em virtude da mesma haver perdido a oportunidade.
– 12 –
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Resolução nº 55, de 1998 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer nº 287, de 1998, Relator:
Senador Eduardo Suplicy), que autoriza a Prefeitura
do Município de São Bernardo do Campo, no Estado
de São Paulo, a emitir, mediante ofertas públicas, Le tras Financeiras do Tesouro do Município –
LFTM/SBC, cujos recursos serão destinados ao pagamento da oitava parcela de precatórios judiciais,
dos processos aqui nomeados, bem como de seus
complementos da primeira a sexta parcelas, em vir tude do mesmo haver perdido a oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 39 minutos.)
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SENADO FEDERAL
Ata da 45ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 3 de maio de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho, Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares
Carlos Wilson, da Srª Marluce Pinto e do Sr. Maguito Vilela
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Alberto Sil va – Álva ro Dias – Amir Lan do – Ante ro Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães –
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Wilson – Ca sil do Mal da ner – Edi son Lo bão – Edu ar do Si queira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Matusalém – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho
– Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo Napoleão
– Iris Rezende – Jader Barbalho – Jefferson Peres –
João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José Alencar
– José Eduardo Dutra – José Roberto Arruda – Juvên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Lú cio Alcân ta ra
– Luiz Ota vio – Ma gui to Vi le la – Ma ria do Car mo Alves
– Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo reira Mendes – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro
Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto Re quião – 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 (Antonio Carlos Valadares) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 68 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário Senador Carlos Wilson, pro cederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 249, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Ofício nº S/38, de 2000 (nº 897/2000,
na origem), do Presidente da Câmara
Municipal de Araraquara – SP, de 18 de
abril de 2000, que encaminha Requerimento nº 234/00, aprovado naquela Câmara em 17-4-00, solicitando a realização
de estudos para a implantação, no País,
de um centro especializado no tratamento da retinose pigmentar.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
Relator ad hoc: Senador Osmar Dias
I – Relatório
Vem à apreciação desta Comissão de Assuntos
Sociais, requerimento aprovado pela Câmara Municipal de Ara ra qua ra, em 17 de abril do cor ren te ano, en caminhado a esta Casa por meio de ofício do Presidente daquela Câmara, datado do dia seguinte ao da
aprovação do requerimento.
O referido requerimento era destinado à Mesa
da Câ ma ra de Ve re a do res para que ofi ci as se a au to ridades variadas – uma relação que inclui o Presidente
da República e os presidentes das duas Casas legisla ti vas fe de ra is e da Câ ma ra Le gis la ti va do Esta do de
São Paulo – “no sentido de que sejam realizados estudos (...) para a implantação em nosso País de um
centro especializado no tratamento da retinose pigmentar”.
O requerimento é justificado com base em dados (cuja fonte não é citada) de que existem, em nos so País, cer ca de qui nhen tos mil ca sos des sa do en ça,
e na informação de que o Sistema Único de Saúde
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gas tou, só em 1998, mais de US$170,000.00 (cen to e
setenta mil dó la res) com o tra ta men to, no ex te ri or, de
portadores de retinose pigmentar por não existirem,
no País, serviços que prestem esse atendimento.
II – Análise
O que é retinose pigmentar
Retinose pigmentar é uma denominação usada
para designar um grupo de doenças que têm como
tra ço co mum a de ge ne ra ção gra da ti va das cé lu las da
retina. A retinose pigmentar e a degeneração macular
constituem as duas mais importantes doenças degenerativas da retina.
São doenças de caráter genético, hereditárias,
que às vezes são relacionadas ao envelhecimento,
ainda que um número significativo delas ocorra em
pessoas jovens. Em ver da de, os sin to mas da re ti no se
pigmentar aparecem, mais freqüentemente, entre os
dez e os trinta anos, e a doença tem um período de
evolução de cinco a quinze anos.
A retinose pigmentar leva à perda gradativa da
visão, numa evolução que é muito variável: enquanto
alguns pacientes mantêm, mesmo sem tratamento,
parcela da visão até a meia idade, outros a perdem
precocemente.
Existe, no momento, uma polêmica entre oftalmologistas nacionais quanto à existência ou não de
cura para a doença, cujo tratamento – em alguns casos ainda experimental – inclui cinco linhas de intervenção médica e de pesquisa: o tratamento cirúrgico,
o tratamento medicamentoso, a terapia genética, o
transplante de retina e pesquisa para confecção de
olho mecânico.
A polêmica reside no fato de um centro cubano
dedicado à pesquisa, prevenção e tratamento da retinose pigmentar ter desenvolvido um tratamento que
associa cirurgia, medicamentos e educação do paciente, e que ale ga ter re sul ta dos po si ti vos na ma i o ria dos
casos, ainda que não existam registros na literatura
médica mundial sobre essa experiência.
Outro tratamento cirúrgico, recente, desenvolvido em centros americanos e japoneses – denominado “transposição da mácula” – tem mostrado resultados positivos, mas, no nosso País, é disponível apenas em um centro, no Rio de Janeiro.
Retinose pigmentar como problema de saúde
pública
A Associação Reti na Inter na ci o nal es ti ma exis tirem mais de vinte milhões de pessoas sofrendo de
doenças degenerativas da retina no mundo. O sofrimento resultante de pacientes e de seus familiares é
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incalculável, e os custos sociais para pro ver as sis tência e suporte a eles é imenso, na opinião daquela ins tituição.
A Associação estima que, nos Estados Unidos,
as doenças degenerativas da retina afetem cerca de
quatrocentas mil pessoas e que um de cada oitenta
americanos seja portador de um gene de doença de generativa da retina.
Não dispomos de estudos ou estimativas sobre
a incidência e a prevalência dessas condições em
nosso País. Um estudo do Dr. Alexandre Pereira, do
Grupo Retina Rio – organização científica destinada
ao estudo, prevenção e tratamento dessas doenças,
no Brasil –, concluiu que a degeneração macular é
uma doença muito freqüente entre os idosos cariocas, atingindo 7,5% da população com mais de 65
anos naquela cidade e constituindo-se na primeira ca usa de cegueira em pessoas idosas, não-diabéticas.
Em relação à retinose pigmentar, no entanto, não
existem dados.
O Centro Internacional de Retinose Pigmentar
Camilo Cienfuegos, de Cuba, estima que a doença
atin ge 4% da po pu la ção mun di al e o au tor do re que ri mento aqui analisado afirma, na justificação de sua
proposição, existirem cerca de quinhentos mil casos
de retinose pigmentar no Brasil – mas não informa a
fonte desses dados.
Não há que aceitar como real essa estimativa,
uma vez que tal prevalência igualaria, em número de
casos, a retinose pigmentar à malária – a doença de
maior incidência no País –, correspondendo a um coe fi ci en te de 312,5 ca sos por 100.000 ha bi tan tes! Uma
tal prevalência teria de dar – necessariamente – uma
maior visibilidade ao pro ble ma, o que não se cons ta ta
em nenhuma região do País. Só para dar um referencial para comparação, a prevalência de Síndrome de
Imunodeficiência Adquirida – Aids, em nosso meio, –
uma doença de alta visibilidade – é de 12 casos por
100.000 habitantes.
Como não existem centros capacitados a tratar
essas do en ças de re ti na no Bra sil, os pa ci en tes bra si le i ros es tão sen do en ca mi nha dos para o re fe ri do centro cubano, às cus tas do Sis te ma Úni co de Sa ú de. No
início do ano de 1998 existiam 700 pacientes brasileiros em tratamento em Cuba, segundo informava o
centro de referência cubano e divulgava a imprensa
nacional, durante a realização de um evento sobre o
tema, realizado em Niterói, RJ.
Papel do Legislativo Federal em relação ao
problema
Cre mos que – in de pen den te men te da gra vi da de
do pro ble ma de sa ú de pú bli ca re pre sen ta do pela re ti-
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no se – equi vo ca-se a Câ ma ra Mu ni ci pal de Ara ra quara em seu encaminhamento, ao solicitar do Senado
Federal a realização de estudos para a implantação
de um centro especializado no tratamento da doença
no País.
Não encontramos, entre as competência constitucionais a nós atribuídas, a de realizar estudos e,
menos ainda, a de atuar no sentido de implementar
ações de pesquisa, prevenção ou tratamento de doenças em condições como a aqui discutida, que caberia melhor ao Poder Executivo, por meio de seus
sistemas de ciência e tecnologia, e de saúde.
Escla re ci das as re a is mag ni tu de e trans cen dência do problema representado pela retinose pigmentar em nosso País e criado um programa de governo
com o in tu i to de equa ci o ná-lo, mi no rá-lo ou re sol vê-lo,
aí sim teria o Legislativo Federal condição de atuar,
seja para ga ran tir ou alo car os re cur sos ne ces sá ri os –
quando da apreciação dos Projetos de Lei Orçamentária –, seja para fiscalizar a boa execução das ações
e das políticas públicas relativas a ele.
III – Voto
Em vista do exposto somos pelo Arquivamento
do Oficio S nº 38, de 2000, da Câmara Municipal de
Araraquara, dando a conhecer, ao remetente, o teor
deste relatório.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Romeu Tuma, Presidente – Mozarildo Cavalcanti, Re lator – Osmar Dias, Relator ad Hoc – Gilvam Borges – Sebastião Rocha – Lauro Campos – Juvêncio da Fonseca – Mauro Miranda – Geraldo Cândido – Jonas Pinheiro – Geraldo Althoff – Moreira
Mendes – Maguito Vilela – Ademir Andrade – Lúcio Alcântara – Marina Silva – Eduardo Siqueira
Campos.
Voto em separado do
Senador Sebastião Rocha
perante a Comissão de Assuntos Sociais
A Câmara Municipal de Araraquara, Estado de
São Paulo, enviou a esta Casa em 17 de abril do corrente ano, o Ofício S/38 de 2000, no qual solicita a re alização de estudos para a implantação em nosso
País, de um centro especializado no tratamento da
“retinose pigmentar”.
A Retinose Pigmentar é uma doença que tem
como traço comum a degeneração gradativa das células da retina, levando a perda gradativa da visão,
numa evo lu ção que é mu i to va riá vel, en quan to al guns
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pacientes em tratamento conseguem manter parcela
da visão, alguns a perdem precocemente.
A referida doença tem um período de evolução
entre cinco a quinze anos, é hereditária e às vezes
são relacionadas ao envelhecimento, ainda que um
número significativo delas ocorra em pessoas na faixa etária entre dez e trinta anos.
Apesar de não haver qualquer citação de fontes
responsáveis pelas informações constantes no ofício
enviado pela Câmara Municipal de Araraquara, não
devemos des con si de rar a pos si bi li da de de que se jam
verídicos a existência de mais de quinhentos mil casos desta doença no Bra sil, e que em fun ção da mes ma, o SUS gastou só em 1998 mais de U$170.000,00
(Cento e setenta mil dólares americanos), enviando
700 pacientes brasileiros para tratamento no Centro
Internacional de RetinosePigmentar Camilo Cienfuegos, em Cuba.
O referido ofício, mereceu do nobre Senador
Mozarildo Cavalcante, parecer pelo Arquivamento,
justificando não haver competência constitucional
para que o Poder Legislativo seja responsável pela
realização de estudos e que, menos ainda possa
atuar no sentido de implementar ações de pesquisa,
prevenção ou tratamento de doenças em condições
como a aqui dis cu ti da, ca ben do me lhor ao Po der Executivo, por meio de seus sistemas de ciência e tecnologia e saúde, fazê-lo.
Não discordo dos argumentos do nobre Relator
da ma té ria, mas, con si de ro que, com o sim ples ar qui vamento do Ofício S/38 de 2000, em nada estaremos
contribuindo para que efetivamente venha ocorrer um
estudo por parte dos órgãos competentes do Poder
Executivo, visando acrescentar o tratamento da retinose pigmentar nos hospitais conveniados com o
SUS.
Pelo exposto, apresento Voto em Separado ao
Ofício S/38 de 2000, re que ren do que, por meio de ofí cio da Presidência da Comissão de Assuntos Sociais
do Se na do, seja su ge ri do aos ór gãos com pe ten tes do
PoderExecutivo criar uma co mis são no sen ti do de re alizar o estudo proposto e remetendo à CAS e ao au tor da proposta o resultado do mesmo.
Sala da Co mis são, Se na dor Se bas tião Ro cha.
PARECER Nº 250, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Ofício “S”, nº 25, de 2000, do Sindicato Nacional de Instrumentadores
Cirúrgicos que “Encaminha ao Senado
Federal anteprojeto do CODIC – Código
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Deontológico de Instrumentadores Cirúrgicos, objetivando a criação do Conselho
Federal e curso a nível superior daquela
categoria profissional”.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
Relator Ad hoc: Se na dor Ju vên cio da Fon se ca
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos So ci a is, o Ofí cio “S”, nº 25, de 2000, do Sin dicato Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos que
“Encaminha ao Senado Federal anteprojeto do
CODIC – Código Deontológico de InstrumentadoresCirúrgicos, objetivando a criação do Conselho Federal e
cur so a ní vel su pe ri or da que la ca te go ria pro fis si o nal”.
É o relatório.
II – Voto do Relator
1. A transformação do Código Deontológico de
Instrumentadores Cirúrgicos em proposição legislativa, para exame do Congresso Nacional não nos parece apropriada e oportuna. Em verdade, não cabe
ao Parlamento regulamentar o Código de Deontologia desta ou de qualquer outra profissão, eis que a
ética profissional deve ser tratada e disciplinada
como matéria interna corporis de cada profissão,
ou seja, cabe aos profissionais estabelecerem entre
si, baseados em princípios objetivos e parâmetros
universais, seu código de conduta para a preservação do bom desempenho da profissão que exercem.
2. No que tange à criação do Conselho Federal
e dos Conselhos Regionais de Instrumentadores Cirúrgicos, cumpre-nos salientar que tais conselhos
são instituidos com o objetivo de disciplinar (sob os
aspectos normatizador e punitivo) e de fiscalizar o
exercício das profissões, outorgando a seus titulares
a capacidade legal indispensável à sua admissão ao
exercício profissional.
Pelo poder de polícia de que estão investidos,
exercem vigilância efetiva sobre os profissionais nos
aspectos éticos de suas atividades específicas, aplicando, se necessárias, as penalidades tendentes a
ajustar o infrator à dignidade de sua profissão e aos
superiores interesses da comunidade.
Conseqüentemente, exercem função pública,
uma vez que a fiscalização do exercício profissional
está acima dos interesses da corporação e configura
interesse da coletividade, constituindo-se, portanto,
interesse público. Por isso mesmo, ou seja, por exer-
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cerem função de natureza pública, é que os conselhos são dotados de prerrogativas públicas, tais
como:
1 – verificação da aptidão dos interessados em
ingressar nos seus quadros para que possam adquirir a situação jurídica de profissional de um determinado ofício e seu exercício;
2 – o poder disciplinar sobre os seus membros
e o de aplicar-lhes sanções que podem levá-los até
a sua exclusão do conselho;
3 – o poder de cobrar contribuições, taxas pela
prestação de serviços e exercício do poder de polícia e, ainda, cobrar multas (Cf. Adilson Abreu Dallari,
Ordem dos Advogados do Brasil – Natureza Jurídica
– Regime de seu Pessoal, in Revista de Informação
Legislativa, nº 116, out./dez. de 1992, pp. 259-260).
Note-se que o objetivo primordial dos conselhos é o de proteger a sociedade e jamais o de defender ou proteger os profissionais neles inscritos,
mediante reserva de mercado de trabalho. Por isso
mesmo que, em suas constituições, eles são os
Conselhos de Medicina, de Engenharia etc., e não
do médico, do engenheiro... Não se confundem nem
mantém semelhança com associacões da classe ou
sindicatos de categoria profissional.
Podemos, pois, afirmar que as atividades desenvolvidas pelos conselhos são típicas do Estado,
embora este os tenha autarquizado.
Conseqüentemente, os conselhos são órgãos
integrantes da Administração Pública, já que de outra
maneira não poderiam realizar serviços públicos típicos, próprios do Estado.
Sendo assim, a competência de iniciativa de lei
que vise à criação desses conselhos é privativa do Pre sidente da República, conforme dispõe o art. 61, § 1º,
inciso II, alínea e, da Constituição Federal, verbis:
“Art. 61. .................................................
§ 1º São de iniciativa do Presidente da
República as leis que:
I – .........................................................
II – disponham sobre:
e) criação, estruturação e atribuições
dos Ministérios e órgãos da administração
pública.”
Vale lembrar, porém, que, recentemente, o
art. 58, caput, da Lei nº 9.649, de 27 de maio de
1998, estabeleceu que “os serviços de fiscalização
de profissões regulamentadas serão exercidos em
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caráter privado, por delegação do poder público,
mediante autorização legislativa”.
Ade ma is, a re fe ri da lei de ter mi nou ain da que “os
conselhos de fis ca li za ção de pro fis sões re gu la men tadas, dotados de personalidade jurídica de direito privado, não manterão com os órgãos da Administração
Pública qualquer vínculo funcional ou hierárquico”
(art. 58, § 2º).
Assim, em de cor rên cia da mu dan ça tra zi da pela
lei supracitada, vários projetos, como o que pretende
o ofício que está sob exame, visando à criação de
conselhos profissionais, foram apresentados nesta
Casa, por iniciativa de diversos parlamentares.
Teoricamente, a questão da inconstitucionalidade, quanto à iniciativa, estaria superada.
Ocorre, entretanto, que, em 22 de setembro de
1999, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Ação Direta de Incons ti tu ci o na li da de re la ti va ao art. 58 e seus
parágrafos da Lei nº 9.649, de 1998, deferiu medida
cautelar, para suspender-lhe a eficácia, até o julgamento final da Ação, conforme se constata no Relatório do Ministro Sydney Sanches, in fine:
“Com efeito, não me parece possível, a
um primeiro exame, em face de nosso or denamento constitucional, mediante a interpretação conjugada dos arts. 5º, XIII, 22, XVI,
21, XXIV, 70, parágrafo único, 149 e 175 da
Constituição Federal, a delegação, a uma
entidade privada, de atividade típica de
Estado, que abrange até poder de polícia,
de tributar e punir no que concerne ao exercício de atividades profissionais.
..............................................................
... o que importa é que a própria delegação do serviço a entidade privada não se
mostra compatível com a Constituição, pelo
que já ficou exposto. É claro, sempre a um
primeiro exame.
Quanto ao requisito do periculum in
mora, também me parece presente, no
caso, pois, a ruptura do sistema atual e a
implantação do novo, trazido pela lei impugnada, pode acarretar graves transtornos à
Administração Pública e ao próprio exercício
das profissões regulamentadas, em face do
ordenamento constitucional em vigor.
Isto posto, julgo prejudicada a ação
no que concerne ao § 3º do art. 58 da Lei
nº 9.649, de 27-5-1998, e, quanto ao mais,
ou seja, no que tange ao caput e demais
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parágrafos do mesmo artigo, defiro a medida cautelar, para suspender-lhes a eficácia,
até o julgamento final da ação".
Suspensa a eficácia do art. 58 e seus parágrafos, com exceção do § 3º, da Lei nº 9.649, de
27-5-1998, entendemos que voltamos à situação an terior a essa lei.
Como conseqüência, esses Conselhos, por
exercerem atividade de fiscalização de exercício pro fissional, conforme disposto nos arts. 5º, XIII, e 21,
XXIV, e 22, XVI, da Constituição Federal, desempenham uma atividade tipicamente pública. Ademais,
por preencherem todos os requisitos de autarquia,
cada um deles é uma autarquia, embora a lei que os
criou declare que todos, em seu conjunto, constituem
uma úni ca au tar quia, quan do, em re a li da de, pe las características que ela lhes dá, cada um deles é uma
autarquia distinta.
Em conclusão, a com pe tên cia de ini ci a ti va de lei
que vise à criação desses conselhos é privativa do
Presidente da República, conforme dispõe o art. 61,
§ 1º, i nciso II, alínea e, da Constituição Federal.
Assim sendo, estando os efeitos do art. 58 suspensos, incidiríamos em vício de inconstitucionalidade se propuséssemos projeto de lei criando o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Instrumentadores Cirúrgicos.
3. Por último, quanto à criação de curso de nível
superior voltado à formação de instrumentador cirúrgi co, ca be-nos es cla re cer que não há ne ces si da de de
iniciativa legislativa para tanto. As universidades têm
autonomia para sua criação, obedecidas as normas
do Conselho Nacional de Educação.
Pelo exposto, com base no art. 133, a, do Regimento Interno do Senado Federal, opinamos pelo ar quivamento do Ofício “S”, nº 25, de 2000.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Romeu Tuma, Presidente – Juvêncio da Fonseca, Relator Ad Hoc – Geraldo Althoff – Marina Silva – Lú cio Alcântara – Jonas Pinheiro – Moreira Mendes
– Maguito Vilela – Sebastião Rocha – Lauro Cam pos – Geraldo Cândido – Gilvam Borges – Osmar
Dias – Mauro Miranda – Maria do Carmo Alves.
Voto em separado do
Senador Sebastião Rocha
perante a Comissão de Assuntos Sociais
O Sindicato Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos enviou a esta Casa um anteprojeto do Código Deontológico de Instrumentadores Cirúrgicos –
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CODIC, objetivando a criação do Conselho Federal e
cur so de ní vel su pe ri or da que la ca te go ria pro fis si o nal .
Indicado pelo Presidente da Comissão de
Assun tos So ci a is para re la tar o re fe ri do ofí cio, o no bre
Senador Mozarildo Cavalcante apresentou parecer
pelo Arquivamento, justificando não haver competência constitucionaispara que o Poder Legislativo crie o
Conselho Federal de Instrumentadores Cirúrgicos,
pois a mesma é de iniciativa privativa do Presidente
da Re pú bli ca, de acor do coma alí nea e do in ci so II, do
§ 1º, do Art. 61, da Constituição Federal.
Não tenho como contestar o nobre Relator nes te ponto, mas dou-me o direito de discordar do simples arquivamento da matéria, motivo pelo qual apre sento meu Voto em Se pa ra do ao Ofí cio S/25 de 2000,
requerendo que, através de ofício da Presidência da
Comissão de Assun tos So ci a is do Se na do, se jam enviados aos Órgãos competentes do Poder Executivo
o documento em análise, para se manifestar sobre a
viabilidade de atender aos pleitos constantes no presente Ofí cio do Sin di ca to Na ci o nal de Instru men ta dores Cirúrgicos.
Sala da Co mis são, Se na dor Se bas tião Ro cha.
PARECER Nº 251, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização, e
Controle sobre o Diversos nº 42, de 1997
(nº 461/97, na origem), que encaminha
cópia da Decisão nº 429/97-TCU, sobre
os resultados de auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas da União nas clínicas
contratadas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, para o atendimento de pacientes crônicos no Rio de Janeiro, apontadas como irregulares no Relatório nº 1,
de 1997, da Comissão Especial “Destinada a acompanhar in loco os atos, fatos e
circunstâncias que envolvem a tragédia
da Clínica Santa Genoveva, no bairro de
Santa Tereza, bem como nas demais casas geriátricas do Rio de Janeiro” (TC
nº 003.328/97-0)
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
1I.1. O processado
O Presidente do TCU encaminhou ao Presidente do Congresso Nacional, para conhecimento, cópia
da Decisão nº 429/97, adotada pelo Tribunal na Sessão Ordinária do Plenário de 23 de julho de 1997,
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bem como dos res pec ti vos Re la tó rio e Voto que a fun damentam (TC nº 003.328/97-0).1 Tal decisão refere-se aos desdobramentos das recomendações efetuadas pela Comissão Especial em que atuamos
como Vice-Presidente, “Destinada a acompanhar in
loco os atos, fatos e circunstâncias que envolvem a
tragédia da Clínica Santa Genoveva, no bairro de
Santa Tereza, bem como nas demais casas geriátricas do Rio de Janeiro”, ao TCU.
Houve três recomendações efetuadas pela alu2
dida Comissão Especial à Corte de Contas:
a) esclarecer o destino e o uso dos recursos re passados às onze clínicas, “vez que há nítida lacuna
de correspectividade entre o montante desses e a
quantidade e qualidade dos serviços prestados por
3
ditos estabelecimentos” . Dessa maneira, foi aprovada a realização das auditorias;
b) estabelecer programa permanente de auditorias nos estabelecimentos conveniados e credenciados
junto ao SUS, de modo a facultar real fiscalização dos
recursos repassados. Tal demanda seria atendida, segundo o processado, por intermédio do amplo programa de auditoria no SUS, consubstanciado no
TC-021.767194-7, em “atendimento às solicitações da
Comissão Parlamentar de Inquérito instituída pelo Ato
4
da Pre si dên cia da Câ ma ra dos De pu ta dos, de 7-6-94" ;
c) realizar estudos e propor meios legais e administrativos destinados a agilizar e tornar efetiva a
aplicação de penalidades e assegurar que os infratores sejam efetivamente conhecidos e levados a julgamento. O Tribunal entendeu que matéria semelhante
já constituía objeto de estudo do Grupo de Trabalho
cri a do pe las Por ta ri as nºs 94, de 12-3-96, e 423, de
22-7-96, em cumpri men to ao item 8.4 da Decisão
nº 674/95-Plenário (Ata nº 59/95), referente à solicitação de auditoria em obras paralisadas, oriunda de
comissão temporária do Senado Federal.
1 Aviso nº 461-SGS-TCU, de 24-7-1997.
2 Processado, fl. 73.
3 Trata-se de: (1) Casa de Saúde Santa Rita (Rio Comprido); (2)
Casa de Saúde e Maternidade N. S. das Graças (Realengo); (3)
Santa Casa da Misericórdia (Hospital N. S. do Socorro – Caju);
(4) Sin di ca to dos Arru ma do res da Ci da de do Rio de Ja ne i ro (Hos pi tal São Be ne di to – Ben fi ca); (5) Casa Fer nan do Ltda. (San ta Te resa); (6) Assistência Médico-Hospitalar São Jorge S/A (Jacarepaguá); (7) Clínica de Repouso Campo Belo (Jacarepaguá); (8)
Clínica de Saúde República da Croácia (Campo Grande); (9)
Casa de Saúde Gabinal (Jacarepaguá); (10) Casa de Saúde Gra jaú (Engenho de Dentro); (11) Clínica Santa Geno ve va (San ta Te resa). Atente-se que a Clínica Santa Genoveva já se encontrava
desativada ao tempo dos trabalhos da ComissãoEspecial.
4 Processado, fl. 95.
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Em cumprimento, o Presidente do TCU encaminhou ao Presidente do Congresso Nacional, para co nhecimento, cópia da Decisão nº 88/98, adotada pelo
Tribunal na Sessão Ordinária do Plenário de 11 de
março de 1998, bem como dos respectivos Relatório
e Voto que a fun da men tam e, ain da, có pia dos Re la tó rios de Planejamento e Execução de Auditoria.5
Por meio dessa Decisão o Tribunal efetuou, entre outros encaminhamentos:
a) determinações várias ao Ministério da Saúde
– MS, ao Escritório de Representação do Ministério
da Saúde no Estado Rio de Janeiro, à Secretaria de
Saúde do Estado do Rio de Janeiro – SES/RJ, à Secre ta ria de Sa ú de do Mu ni cí pio do Rio de Ja ne i ro e ao
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de
Janeiro;
b) recomendações diversas à Secretaria de
Assistência Social do Ministério da Previdência e à
Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura
Municipal do Rio de Janeiro;
c) ciência dos fatos apurados ao Ministério Público Estadual, à Coordenação de Fiscalização Sa nitária da SES/RJ, ao Presidente do Senado Federal, à
Comissão Permanente de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados, ao Gabinete do Ministro da Saúde, à Secretaria de Assistência Social do
Ministério da Previdência, à Secretaria Nacional de
Assistência à Saúde, à Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, à Coordenação de Fiscalização
Sanitária do Estado do Rio de Janeiro, à Secretaria
de Saúde do Município do Rio de Janeiro e ao Conselho Re gi o nal de Me di ci na do Esta do do Rio de Ja ne iro, bem como ao Sr. Procurador do Ministério Público
Federal, Sr. Flávio Paixão de Moura Júnior, visando ins truir o procedimento MPF/PRRJ 08120.000811/96-81
(TC 009.427/97-0).
O Senado Federal recebeu nova decisão da
Corte de Contas, desta feita a de nº 634/99, adotada
na Sessão Ordinária do Plenário de 15 de setembro
de 1999, acompanhada dos respectivos Relatórios e
6
Voto que a fundamentam.
Nessa ocasião, o Tribunal decidiu reiterar ao Sr.
Ministro de Estado da Saúde a determinação para
elaborar normas de fiscalização para os gestores es taduais e municipais do SUS, de modo a facultar a
aplicação de sanções aos prestadores conveniados
quando do cometimento de irregularidades, “... uma

5 Avi so nº 146-SGS-TCU, de 13-3-1998.
6 Aviso nº 823-SGS-TCU, de 16-9-1999.
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vez que persiste a situação de inexistência de normas de fiscalização que os gestores estaduais e
municipais do SUS possam utilizar para aplicar sanções aos prestadores conveniados que incorram em
irregularidades”7.
Em 25 de no vem bro de 1999, fo mos de sig na dos
para relatar a matéria.
1.2. Análise
No caso da Clínica Santa Genoveva, morreram
váriospacientes por fa lhas da fis ca li za ção ao ve ri fi car
o atendimento das condições mínimas determinadas
para a prestação dos serviços médicos e assistenciais no âmbito do SUS. Tais falhas resultaram na contaminação dos depósitos de água e na elevada propaga ção e vi ru lên cia da do en ça que abre vi ou a vida dos
pacientes.
Constatou-se, em ver da de, que a des cen tra li zação da seguridade social, mormente no caso da saúde e da assistência, não se fez acompanhar dos necessários instrumentos para o bom exercício das novas atribuições pelas administrações es ta du a is e mu nicipais. Os efeitos desse comportamento negligente
aparecem nas tragédias particulares, vislumbradas
no processado.
Assim, a comoção ensejada pelo sucedido na
Clínica Santa Genoveva, em 1996, propiciou a cri ação da Comissão Espe ci al pelo Se na do Fe de ral. Vári as auditorias foram realizadas em clínicas similares,
pelos mais diversos órgãos, em 1997. Entre as determinações constantes da decisão do TCU, em 1998,
destaca-se aquela que deixou de ser cumprida e foi
renovada em 1999:
“8.1. determinar ao Ministro da Saúde
que adote providências objetivando:
8.1.1. a elaboração de normas de fiscalização para os gestores estaduais e municipais do SUS, que prevejam sanções
para os prestadores conveniados que incorram em irregularidades;..."
O que nos deixa perplexos é a Corte de Contas
renovar determinação sem que ninguém seja punido
ou responsabilizado, o que denota a incúria daqueles
que deveriam zelar pelo sistema de saúde ou exigir
prestações de contas materiais em lugar de formais.
Afinal, a accountability do sistema de saúde não se
esgota na documentação enviada anualmente pelos
ges to res aos con tro les in ter no e ex ter no, mas de manda juízo sobre a legitimidade e a economicidade dos
recursos empregados, consoante dispõe o art. 70 da
Constituição Federal.
7 Processado, f. 240.
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Cumpre cientificar o Ministério Público da irregularidade apontada8 em virtude das suas funções
institucionais de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos
di re i tos as se gu ra dos na Cons ti tu i ção e de pro te ger os
interesses difusos e coletivos.9
8 Art. 102-A, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal.
9 Art. 129, in ci sos II e III, da Cons ti tu i ção Fe de ral.

Note-se que outras irregularidades detectadas,
tais como o extravio de processos de cadastramento
(fl. 124 do processado) e indícios do abandono materi al e de in ca paz (fl. 136 do pro ces sa do), ti pi fi ca do nos
arts. 244 e 133 do Código Penal, já foram cientificadas ao fiscal da lei. No entanto, inexiste no processado qualquer indicativo sobre o atual estágio dessa re presentação.
Ademais, cabe enviar a matéria para o conhecimento da Comissão de Assuntos Sociais, consideran do suas prer ro ga ti vas re gi men ta is de opi nar so bre
seguridade social, normas gerais de proteção e integra ção so ci al das pes so as por ta do ras de de fi ciên ci as
e proteção aos idosos, bem como competência do
SUS (art. 100, incisos I e II, do Regimento Interno do
Senado Federal).
II – Voto
Em face da análise efetuada, propomos que a
Comissão adote as seguintes providências:
a) tome conhecimento do processado e, considerando a estreita relação entre o seu conteúdo e as
prerrogativas regimentais da Comissão de Assuntos
Sociais, remeta a matéria para conhecimento daquela Comissão;
b) envie cópia do parecer ao Ministério Público,
ante o disposto no art. 102-A, § 1º, do Regimento
Interno do Senado Federal, combinado com o preconizado pelo art. 129, II e III, da Constituição Federal,
para que adote as providências que entender ne cessárias;
c) envie cópia do parecer ao TCU e ao Ministério da Saúde, para conhecimento.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção IX
Da Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, or çamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da ad ministraçãodireta e indi re ta, quan to à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
....................................................................................
CAPÍTULO IV
Das Funções Essenciais à Justiça
Seção I
Do Ministério Público
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
....................................................................................
II – ze lar pelo efe ti vo res pe i to dos Po de res Pú blicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta Constituição, promovendo as me didas necessárias a sua garantia;
III – promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente e de outros interesses difusos e
coletivos;
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal.
....................................................................................
Art. 133. Abandonar pessoa que está sob seu
cuidado, guarda, vigilância ou autoridade, e, por qual quer motivo, incapaz de defender-se dos ris cos re sultantes do abandono:
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três)
anos.
§ 1º Se do abandono resulta lesão corporal de
natureza grave:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos.
§ 2º Se resulta a morte:
Pena – re clu são, de 4 (qua tro) a 12 (doze) anos.
....................................................................................
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Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a
subsistência do côn ju ge, ou de fi lho me nor de 18 (de zoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou valetudinário, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pen são ali men tí cia judicialmente acordada,
fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de
socorrer descendente ou ascendente, gravemente en fer mo: (Re da ção dada pela Lei nº 5.478, de 25-7-1968)
Pena – detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos e
multa, de uma a dez vezes o maior salário mínimo vi gente no País. (Redação dada pela Lei nº 5.478, de
25-7-1968)
PARECER Nº 252, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Diversos nº 56, de 1997 (nº
707/97, na origem), do Banco do Brasil,
encaminhando as Demonstrações Contábeis do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, com posição em 30-6-97.
Relator: Senador Wellington Roberto
I – Relatório
Em atendimento ao disposto no § 4º do art. 20
da Lei nº 7.827/89, que regulamenta o art. 159, inciso
I, alínea c, da Cons ti tu i ção Fe de ral, o Ban co do Bra sil
S/A, entidade co-responsável pela administração do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste — FCO, enviou ao Poder Legislativo as demonstrações contábeis do Fundo, devidamente auditadas.
Diante de suas atribuições regimentais, cabe a
esta Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le exa mi nar a
matéria e deli be rar acer ca do cumprimento dos requisitos legais aplicáveis, bem como emitir um juízo sobre a adequação fática do presente instrumento de
desenvolvimento regional aos fins colimados na Lei
Maior e na legislação infraconstitucional.
Com a mudança de legislatura verificada ao final do exercício anterior, os processos em tramitação
na Comissão foram redistribuídos para análise. Nesse sentido, fomos incumbidos, em 18 de março do
pre sen te exer cí cio, de emitir parecer a res pe i to do objeto em comento.
Desde logo, ressalte-se a inexistência de uma
norma disci plinadoradas formas de tra mi ta ção e de libe ra ção do as sun to e suas even tu a is con se qüên ci as,
quer no Senado Federal, quer na Câmara dos Deputados, configurando-se uma lacuna a ser preenchida
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pela atividade legiferante futura do Poder Legislativo.
Uma das conseqüências negativas desse quadro é a
ausência de prazos para exame das demonstrações
contábeis recebidas, ocasionando a extemporaneidade percebida no momento atual, em que se analisam documentos contábeis gerados a partir de fatos
ocorridos a cerca de dois anos.
As demonstrações apresentadas abrangem o
Balanço Patrimonial e o Demonstrativo do Resultado
dos primeiros semestres dos exercícios de 1997 e
1996, além das correspondentes Notas Explicativas.
Em anexo, evidenciar-se o parecer conclusivo da auditoria independente contratada para aferir a adequação das de mons tra ções con tá be is em fun ção da po sição patrimonial e financeira do FCO e das normas de
escrituração aplicáveis.
Em síntese, a empresa de auditoria opina pela
adequação das demonstrações em tela, ressalvando-se a falta de reconhecimento dos efeitos inflacionários, requerido pelos princípios fundamentais de
contabilidade. Com efeito, o princípio da atualização
monetária, enunciado na Resolução nº 750/93, do
Con se lho Fe de ral de Con ta bi li da de, é de ob ser vân cia
obrigatória no exer cí cio da pro fis são con tá bil. Ade mais, não há qual quer es pé cie de ve da ção na lei so ci e tária que im pe ça tal pro ce di men to. Ao con trá rio, sua ob servação contribuiria para uma maior conformidade
dos demonstrativos apresentados com a posição real
do Fundo.
A partir dos dados extraídos da documentação
recebida, alguns pontos devem ser destacados para
exame. Passa-se em seguida ao elenco dessas observações:
– ocorreu um crescimento vigoroso do Patrimônio Líquido (PL) do Fundo, que cresceu cerca de
23,6% de junho de 1996 a junho de 1997, ascendendo a R$1.327,9 milhões. Como a taxa de administração do Banco gestor é determinada tendo como base
de cálculo o PL, ano a ano o Banco do Brasil aufere
montantes crescentes. No lº semestre de 1997, o valor da taxa de administração paga pelo FCO foi de
quase R$20 milhões;
– do to tal de re cur sos dis po ni bi li za dos em ju nho
de 1997 pelo Fundo no curto prazo (R$588,1 milhões), cerca de 55,2% (R$324,4 milhões) encontravam-se sem destinação específica, classificados
como re cur sos a apli car. Esse dado é de ve ras pre o cu pan te, in di can do a falta de eficácia do Fundo no sentido de propiciar desenvolvimento econômico à Região. Ou tros sim, no mes mo pe río do, o Te sou ro Na ci onal, por força de dispositivos constitucionais e legais,
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transferiu ao FCO aproximadamente R$137,7 milhões da parcela da arrecadação do Imposto de Ren da (IR) e do Imposto sobre Produtos lndustrializados
(IPI). Cabem questionamentos sobre a viabilidade
desta expressiva destinação de recursos fiscais para
efetivamente não serem aplicados na finalidade prevista e, da mesma forma, sobre os eventuais óbices
para um melhor aproveitamento dos valores disponibilizados pelo FCO (encargos financeiros desmedidos, excesso de exigências burocráticas para contratação de financiamentos, etc);
– em função da existência de recursos em disponibilidade, o Fun do é re mu ne ra do pelo Ban co ”com
base em indexador oficial”. No semestre encerrado
em 30-6-97, o Fundo obteve um resultado positivo de
R$16,3 mi lhões des sa fon te. Apa ren te men te, em face
do considerável montante em disponibilidade e das
condições do cenárioeconômico nacional, com taxas
de juros reais expressivas no período em análise, a
Instituição financeira auferiu uma grande rentabilidade com aplicação desses recursos no mercado. Restaria clara, assim, a transferência de recursos fiscais
para o Banco operador.
Com base nas consideraçõesretrocitadas, propomos a esta Co mis são que ava lie a pos si bi li da de de so licitar depoimentos dos administradores dos Fundos
Constitucionais, no intuito de se discutir a situação
atual desses mecanismos de desenvolvimento regional e possíveis alternativas para dirimir os obstáculos
2
ao seu correto funcionamento.
II – Voto
Diante do exposto, somos por que esta Comissão
delibere no sentido da adequação das demonstrações
contábeis do FCO enviadas ao Congresso Nacional às
exigências legais e avalie a pertinência de se convocar
os gestores dos Fundos Constitucionais de Financiamento para discutir medidas legais e operacionais para
a otimização de seu funcionamento.
Sala da Co mis são, 4 de abril de 2001. – se na dor
Wellington Roberto, Relator.
Presidente: Ney Suassuna, Relator: Wellington Roberto – Tasso Rosado – Valmir Amaral –
Alberto Silva – Juvêncio da Fonseca – Fernando
Matusalém – Geraldo Althoff – Moreira Mendes –
Fre i tas Neto – Fran ce li no Pe re i ra – He lo i sa He le na
– José Euardo Dutra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O Expediente lido vai à publicação.

1
2

Conforme disposição do inciso III do art. 6º da Lei nº 7.827/89.

De acor do com a com pe tên cia con fe ri da pela alí nea

177
Sexta-feira 4

07989

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Vala dares) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91,
§ 3º, do Regimento Interno, sem que te nha sido in ter posto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº 23, de 2000,
de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que ”dispõe sobre o regime de concessão e prestação de serviços
públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal,
e dá outras providências“, estabelecendo critérios de
transparência para a exploração de concessões públicas.
Ten do sido apro va do ter mi na ti va men te pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência comunica ao Plenário que deferiu, ad referendum da Mesa, o Requerimento n.º 72,
de 2001, de autoria do Senador Romero Jucá, solicitan do in for ma ções à Pro cu ra do ria-Geral da Re pú bli ca.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, solicito minha inscrição para uma comunicação inadiável, antes da Ordem do Dia.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Da mesma forma, peço a minha inscrição para uma
comunicação inadiável.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES)
– Sr. Pre si den te, tam bém peço a mi nha ins cri ção para
uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exªs
terão assegurado o uso da palavra, por cinco minutos, para uma comunicação inadiável, nos termos do
art. 158, § 2º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Paulo
Har tung, do PPS do Espí ri to San to, por vin te mi nu tos.
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O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estava
previsto para ser votado ontem na Comissão de Finan ças e Tri bu ta ção da Câ ma ra dos De pu ta dos o proje to de lei do Se na do de mi nha au to ria que atu a li za as
tabelas do Imposto de Renda da Pessoa Física.
Pelo que se pode compreender do noticiário de
hoje, a discussão, mais uma vez, foi adiada, não evoluiu, embora houvesse um acordo de lideranças para
que a matéria começasse a ser votada ainda nesta
semana na Câmara dos Deputados.
A nossa expectativa agora é a de que o Presidente da Comissão, Deputado Michel Temer, do
PMDB de São Paulo, paute para a próxima semana a
discussão do parecer do relator da matéria, o ilustre
De pu ta do Pe dro No va es, tam bém do PMDB, do Esta do do Ma ra nhão, uma vez que são cres cen tes as ma nifestações e se avolumam as ações judiciais favoráveis à correção da tabela de Imposto de Renda da
Pessoa Física.
Sr. Presidente, o Congresso Nacional corre o
grave risco de ser acusado de omissão nessa questão, e, se for, não terá como se de fen der. Isso ocor re rá
à medida que o Judiciário continuar demonstrando –
o que já vem ocorrendo – maior eficácia e agilidade
no tra ta men to de um as sun to que tem des per ta do du ras críticas de vários setores da sociedade organizada à in sen si bi li da de e à in tran si gên cia do Go ver no em
negociar uma questão tão clara como essa. A sociedade quer negociar, o autor do projeto quer negociar
e o Governo se mantém distante, como se não fosse
com ele.
No mês passado, a Justiça Federal do Paraná e
a de Minas Gerais concederam liminar ao Sindicato
dos Bancários do Paraná e à entidade representativa
dos policiais e do Corpo de Bombeiros de Minas Ge ra is, como on tem fiz ques tão de in for mar ra pi da men te
em pronunciamento que fiz. A Justi ça au to ri zou a cor reção dos gastos com educação, no caso dos bancários, e, no caso dos policiais, de toda a tabela.
Também registrei ontem que a Juíza Lília Bo telho Neiva, da 4ª Vara Federal de Justiça do Distrito
Federal, con ce deu li mi nar à ação pú bli ca mo vi da pelo
Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil
contra o congelamento da tabela do Imposto de Ren da, que já se arrasta por mais de cinco anos.
Na decisão, cuja transcrição nos Anais desta
Casa solicito,juntamente com a ação da OAB, a juíza
reconhece que o congelamento, diante da desvalorização do real, significa aumento de imposto sem o
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res pal do da lei, o que con tra ria o prin cí pio da le ga li da de, portanto, a Constituição do nosso País.
Quero aqui fazer um parêntese para ler alguns
trechos do despacho da eminente Juíza Lília Botelho
Neiva.
No mérito, considero os fundamentos
relevantes.
Verifica-se que por mais de cinco anos
não se atualizam as tabelas do imposto de
renda e as deduções permitidas, em virtude
do disposto na Lei nº 9.250/95. Tal estagnação, em princípio, acarreta um aumento real
da carga tributária do imposto a ser suportado pelo contribuinte, sem que tenha havido
o correspondente acréscimo patrimonial,
que, frise-se, é o fato gerador do tributo em
questão, eis que ”Não há renda,...
Continua a sentença em outra parte:
Dessa forma, o congelamento das tabelas e faixas limite de isenção/dedução
transmuda-se, diante de persistente desvalorização da moeda, em efetiva majoração
do imposto sem lei que o estabeleça, em
aparente violação ao princípio da legalidade, o qual fundamenta toda atividade estatal, a garantir o Estado Democrático de
Direito.
Ressalte-se que, sem a necessária
correção monetária das tabelas, eventual
aumento de rendimentos traduz-se, na verdade, em mero ganho nominal [argumento
que tenho usado muito], face a inflação verificada no período, já que há um dispêndio
maior de recursos em gastos ordinários,...“
Continua em outro trecho:
...do ano de 1998 para o de 1999, houve um acréscimo de 7,49% na arrecadação
do IRPF, conforme divulgado no site da Receita Federal.
Entretanto, em contrapartida a tal ganho não houve, no mesmo período, aumento significativo na renda do assalariado, consoante estatísticas regularmente divulgadas.
E continua a decisão judicial:
Denota-se, assim, uma suspeita de
desvirtuação da tributação em questão, indo
de encontro às limitações constitucionais ao
poder de tributar, consubstanciadas nos
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princípios da vedação ao tributo com efeito
de confisco (art. 150, IV), da capacidade
contributiva (art. 145, § 1º), além do princípio da legalidade (art. 150, I), já anteriormente analisado.
E continua a decisão, cuja transcrição nos Anais
da Casa vou solicitar.
Continuo, Sr. Presidente. Não é possível o Gover no adi ar por mais tem po a dis cus são des se as sun to. E volto a dizer, a minha posição, como autor do
pro je to, não é de in tran si gên cia, é uma po si ção de ne gociação.Podemos aprimorar o texto que saiu do Se nado e, na Câmara dos Deputados, adequá-lo. O que
não podemos fazer é manter essa situação, que é insustentável. Todos os argumentos apresentados pelas lideranças do Governo para protelar a votação do
projeto caíram no vazio nos últimos tempos.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concedo um aparte, com carinho, ao meu conterrâneo, Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Srªs e
Srs. Senadores que nos acompanham, ilustre Se nador Paulo Hartung, V. Exª toca num ponto muito in teressante. Não se trata apenas do aspecto incluído no
pro je to do qual V. Exª é o au tor, nem das sen ten ças ju diciais que estão atualmente sa in do. Há uma gana ar recadadora que nos apavora, em certos tempos, e
acaba estimulando a sonegação. E quando ela estimula a sonegação, ela esgarça o tecido moral do
cidadão perante o Governo, não fossem outros episódios também que contribuem para isso de maneira
pior. Veja V. Exª que o outro aspecto que é preciso
analisar – e essa parte V. Exª analisa bem – é: o que o
cidadão recebe em troca de tanto tributo? Somos o
País que tem a maior carga tributária da América do
Sul e, talvez, das Américas. Veja V. Exª que a saúde
até que melhorou um pouco, nos últimos anos, mas
aquele que não tem um plano de saúde, ai dele se ficar doente, ai dele se precisar bater na rede pública
de saúde. Quanto à segurança, V. Exª tem visto e ou vido os esforços dos Governos Federal e estadual,
mas os cidadãos não têm segurança. E a crueldade
com que se cometem crimes no Brasil abala, moral e
psi co lo gi ca men te, até nós, que acom pa nha mos pe los
jornais. Imagine V. Exª os familiares, os amigos e os
pa ren tes das ví ti mas. Va mos fa lar ago ra da edu ca ção
pública. Se o filho do cidadão não estuda em uma escola particular, ele não passa no vestibular na universi da de pú bli ca, onde ele não pre ci sa pa gar as men sa -
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lidades. Isso se falarmos do essencial, sem citar as
estradas, que estão esburacadas, e uma série de ou tros problemas que acontecem por aí. O grande pro blema que temos que equacionar então é, primeiro,
estabelecer uma tributação razoável, lógica, na direção da qual caminha o projeto de V. Exª; depois, retribuir ao cidadão pelo tributo que ele paga. De fato ele
é levado a julgar que está sendo explorado, saqueado, já que paga e nada re ce be de vol ta. Tal vez sa queado seja uma palavra muito forte, mas ele está pagando impostos e nada está recebendo em troca, o
que pro vo ca frus tra ção e der ru ba qual quer ou tra as piração de se tornar um cidadão em seu próprio País.
De modo que cumprimento V. Exª pelo projeto e pelo
pro nun ci a men to. Ava lio que é uma ba ta lha co mum de
todos nós essa de marchar no sentido de medir a arrecadação e o be ne fí cio que o ci da dão re ce be em tro ca. Muito obrigado.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Senador Gerson Cama ta, agra de ço a V. Exª o aparte,
que incorporo ao meu pronunciamento com muito
prazer. V. Exª cu i da de dois pon tos no apar te que vêm
complementar o meu pronunciamento. Primeiro, fala
da qualidade do sistema tributário brasileiro, que não
é boa.
Recentemente, o Senador Ricardo Santos fez
um denso pronunciamento pedindo uma reforma tributária no País. Podemos ob ser var que tudo o que se
fez de ajuste nas últimas crises internacionais, nas
cri ses do Mé xi co, da Ásia, da Rús sia e do Bra sil – e já
estamos na quinta crise internacional no decorrer do
atual Governo –, foi no sentido de atribuir uma qualidade ainda mais baixa à estrutura tributária do nosso
País.
Aumentou-se a Cofins, uma contribuição que
penaliza a cadeia produtiva brasileira. Criou-se a
CPMF e depois se aumentou a sua alíquota, sendo
ela também uma contribuição de baixíssima qualidade, se olharmos o sistema produtivo brasileiro. Mantém-se a ta be la con ge la da, o que é um equí vo co, por que, a cada ano, con ge la da, ao con trá rio do que o Go verno fala, quem tem menos paga mais proporcionalmente a sua renda, e não o contrário.
O Imposto de Renda da Pessoa Física deveria
ser um imposto progressivo: quem tem mais, quem
ganha mais, paga mais. Essa primeiraobservação fe ita por V. Exª é muito importante e a incorporo, como
já disse, ao meu pronunciamento.
Mas V. Exª faz uma segunda colocação que o
complementa ainda mais. Imposto, contribuição e
taxa têm que ter uma contrapartida em serviços, em
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melhoria da qualidade de vida, em obras. E, na realidade, quando passamos por uma estrada federal
pelo Brasil afora, encontramos uma estrada esburacada, mal cuidada. Quando vamos verificar um serviço na área da segurança pública, encontramos gran des cen tros ur ba nos vi ven do qua se uma guer ra ci vil –
os in di ca do res de homicídios nos gran des cen tros ur banos estão acima do que a ONU considera guerra
civil. O meu pronunciamento ganhou mais consistência e conteúdo com as contribuições de V. Exª. Agra deço com carinho.
Continuo, Sr. Presidente. Eu dizia que não é
possível o Governo adiar por mais tempo a discussão
desse assunto. Todos os argumentos apresentados
por suas li de ran ças para pro te lar a vo ta ção do pro je to
caíram no vazio.
Beira o ridículo a alegação da equipe econômica de que faltam recursos para corrigir aquilo que a
Justiça vem seguidamente reconhecendo como um
direito dos trabalhadores.
Temos visto bilhões em dinheiro público gastos
de for ma du vi do sa e os ca sos da Su dam e da Su de ne
são um exemplo – não sei se pequeno ou grande.
Gostaria de dizer que são exemplos pequenos, mas
não tenho certeza diante do que estamos assistindo
no País.
O que se pode compreender é que há, por parte
dos financistas do Governo, um ri gor ex tre mo na hora
de abocanhar parte do salário dos trabalhadores, até
porque desconta-se na fonte. É fácil cobrar impostos
assim. Mas há, também, a prática de uma política de
rédea frouxa quando se trata de conceder empréstimos, em condições generosas e subsidiadas, para
projetos mirabolantes, que não passam de verdadeiros em bus tes, como ago ra es ta mos ven do di a ri a mente pela mídia.
As ações judiciais, Sr. Presidente, às quais me
refiro neste pronunciamento, são um alerta para o
Governo, que precisa compreender que pode ficar
com mais um esqueleto no armário; e para o Congresso Nacional, que é a casa de representação do
povo e que só existe para cumprir uma missão de
controle e de fiscalização dos atos do Governo. É por
isso que ele existe.
Po isso o mun do evo lu iu na di re ção da de mo cra cia representativa e o Congresso não pode ser omisso, tem que cumprir a sua missão. Este é um alerta:
precisamos urgentemente buscar uma forma de promo ver jus ti ça para o tra ba lha dor ou, em pou co tem po,
es ta re mos di an te de uma ava lan che, de uma en xur ra-
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da de ações judiciais que acabarão atropelando as
atribuições próprias do Parlamento brasileiro.
O Sr. RicardoSantos (Blo co/PSDB – ES) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concedo um aparte, com muito prazer, ao Senador
Ricardo Santos.
O Sr. Ricardo Santos (Blo co/PSDB – ES) – Se nador Paulo Hartung, parabenizo-o pelo pronunciamento deste dia. Ele é bastante oportuno à medida
que V. Exª toca num ponto essencial: a não-correção
da tabela do imposto de renda vem trazendo uma altíssimaconcentração da receita e da tri bu ta ção do refe ri do im pos to so bre os seg men tos as sa la ri a dos e sobre a classe média brasileira. O argumento de que
não se pode ou é impossível corrigir essa tabela talvez esteja sendo dado pelas autoridades monetárias
sem se levar em conta os efeitos que já teremos, a
partir deste ano, da possibilidade de cruzamento dos
dados da CPMF e das declarações do Imposto de
Renda, no sentido de se cotejar a movimentação financeiras com dados patrimoniais. Acredito que uma
reforma no Imposto de Renda, uma reforma tributária
mais ampla do que a apregoada pelo Governo, e os
novos da dos de Re ce i ta – com cer te za, o Go ver no já
os possui – poderiam possibilitar o projeto de lei de
V. Exª, que, de maneira tão oportuna, foi apresentado
ao Senado e que se encontra em discussão na Câmara dos Deputados. Congratulo-me com V. Exª por
esse pronunciamento e pelo projeto de lei que se encontra em tramitação na Câmara.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concluindo o meu pronunciamento, Sr. Presidente,
quero, primeiro, agradecer e acolher o aparte que me
oferece o meu conterrâneo e amigo Senador Ricardo
Santos.
A sua consideração é muito importante também
porque ela inova os argumentos em relação ao que já
falamos até aqui sobre o tema; relembra esta Casa e
o País que nos assiste neste momento que, no ano
2000, demos os ins tru men tos ne ces sá ri os para que o
Governo e a Receita Federal, por meio do Sr. Everardo Maciel e de sua equipe, pudessem combater com
mais eficácia a sonegação fiscal no nosso País e todas as formas de ilícitos que são praticados na arrecadação tributária da Nação. Esse instrumento foi co locado por esta Casa, pelo Congresso Nacional, nas
mãos do Governo.
Portanto, agradeço a V. Exª o aparte porque ele
complementa a intervenção que estou fazendo.
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Sr. Presidente, quero pedir a transcrição, nos
Anais da Casa, em primeiro lugar, da ação civil pú blica, com pedido de liminar, movida pela Ordem dos
Advogados do Brasil e, em segundo, da decisão tomada pela Drª Lília Botelho Neiva, Juíza Federal
Substituta, com exercício pleno na 4ª Vara do Distrito
Federal, no dia de ontem.
Era o que tinha a dizer. Agradeço os apartes e a
atenção de todos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM SEU PRONUNCIAMENTO.
1 – ação civil pública movida pela OAB
2 – decisão da Juíza Dra Lília
Conclusão
Nesta data, faço conclusos estes autos à Drª Lilia Botelho
Neiva, Juiza Federal Substituta em exercício pleno na 4ª Vara/DF.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 2001.34.00.011525-2
Decisão
Tra ta-se de ação ci vil pú bli ca, com pe di do de li mi nar, aju i za da pelo Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos no Bra sil, em
face da União Federal.
Sustenta que a Lei nº 9.250/95 determinou que os valores
ex pres sos em UFIR na le gis la ção do Impos to de Ren da de Pes so as Físicas fossem convertidos em Reais, tomando-se por base o
va lor da UFIR em 1º de ja ne i ro de 1996, con clu in do que as ta be las
do im pos to de ren da e as de du ções per mi ti das não fo ram re a jus ta das por mais de cinco anos.
Alega que a não atualização das tabelas progressivas do impos to de ren da pro pi cia a tri bu ta ção de ren di men tos ou pro ven tos que
não consubstanciam qualquer acréscimo patrimonial, aumentando a
car ga tri bu tá ria dos con tri bu in tes, con tra ri an do os prin cí pi os cons ti tucionais da igualdade da vedação do confisco e da legalidade.
Re quer a con ces são da me di da li mi nar de ter mi na do que a ré:
a) adote as providências devidas para que a tabela do impos to de ren da na fon te e os li mi tes de de du ção pre vis tos na le gis lação sejam atualizados pelos mesmos índices utilizados para a
correção do valor da UFIR, até a data da sua extinção, bem como
para que os descontos respectivos nos salários e/ou vencimentos
dos seus as so ci a dos se jam efe tu a dos com base na ta be la e li mi tes
de dedução corrigidos, autorizando-se os pagadores a os efetuarem na medida em que se fizerem devidos;
b) adote as providências que se fizerem necessárias para
que sejam devidamente recepcionadas e regularmente processadas às declarações anuais de ajuste a serem apresentadas pelos
associados do autor, com a utilização de tabela pro gressivaanual
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do im pos to de ren da e dos li mi tes de de du ção pre vis tos na le gis la ção, atualizados nos mesmos moldes indicados no item anterior,
inclusive por meio de declarações retificadoras.
A fl. 78 foi determinada a intimação da União Federal, ente
público in te res sa do, para se manifestar sobre o pedido de liminar,
no pra zo de 72 (se ten ta e duas ho ras), nos ter mos do art. 2º da Lei
nº 8.437/92.
A ré apre sen tou sua ma ni fes ta ção às fls. 80/126, sus ten tan do, em sín te se, a au sên cia de per ti nên cia sub je ti va ati va e da re la ção no mi nal dos as so ci a dos do au tor com res pec ti vos en de re ços e
autorizações individualizadas.
Argüi, ain da, a im pro pri e da de da via ele i ta, em face do dis posto na Medida Provisória nº 2.102.
No mé ri to afir ma que a cor re ção mo ne tá ria é ma té ria afe ta a
reserva legal, que a na tu re za das ta be las e li mi tes de de du ções e
isen ções do IRPF não per mi te a atu a li za ção pos tu la da, que a des vinculaçâo das expressões monetárias contidas na legislação do
IRPF da UFIR foi me di da ado ta da no con tex to de de sin de xa ção da
economia, que não há garantia legal ou constitucional para a ma nutenção do valor real das expressões monetárias questionadas,
que o ar gu men to da ir re du ti bi li da de real já foi re je i ta do pelo ju di ciário no tocante à cor re ção de sa lá ri os, que a au sên cia da cor re ção
pretendida não acarreta em ma jo ra ção do tri bu to e, por fim, que o
ju di ciá rio não tem re pre sen ta ti vi da de para subs ti tu ir de ci sões po líticas emanadas de um outro poder da União.
É o sucinto relatório – Decido.
Preliminarmente, analiso as de ter mi na ções da Me di da Provi só ria nº 2.102, que atu al men te en con tra-se na sua 29ª re e di ção.
São pressupostos da medida provisória a relevância e urgên cia da ma té ria a ser re gu la da. O Su pre mo Tri bu nal Fe de ral já se
ma ni fes tou no sen ti do de que tais pres su pos tos são de apre ci a ção
dis cri ci o ná ria do Che fe do Exe cu ti vo. A le gis la ção pro ces su al, to davia, não cria, via de re gra, di re i tos ma te ri a is, li mi tan do-se à es ta be lecer os requisitos dos atos processuais, os procedimentos e ro tinas a se rem se gui dos pelo ju di ciá rio e pe las par tes. Além dis so, as
decisões judiciais não são irreversíveis, desde que atacadas tem pestivamente com o recurso próprio.
Portanto, não há que se cogitar em relevância ou urgência
aptas a ensejar a edição de medidas provisórias em matéria processual. Objetivamente tais requisitos não estão presentes. Destarte, sua apre ci a ção pelo ju di ciá rio não cons ti tui in tru são in de vi da
na seara das decisões discricionárias do executivo, mas sim em
cor re ção de abu so de po der per pe tra do con tra o Po der Le gis la ti vo
e os cidadãos em geral.
Ra zões pe las qua is afas to, em ca rá ter li mi nar e ape nas para
o presente caso, à aplcação do artigo 6º da Medida Provisória nº
2.102-29 e suas eventuais reedições.
Qu an to à ale ga ção de fal ta de per ti nên cia sub je ti va ati va, tenho que o art. 54, in ci so II c/c XIV, da Lei nº 8.906/94 dá, em prin cí pio, le gi ti mi da de para o Con se lho Fe de ral da OAB aju i zar a ação ci -
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vil pública para defesa dos direitos individuais homogêneos dos advogados.
Ademais, os efeitos erga omnes da ação civil pública não
obstam a declaração incidental de inconstitucionalidade nesta via.
Em pri me i ro lu gar, o pró prio au tor res trin giu o seu pe di do aos seus
as so ci a dos (fls. 30/31), apro xi man do o fe i to de um man da do de se gu ran ça co le ti vo. Em se gun do lu gar, a ação ci vil pú bli ca não é pro ces so ob je ti vo tal como a ADIn. Estão em dis cus são di re i tos e si tu a ções con cre tas, in te res ses de fi ni dos e par tes ad ver sas. O con trole de constitucionalidade incidenter tantum nesta. ..................

..........................................................................
Portanto, é plausível a tese do autor de que e necessária
correição judicial da inconstitucionalidade em analise.
Não há que se ar gu men tar que, no pre sen te caso, se es ta ria
le gis lan do por meio de de ci são iu di ci al. A de cla ra ção de in cons ti tucionalidade, liminar e incidental, do disposto no art. 2º da Lei nº
9.532/97 tem o condão de repristinar a legislação anterior aplicável, que, no caso, determinava a atualização das expressões mo ne tá ri as em ques tão art. 10 da Lei nº 8.981/95). Tal pro ce di men to e
típico de controle concentrado de consti tu ci o na li da de (art. 11, § 2º
da Lei nº 9.868/99), todavia, não há razões para não aplicá-lo ao
controle difuso.
Consigne-se, ainda, que está presente o periculum in
mora, di an te da imi nên cia de ser re co lhi do o tri bu to aos co fres pú blicos, restando aos interessados apenas o custoso processo da
repetição do indébito.
Ante o exposto, defiro a liminar a fim de que a ré adote as
providências necessárias para que sejam atualizados, pelos mes mos ín di ces ora uti li za dos para a cor re ção do va lor da UFIR, a ta be la do Impos to de Ren da na fon te e os li mi tes de de du ção pre vis tos na legislação, assim como a tabela e limites de dedução para
que se efe tu em os des con tos res pec ti vos nos ven ci men tos e sa lá rios dos ad vo ga dos as so ci a dos ao au tor, sem qual quer res tri ção ter ritorial.
Determino, ainda, que sejam tornadas to das as pro vi den cias que se fi ze rem ne ces sá ri as para que se jam de vi da men te re cepcionadas e regularmente processadas as declarações anuais de
ajuste a serem apresentadas pelos associados do autor, por meio
da utilização de tabela progressiva anual do imposto de renda e
dos li mi tes de de du ção pre vis tos na ação tem por ob je to a con se cução de vantagens patri mo ni a is para os associados, e não a expurgação de norma do ordenamento jurídico.
Nes te sen ti do es tão de ci di das di ver sas re cla ma ções for mula das pe ran te o STF, como as de nº 597, 600, 601, 633. A gui sa de
exemplo, transcreve-se a emen ta da de ci são mo no crá ti ca que ne gou se gui men to à Re cla ma ção nº 1.733, de la vra do Min. Cel so de
Mello:
Ementa: Ação Civil Pública, controle incidental
de constitucionalidade, questão prejudicial possibilidade, da utilização da ação civil pública como instrumento
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idôneo de fiscalização incidental de constitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos do Poder
Público, mesmo quando contestados em face da Cons tituição da República, desde que, nesse processo co letivo, a controvérsia constitucional, longe de identificar-se como objeto único da demanda, qualifique-se
como sim ples ques tão pre ju di ci al, in dis pen sá vel à re so lu ção do li tí gio prin ci pal. Pre ce den tes, Dou tri na.
(Publicado no DJU de 1º-12-2000)
No mérito, considero os fundamentos relevantes.
Ve ri fi ca-se que por mais de cin co anos não se atu a li za as ta be las do im pos to de ren da e as de du ções per mi ti das, em vir tu de do
dis pos to na Lei nº 9.250/95. Tal es tag na ção, em prin cí pio, acar re ta
um aumento real da carga tributária do imposto a ser suportado
pelo con tri bu in te, sem que te nha ha vi do o cor res pon den te acrés cimo patrimonial, que, frise-se, é o fato gerador do tributo em ques tão, eis que “não há ren da, nem pro ven to, sem que haja acrés ci mo
pa tri mo ni al, pois o CTN ado tou ex pres sa men te o con ce i to de ren da
acrés ci mo" (Hugo de Bri to Ma cha do in Cur so de Di re i to Tri bu tá rio,
ed. Malheiros, 11ª ed., pág. 217),
Dessa for ma, o con ge la men to das ta be las e fa i xas li mi te de
isen ção/de du ção trans mu da-se, di an te de per sis ten te des va lo ri zação da mo e da, em efe ti va ma jo ra ção do im pos to sem lei que o es tabeleça, em aparente violação ao princípio da legalidade, o qual
fun da men ta toda ati vi da de es ta tal, a ga ran tir o Esta do De mo crá ti co
de Direito.
Res sal te-se que, sem a ne ces sá ria cor re ção mo ne tá ria das
tabelas, eventual aumento de rendimentos traduz-se, na verdade,
em mero ga nho no mi nal, em face a in fla ção ve ri fi ca da no pe río do,
já que há um dis pên dio ma i or de re cur sos e gas tos or di ná ri os, ca u sando dis tor ções na ren da e efe ti va men te re du zin do a ca pa ci da de
econômica do contribuinte.
Ape nas para ilus trar; ci te-se que, do ano de 1998 para o de
1999, hou ve um acrés ci mo de 7,49% na ar re ca da ção do IRPF con for me di vul ga do no site da Re ce i ta Fe de ral. Entre tan to, em con tra par ti da a tal ga nho não hou ve, no mes mo pe río do, au men to sig ni fi ca ti vo na ren da do as sa la ri a do, con so an te es ta tís ti cas re gu lar mente divulgadas.
De no ta-se, as sim, uma sus pe i ta, de des vir tu a ção da tri bu tação em questão, indo de encontro às limi ta ções cons ti tu ci o na is ao
poder de tributar, consubstanciadas nos princípios da vedação ao
tri bu to com efe i to de con fis co (art. 150, IV), da ca pa ci da de con tri buti va (art. 145, § 1º), além do princípio da legalidade (art. 150, I), já
anteriormente analisado.
Excelentíssimo Sr. Juiz da Vara da Seção
Judiciária do Distrito Federal
”O desafio da Constituição de 1988 está exatamente na sua eficácia. A igualdade é o pilar básico do
Estado Democrático de Direito. Mas concebida no sen-
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tido concreto, para erradicação daquilo que o grande
Pontes de Miranda chamou de o ”ser oligárquico“ subsistente em quase todas as democracias.“ Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar,
Forense, 7ª edição, pág. 525, nota de atualização de
Misabel Abreu Machado Derzi.
O Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do Bra sil, por
meio de seu Presidente (doc. 1) e por advogado constituído (doc.
2), com fun da men to no que dis põem os ar ti gos 44 e 54, in ci sos I, II
e XIV da Lei nº 8.906/94 e 1º, inciso IV, e seguintes, da Lei nº
7.347/85, além de outras disposições legais aplicáveis à espécie,
vem, respeitosamente, ajuizar.
Ação Civil Pública, com pe di do de li mi nar, con tra a União
Fe de ral, pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in ter no, pe los mo ti vos de
fato e de direito a seguir deduzidos.
A ma té ria em de ba te
Em causa pretensão da OAB de ver reconhecida a necessida de de in ter pre ta ção da Lei 9.250 (doc. 3), de 26 de de zem bro de
1995, que admita a atu a li za ção mo ne tá ria das ta be las do im pos to
de ren da, afas tan do-se a in ter pre ta ção equi vo ca da da Re ce i ta Fe deral que pre ten de co brar o im pos to dos as so ci a dos do au tor com
apo io em va lo res sem cor re ção. Alme ja o de man dan te se jam atu a li za dos, nas ta be las (docs. 4 e 5), os va lo res que fo ram fi xa dos em
1995 e que, des de en tão, não so fre ram qual quer re a jus te, não obs tan te a exis tên cia de in fla ção no pe río do re co nhe ci da pela pró pria
União Federal, por meio da atualização das Unidades Fiscais de
Re fe rên cia, UFIRs. Pre ten de o au tor que os ad vo ga dos as so ci a dos
à OAB pa guem seu im pos to de ren da no cor ren te ano (2001), re la ti vo ao ano de 2000, nos ter mos das ta be las da men ci o na da Lei fe de ral, mas com a de vi da atu a li za ção, seja das fa i xas de ren di men tos, seja dos limites de descontos nela estabelecidos. Inten ta seja
conferida aos artigos da Lei federal 9.250 que das tabelas e descon tos tra tam in ter pre ta ção ajus ta da aos fa tos, à re a li da de eco nômi ca (exis tên cia de in fla ção), e aos di ta mes da Cons ti tu i ção. Alme ja provimento que, em última análise, declare os termos e condições das relações jurídico-tributárias existentes entre seus advogados e a União Federal (Receita Federal).
A le gi ti ma ção do Au tor
Dispõe o art. 44 da Lei nº 8.906/94 que a Ordem dos Advo gados do Brasil tem por finalidade:
“I – defender a Constituição, a ordem jurídica do
Estado democrático de direito, os direitos humanos, a
jus ti ça so ci al e pugnar pela boa aplicação da leis (...)“
e
“II – promover, com exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados
em toda a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil.”
A seu turno, estabelece o Estatuto da Advocacia que cabe
ao Conselho Federal da Ordem (art. 54, I, I I e XIV) ”dar cumpri-
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mento efetivo às finalidades da OAB ”; ”representar, em juízo ou
fora dele, os interesses coletivos e individuais dos advogados" e
”aju i zar (...) ação ci vil pú bli ca".
A pre sen te ação é aju i za da na de fe sa dos di re i tos e in te res ses individuais homogêneos de milhares de advogados inscritos
nas Seccionais da Ordem em todo Brasil, consubstanciados em
so men te se obri ga rem ao pa ga men to do im pos to so bre a ren da na
forma dos postulados constitucionais e da ordem ju rí di ca do Esta do De mo crá ti co de Di re i to. Tra ta-se de de fe sa de di re i tos de tan tos
ad vo ga dos que, como já pro cla mou o egré gio Su pe ri or Tri bu nal de
Justiça, exsurge verdadeiro interesse social capaz de legitimar o
cabimento de ação civil pública; verbis:
“Há certos direitos e interesses individuais homogêneos que, quando visualizados em seu conjunto,
de forma coletiva e impessoal, passam a representar
mais que a soma de interesses dos respectivos titulares, mas verdadeiros interesses sociais, sendo cabível
sua proteção pela ação civil pública”. (Resp. 95.347/SE
(1996.00.2999080), 5ª Turma, Re. Min. Edson Vidigal,
julg. Em 24-11-96, DJU 1º-2-99, pág. 00221, n Jurisprudência InformatizadaSaraiva nº 19).
O Esta tu to da Advo ca cia, ao le gi ti mar a Ordem dos Advo ga dos do Bra sil a pro por ação ci vil pú bli ca, sem qua is quer res tri ções,
pro cu rou aten der ao prin cí pio da eco no mia pro ces su al, evi tan do o
ajuizamento de incontáveis demandas com o mesmo objetivo,
afas tan do, des se modo, de ci sões dis cre pan tes so bre ques tões ju rídicas idênticas.
Antes mes mo do ad ven to da le gis la ção re la ti va à ação ci vil
pú bli ca, sa li en te-se, po rém, a le gi ti ma ção da OAB para de fen der os
in te res ses e di re i tos dos ad vo ga dos já fora re co nhe ci da pe las Cortes pá tri as, de modo que, ain da que não hou ves se esse no vel ins ti tu to pro ces su al, pos sí vel se ria a pre sen te pos tu la ção. Aten te-se:
SupremoTribunal Federal
Ano: 1978
MS-20170
Relator, Ministro Dé cio Mi ran da
Ementa
“Ordem dos Advogados. Autorizada pelo estatuto a representar em juízo e fora dele os interesses gerais da classe (Lei nº 4.215, de 27-4-1963, art. 1º, § 1º),
não se pode recusar à Ordem dos Advogados legitimidade para requerer mandado de segurança contra ato
administrativo que considera lesivo à coletividade dos
advogados".
(...)
No mesmo sentido, vejam-se o Mandado de Segurança
20.327, o Mandado de Segurança 20.702 e o Mandado de Segurança 20.930, todos do Supremo Tribunal Federal e ainda ROMS,
mais recentemente, do Superior Tri bu nal de Jus ti ça:
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ROMS 5588/SP
Relator: Ministro Anselmo Santiago
Ementa
“Civil e Processual Civil – Execução acidentária
– Alvará de liberação em nome de advogado constituído – poderes para receber e dar quitação – direito negado – mandado de segurança – processo extinto sem
julgamento do mérito – recurso ordinário – legitimidade
ativa da OAB
– Di re i to Invi o lá vel do Advo ga do
1. Á Ordem dos Advogados do Brasil – OAB está
legitimada, por força de lei, para representar os interesses gerais de seus associados, em juízo e fora dele, in clusive no que se refere a impetração de mandado de
segurança contra ato que considera lesivo a classe,
sendo desnecessária a outorga expressa de poderes.“
(...)
Patenteada,portanto, está a le gi ti ma ção do au tor para vir a
juízo, nos termos do que prescreve seu Estatuto (Lei federal nº
8.906), na ”de fe sa ... dos ad vo ga dos em toda a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Brasil“ (art. 44, II, da Lei nº 8.906).
Cabimento da ação ci vil pú bli ca
Como já foi destacado acima, nos termos de jurisprudência
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça, há ”cer tos di re i tos e in te res ses in dividuais homogêneos que, quando visualizados em seu conjunto,
de forma coletiva e impessoal, passam a representar mais que a
soma de in te res ses dos res pec ti vos ti tu la res, mas ver da de i ros in teres ses so ci a is, sen do ca bí vel sua pro te ção pela ação ci vil pú bli ca“.
(Resp. 95.347).
Com o fim de im pe dir, to da via, o exer cí cio do di re i to de ação,
de ações coletivas, o Poder Executivo editou Medida Provisória,
hoje em vi gor sob o nú me ro 2.102, na qual acres cen tou, ao ar ti go
1º da Lei nº 7.347, que re gu la men ta a ação ci vil pú bli ca, o se guin te
comando:
”Pa rá gra fo úni co. Não será ca bí vel ação ci vil pú bli ca para vei cu lar pre ten sões que en vol vam tri bu tos, con tri bu i ções pre vi den ciári as, o Fun do de Ga ran tia por tem po de ser vi ço — FGTS ou ou tros
fun dos de na tu re za ins ti tu ci o nal cu jos be ne fi ciá ri os po dem ser in dividualmente determinados.“
Mos tra-se po rém inó cuo o in ten to do Po der Exe cu ti vo de im pe dir o aju i za men to de ações co le ti vas que ver sem so bre a ma té ria
ob je to da pre sen te con ten da. Com efe i to, o pa rá gra fo úni co in tro duzi do no ar ti go 1º da Lei nº 7.347 pela Me di da Pro vi só ria nº 2.102 é
inconstitucional, a) por ofen sa à ga ran tia de aces so à Jus ti ça, com bi na do com prin cí pio da pro por ci o na li da de, b) por ofen sa ao pre ce ito constitucional que per mi te a edi ção de Me di das Pro vi só ri as em
ca sos de re le vân cia e ur gên cia e c) por ofen sa, ain da, ao prin cí pio
republicano e do Estado Democrático de Direito.
A ofensa ao princípio do livre acesso à Justiça, combinado
com o princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, mostra-se

MAIO 2001
Maio de 2001

evi den te. Pres cre ve o prin cí pio da pro por ci o na li da de que qual quer
restrição a direito fundamental há de se pautar pela legitimidade
dos meios empregados e dos fins perseguidos, assim como pela
adequação e necessidade desses meios ao fim. Co lhe-se de li ção
de Gil mar Fer re i ra Men des, in Di re i tos Fun da men ta is e Con tro le de
Cons ti tu ci o na li da de; Cel so Bas tos, edi tor; 1998; pág. 68: ”A dou trina cons ti tu ci o nal mais mo der na en fa ti za que, em se tra tan do de impo si ção de res tri ções a de ter mi na dos di re i tos, de ve-se in da gar não
apenas da admissibilidade constitucional da restrição eventualmen te fi xa da (re ser va le gal), mas tam bém so bre a com pa ti bi li da de
das res tri ções es ta be le ci das com o prin cí pio da pro por ci o na li da de.
Essa nova ori en ta ção, que per mi tiu con ver ter o prin cí pio da re ser va le gal no prin cí pio da re ser va le gal pro por ci o nal, pres su põe não
só a le gi ti mi da de dos me i os uti li za dos e dos fins perseguidos pelo
legislador mas tam bém a ade qua ção des ses me i os para con se cu ção dos ob je ti vos pre ten di dos e ne ces si da de de sua uti li za ção. Um
juízo definitivo sobre a proporcionalidade ou razoabilidadeda me dida há de resultar da rigorosa ponderação entre o significado da
in ter ven ção para o atin gi do e os ob je ti vos per se gui dos pelo le gis lador.“
Na hipótese sob exame, res ta ma ni fes to que a restrição ao
di re i to de li vre aces so à Jus ti ça de for ma co le ti va, para o fim de se rem resguardados direitos e interesses que ”envolvam tributos“,
não guar da qual quer ra zo a bi li da de, ha ven do evi den te abu so. O fim
colimado — ver-se livre de provimentos jurisdicionais de alcance
coletivo que se jam con trá ri os ao Po der Pú bli co – mos tra-se ile gí ti mo, patenteia evidente anseio de ver limitado abusivamente o
aces so do povo à Jus ti ça, tem por ob je ti vo, qua se de cla ra do, de li vrar o Po der Pú bli co de de ci sões ju di ci a is que lhe con tra ri em os in teresses.
Além do ví cio apon ta do, o pre ce i to da me di da pro vi só ria que
estaria a impedir o ajuizamento dessa demanda padece ainda de
outra mácula. Há ofensa ao artigo 62 da Constituição Federal, o
qual define as hipóteses de cabimento de medida provisória; verbis: ”Em caso de re le vân cia e ur gên cia, o Pre si den te da Re pú bli ca
poderá adotar medidas
pro vi só ri as, com for ça de lei, de ven do sub me tê-las de ime diato ao Congresso Nacional que, es tan do em re ces so, será con vo cado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.“
O parágrafo único, cuja introdução no artigo lº da Lei nº
7.347 pre ten de o Exe cu ti vo, vi o la o re fe ri do pre ce i to cons ti tu ci o nal,
porque não há urgência ou relevância possíveis na edição de dis po si ti vo le gal que te nha por es co po res trin gir o aces so à Jus ti ça. Se
é cer to que tem en ten di do o Su pre mo Tri bu nal Fe de ral que a apre ciação da existência dos requisitos de urgência e relevância cabe
em princípio exclusivamente ao Presidente da República, é certo
porém que tem en ten di do aque la mesma Corte que em cer tos ca sos pode o Judiciário rejeitar a possibilidade de existência desses
re qui si tos, quan do, no pla no nor ma ti vo, for im pos sí vel a con fi gu ração da relevância ou da urgência, ou seja, quando, pelo ordenamen to ju rí di co, não for dado ao Che fe do Po der Exe cu ti vo en ten der
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existentes tais requisitos. Essa é a hipótese em debate. No caso
sub ju di cie, não se pode ad mi tir exis ten tes ur gên cia ou re le vân cia
pelo Direito. Não se pode admitir haver urgência na limitação de
acesso à Justiça, nem relevância em tal restrição. É proibido ao
Presidente da Re pú bli ca des se modo entender, por que tal in ten to
colide com o comando constitucional que determina ao Bra sil per se guir a cons tru ção de uma so ci e da de jus ta (art. 3º, 1, da CF), so ci e da de (so ci e da de jus ta) essa que só se pode ob ter se hou ver aces so à jus ti ça; é de fe so ao Pre si den te da Re pú bli ca des se modo en tender, porque tal pretensão co li de com o co man do que atri bui ao
Po der Ju di ciá rio po der para con tro lar o Po der Exe cu ti vo; é ve da do
ao Presidente da República desse modo concluir, porque tal conclu são co li de com a im pos si bi li da de de se le gis lar em ma té ria pro cessual por meio de medidas provisórias.
Ade ma is, ca lha di zer que a de ter mi na ção cons ti tu ci o nal expres sa no sen ti do de que o Bra sil se cons ti tua como uma Re pú bli ca
e como um Estado Democrático de Direito está a coibir também a
edi ção de pre ce i to como o da Me di da Pro vi só ria nº 2.102. Ofen de o
prin cí pio do Esta do de Di re i to co man do le gal que tem por fim li mi tar
a re a li za ção do pró prio Di re i to. Ofen de o prin cí pio do Esta do De mocrático, comando autocrata, sequer editado pelos representantes
do povo, que tem por ob je ti vo im pe dir que os ci da dãos li ti guem co letivamente con tra o Po der Pú bli co em ma té ria tri bu tá ria. Ofen de o
princípio republicano comando que trata seus recursos (recursos
do Esta do), suas pre ten sões ar re ca da tó ri as, como se fos sem co i sa
própria (e não res publica), coisa cuja apropriação se pretende a
todo custo, em detrimento dos verdadeiros titulares dos recursos,
quais sejam, o povo.
Porque é inconstitucional a limitação ao cabimento de ações
civis públicas que “envolvam tributos”, porque o preceito da medida
pro vi só ria afron ta ele men ta res va lo res mo ra is pe los qua is deve a vida
em co le ti vi da de se pa u tar e por que a OAB po de ria de du zir a pre sen te
pretensão até mesmo se não existisse legislação tratando de ações
civis pú bli cas – como já foi des ta ca do quan do de sua le gi ti mi da de se
tra tou – há de ser afas ta do o obs tá cu lo in tro du zi do pela Me di da Pro visória nº 2.102, qual seja, o novel parágrafo úni co do 1º da Lei fe de ral
nº 7.347 que proibiria ações civis públicas que “envolvam tributos.”
Por derradeiro, e ainda quanto ao tema cabimento da pre sente ação civil pública, impõe-se esclarecer que a pretensão de duzida trilha caminho perfeitamente condizente com os preceitos
legais e constitucionais regentes da matéria. Com efeito, não se
está a investir contra a lei. Pugna o autor, sim, contra pretensão
equivocada da Receita de cobrar imposto fundada em er rô nea interpretação da lei, errônea in ter pre ta ção que gera viciada e ilegítima pre ten são, in de vi da lide. Inten ta o de man dan te em ver da de ob ter, com o provimento jurisdicional, declaração de inexistência de
re la ções ju rí di co-tributárias nos ter mos pre ten di dos pelo Po der Público e declaração de que as relações existentes se formam e se
definem nos termos de in ter pre ta ção da norma legal ajustada à
realidade econômica, interpretação que traduza o espírito do co mando normativo, interpretação que consubstancie a vontade do
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Le gis la dor. De fato. Os va lo res fi xa dos nas ta be las e os li mi tes de
des con tos na Lei fe de ral nº 9.250 de 26 de de zem bro de 1995 de fi nidos retrataram o que fora compreendido naquele momento, na quele ano de 1995, como justo, como adequado aos preceitos
constitucionais que mandam respeitar a capacidade contributiva
dos ci da dãos. Tais va lo res di men ci o na ram a re a li da de eco nô mi ca
de en tão, tra du zin do-a em nú me ros. Com a al te ra ção da re a li da de
eco nô mi ca (ante o ad ven to de in fla ção), os nú me ros que aqui la ta ram, me di ram e re tra ta ram a con jun tu ra da épo ca da edi ção da lei
tor na ram-se de fa sa dos, dis so ci a ram-se da re a li da de que mediam.
Mantê-los sem ajus te à nova re a li da de im pli ca des vir tu ar a nor ma
na qual foram inseridos e contrariar os comandos constitucionais
que pre gam o res pe i to à ca pa ci da de con tri bu ti va do con tri bu in te, à
legalidade e à anterioridade das normas tributárias. Isso porque,
sem atu a li za ção, sur gi rá ver da de i ra in cons ti tu ci o na li da de su per veniente dos preceitos legais, inconstitucionalidade superveniente
que vicia determinações legais originariamente constitucionais.
Atente-se, a pro pó si to, para a li ção de Clèmer son Mer lin Clève, in
“A Fis ca li za ção Abstra ta da Cons ti tu ci o na li da de no Di re i to Bra si le iro, ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, pág. 54:
”Superveniente é a inconstitucionalidade que se
manifesta num momento posterior: um ato que sendo
constitucional no momento de sua edição, deixa de
sê-lo em virtude de reforma constitucional, diante de
renovada interpretação do dispositivo constitucional,
ou, ainda, em decorrência de mudanças nas circunstâncias fáticas. É que a lei pode adquirir ‘um outro con teúdo mediante a evolução hermenêutica, a mudança
do próprio texto ou da ambiência social; e essa nova
conformação não mais se compatibiliza com a Constituição. **(sublinhada está a lição de Gilmar Ferreira
Mendes, in Controle de Constitucionalidade, pág. 90,
citada por Clemerson Mer lin Clève)
Só ado tan do-se uma in ter pre ta ção de que os nú me ros gra fa dos na lei vin cu lam-se à con jun tu ra eco nô mi ca de en tão, e ad mi tin do-se a atu a li za ção de tais nú me ros ante a al te ra ção da re a li da de, re a li zan do-se uma in ter pre ta ção evo lu ti va, po der-se-á afas tar a
inconstitucionalidade superveniente apontada.
Alme ja o au tor, por tan to, que a Jus ti ça, afas tan do as pre ten sões do Fisco de cobrar imposto com apoio em parâmetros sem
atualização, declare que as relações jurídico-tributárias derivadas
da exigência de pagamento de imposto de renda regem-se pelas
ta be las e li mi tes de des con tos fi xa dos na Lei fe de ral nº 9.250 com a
devida correção monetária. Essa é pretensão condizente com a
presente ação.
Os fa tos
Os as so ci a dos do au tor são ad vo ga dos re mu ne ra dos me diante salários ou vencimentos, conforme mantenham vínculos em pregatício ou estatutário, bem como honorários, quan do se tra tem
de profissionais liberais. Todos eles estão sujeitos ao pagamento
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de imposto de ren da, seja por re ten ção na fon te, seja por oca sião
da declaração anual de ajuste.
Pois bem. O recolhimento do imposto de renda na fonte e o
va lor apu ra do na de cla ra ção anu al de ajus te ob ser vam as mes mas
tabelas desde 1996. Quanto aos rendimentos tributados na fonte,
acham-se, desde 1996, isentos aqueles rendimentos até R$900,00;
sujeitam-se ao recolhimento de 15% aqueles rendimentos entre
R$900,00 e R$1.800,00, de du zi da a par ce la de R$135,00; e são tri bu tados pela alíquota de 27,5%, deduzindo-se a parcela de R$360,00,
aqueles rendimentos acima de R$ 1.800,00 (art. 3º da Lei nº 9.250).
Qu an to aos va lo res apu ra dos na de cla ra ção anu al de ajus te, tam bém
desde 1996, estão isentos os rendimentos de até R$10.800,00; os
rendimentos de 10.800,00 a R$21.600,00 sujeitam-se à alíquota de
15% e os rendimentos acima de R$21.600,00 sujeitam-se à tributação pela alíquota de 27,5%, deduzindo-se a parcela de R$3.780,00
(art. 11 da Lei nº 9.250).
Por igual forma, permanecem sem qualquer atualização to dos li mi tes de de du ção da base de cál cu lo su je i ta à in ci dên cia mensal do im pos to de ren da es ta be le ci dos no art. 4º da Lei nº 9.250/95,
a sa ber: de pen den tes (in ci so III do art. 4º), R$90,00 por de pen den te; e parcela isenta dos rendimentos pro ve ni en tes de apo sen ta doria e pensão, para os contribuintes que tenham completado 65
anos de idade (inciso VI), R$900,00. O mesmo ocorre com as de duções da base de cálculo devida na declaração de ajuste anual,
con for me art. 8º da mes ma lei, a sa ber: des pe sas com edu ca ção do
con tri bu in te e de pen den tes (in ci so II, b, do art. 8º), R$1.700,00 por
pessoa; dependentes (inciso II, c, do art. 8º), R$1.080,00 por dependente; e parcela isenta dos rendimentos provenientes de apo sen ta do ria e pen são, para os con tri bu in tes que te nham com ple ta do
65 anos, R$900,00 mul ti pli ca do pelo nú me ro de me ses nes sa con dição (§ 1º do art. 8º combinado com o inciso VI do art. 4º)
Assim vem ocor ren do por que, no afã de au men tar a ar re ca da ção, a Lei nº 9.250/95 de ter mi nou em seu ar ti go 2º que os va lo res ex pres sos em UFIR na le gis la ção do im pos to de ren da das pes soas físicas fossem convertidos em reais, tomando-se por base o
va lor da UFIR em 1º de ja ne i ro de 1996; verbis: “Os va lo res ex pressos em UFIR na legislação do imposto de renda das pessoas físicas ficam convertidos em Reais, tomando-se por base o valor da
UFIR vi gen te em 1º de ja ne i ro de 1996.” E a Re ce i ta, por ou tro lado,
in ter pre tou tal pres cri ção como ab so lu ta, in sus ce tí vel de ser atu a lizada, não obstante a alteração da realidade econômica. Desse
modo, as tabelas do imposto de renda e as deduções permitidas,
ante essa interpretação que foi dada, de forma absolutamente in constitucional, não vêm sendo reajustadas há cinco anos.
Decorreu de tal procedimento que inúmeros contribuintes
que es ta ri am isen tos pas sa ram a con tri bu ir e ou tros que se en con tra vam na fa i xa de 15% pas sa ram para a fa i xa su pe ri or, o que se dá
exem pli fi ca ti va men te, com a ge ne ra li da de da que les que ob ti ve ram
reajustes salariais nos últimos cinco anos.
Destarte, enquanto o nível de desemprego aberto no país
correspondia a 892.578, em janeiro de 1996 (doc. 6), chegando a
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1.020.701 no mês de fevereiro do corrente ano (doc. 7), e estava
1.361.713 em ja ne i ro de 2000 (doc. 8), se gun do da dos do IBGE ob ti dos via in ter net no site do pró prio IBGE, o nú me ro de pes so as fí si cas contribuintes do imposto de renda, segundo a quantidade de
declarações entregues no país, passou de 6.540.493, em 1995,
para 10.915.027, em 1999. Por ou tro lado, en quan to o ren di men to
médio no mi nal, do tra ba lho prin ci pal das pes so as ocu pa das de 15
anos e mais era, ainda segundo o IBGE, de R$420,34 em janeiro
de 1995 (doc. 9) e de R$757,68 em de zem bro de 1999 (doc. 10), a
ar re ca da ção do im pos to de ren da na fon te cor res pon deu, em re a is,
a 17.462 em 1995; 18.294 em 1996 e 30.286 em 1998 e a dos ren dimentos do trabalho assalariado foi de 10,881 em 1995; 10.871
em 1996; 12,510 em 1997 e 14,649 em 1998, con for me da dos ob ti dos no site da Re ce i ta Fe de ral na in ter net, onde tam bém se ve ri fi ca
que a ar re ca da ção do Impos to de Ren da das Pes so as Ju rí di cas foi
de 9,342 em 1995; 12,906 em 1996; 12,802 em 1997 e 12.503 em
1998 (doc. 11).
O fan tás ti co in cre men to na ar re ca da ção do im pos to de ren da na fon te e so bre ren di men tos do tra ba lho as sa la ri a do, mor men te se con fron ta da com a das pes so as ju rí di cas, é ex pli ca do ape nas
e tão somente pelo fato de não estar sendo atualizada pelo Poder
Público a tabela do imposto de renda há cinco anos, mesmo se
con si de rar mos a in ci dên cia do adi ci o nal de 2,5% para os con tri bu in tes, cu jos ren di men tos su je i tam-se à alí quo ta de 25%, o que vem
ocor ren do a par tir de 1998. Assim, não obs tan te a pro cla ma da es tabilidade da moeda, a inflação no pe río do se gun do o IGPM/FIPE
foi de 43,8%, calhando ressaltar que em janeiro de 1996 a UFIR
cor res pon dia a R$0,8287 e para o ano 2000, ano no qual foi ex tin ta,
a R$1,0641.
Tal ati tu de é in frin gen te de di ver sos prin cí pi os cons ti tu ci o nais, so bre le van do o prin cí pio da ca pa ci da de con tri bu ti va, sen do confiscatório o incremento da arrecadação dela decorrente, como se
passa a demonstrar.
O direito
O Cons ti tu in te de 1988, ao es ta be le cer como ob je ti vos fun da men ta is da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, a cons tru ção de uma
sociedade livre, justa e solidária, a garantia do desenvolvimento
na ci o nal, a er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li za ção, a re du ção
das desigualdades sociais e regionais, bem como a promoção do
bem de to dos, sem pre con ce i tos de ori gem, raça, sexo, cor, ida de e
qua is quer ou tras for mas de dis cri mi na ção, per me ou a Cons ti tu i ção
de princípios explícitos e/ou implícitos, os quais se prestam para
ba li zar toda a ati vi da de le gis la ti va e a nor te ar a in ter pre ta ção e aplica ção de suas nor mas, para que o fun da men to ex pres so no art. 3º,
incisos I a IV deixe simplesmente de ser programático.
Assim, na pers pec ti va da re a li za ção de uma ver da de i ra jus tiça fiscal, o texto constitucional consagrou explicitamente dentre
ou tros, os prin cí pi os da igual da de (ar ti gos 3º I, III, e IV; 5º e 150, II),
da ca pa ci da de con tri bu ti va (art. 145, pa rá gra fo 1º), da ve da ção do
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con fis co (art. 150, IV), da le ga li da de (art. 150, I) e as se gu rou o di re ito de propriedade (art. 5º XXII).
Den tre to dos os prin cí pi os cons ti tu ci o na is, as su me par ti cular re le vân cia o de igual da de, por que dele de cor rem to dos os di re i tos e garantias individuais, como com acuidade observa Américo
Lacombe, in Princípios Constitucionais Tributários, Malheiros Edi tores, 1996, pág. 18, item 1.22.
”Se nas Cartas anteriores a iso no mia fi gu ra va no
§ 1º, do caput do artigo referente aos direitos e garantias individuais, como um dos termos em que se garantiriam os direitos à vida, à liberdade, à segurança individual e à propriedade, hoje a isonomia não é mais uma
das formas de se garantir tais direitos. E a causa de
tais garantias. Até o regime da Emenda nº 1º, garantiam-se através da igualdade os direitos à vida, à liberdade etc. Hoje, garantem-se tais direitos porque todos
são iguais. A igualdade deixou de ser instrumento das
garantias para ser a causa de direitos e garantias. Hoje
todos têm direito à vida, à liberdade, à segurança, por que são iguais. Se assim não fosse, a afirmação a inspirar todos os direitos e deveres individuais coletivos. A
conseqüência é que a isonomia está presente em todos os incisos do art. 5º que existem para implementá
-la. e, assim sendo, ela não pode ser esquecida na interpretação de nenhum deles.“
Ten do por ob je ti vo qui nho ar de si gual men te os de si gua is na
medida em que se desigualam, como Rui Barbosa conceituou o
prin cí pio da iso no mia, a Cons ti tu i ção Fe de ral ex pli ci tou no § 1º do
art. 145 o seguinte:
”Sempre que possível, os impostos terão caráter
pessoal e serão graduados segundo a capacidade eco nômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses
objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais
e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as
ati vi da des eco nô mi ca do con tri bu in te“.
Atento ao caráter de pessoalidade de que se reveste o im posto de renda, somente se pode aferir a capacidade econômica
do con tri bu in te de po is de aba ti dos os gas tos que ele teve que aten der, seja para obter rendimento, seja para sua manutenção e a de
sua família. Ainda que vivamos em um país com moeda relativamen te es tá vel, é ine gá vel a pre sen ça da in fla ção, que no to ri a men te
de cor re de uma sé rie de fa to res eco nô mi cos, como o au men to das
ta ri fas dos ser vi ços pú bli cos, dos com bus tí ve is etc. e que se re fle tem no au men to do cus to dos ali men tos, dos re mé di os das des pe sas com transporte, educação etc.
Na medida, pois, em que o Poder Público sim ples men te igno ra o fe nô me no eco nô mi co e faz ou vi do mou co ao cla mor po pu lar,
deixando de reajustar as tabelas progressivas do imposto de ren da, alhe io à ca pa ci da de eco nô mi ca do con tri bu in te, pas sa a tri bu tar
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valores nominais independentemente da existência de riqueza
nova. Não se estará tributando a renda, porque renda não há.
Como averbou José Artur Lima Gonçalves, in Imposto sobre a
Renda – Pressupostos Constitucionais, Malheiros Editores, 1997,
pág. 180:
Para que haja renda, deve haver um acréscimo
patrimonial — aqui entendido como incremento (material ou imaterial representando por qualquer espécie de
direitos ou bens, de qualquer natureza — o que importa é o valor em moeda do objeto desses direitos) – ao
conjunto de di re i tos de um dado su je i to.
Mes mo no mo men to em que a cor re ção mo ne tá ria é ex pur gada do direito positivo, não pôde o ilustre publicista, José Artur
Lima Gonçalves, deixar de atentar para sua influência direta na
quantificação da base de cálculo do imposto de renda, afirmando
(pág. 200/201, mesma obra supra citada):
”Então, é juridicamente irrelevante a eventual
pretensão do legislador ordinário de desprezar os efeitos do fenômeno inflacionário sobre os elementos que
influirão na base de cálculo do imposto sobre a renda a
pagar. Se essa pretensão acarretar aumento da carga
tributária, ou desvirtuação da materialidade, o par ticular terá di re i to de ver tais efe i tos re co nhe ci dos.
É que esse di re i to é as se gu ra do aos particulares
diretamente pela Constituição Federal, podendo qualquer interessado recorrer ao Judiciário, assim na ação
como na omis são do le gis la dor or di ná rio.
A necessidade de tratamento doutrinário da
questão decorre dos efeitos do fenômeno inflacionário
e seus refexos sobre o conceito de renda constitucionalmentepressuposto, e não do eventual tratamento le gis la ti vo (in fra cons ti tu ci o nal) de questão“
Ademais, como afirma Luciano Amaro. in Direito Tributário
Brasileiro, Saraiva, 1997, pág. 136, a necessidade de adequação
do im pos to à ca pa ci da de eco nô mi ca do con tri bu in te en con tra, ainda, ex pres são no prin cí pio da pro por ci o na li da de, em face do qual o
gra va me fis cal deve ser di re ta men te pro por ci o nal à ri que za evi denci a da em cada si tu ação im po si ti va. A mera idéia de pro por ci o na li dade, po rém, ex pres sa ape nas uma re la ção ma te má ti ca en tre o cres cimento da base de cálculo e o do imposto (se a base de cálculo do bra, o imposto também dobra). A capacidade contributiva reclama
mais do que isso, pois exige que se ária a justiça da incidência em
cada situaçãoisoladamente consideradae não ape nas a jus ti ça re la ti va — en tre uma e ou tra das duas si tu a ções. O prin cí pio da ca pa cidadecontributiva, con ju ga do com o da igual da de, di re ci o na os im postos para a proporcionalidade, mas não se esgota nesta.“
Em pre ci o sa mo no gra fia so bre o tema e tra tan do especificamen te da cor re ção mo ne tá ria das ta be las de re ten ção do im pos to de
ren da, es cre veu a Ju í za Fe de ral da 14ª Vara Cível da Seção Judiciária
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de São Paulo, Regina Helenba Costa, in Princípio da Capacidade
Contributiva, Malheiros Editores, 1993, pág. 80:
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”O confisco consiste em um ato insuportável e
abominável violador de direitos individuais, tendo em
vista ser flagrantemente incompatível com a adoção
dos critérios estabelecedores da graduação dos encar-

”José Marcos Domingues de Oliveira menciona
exemplo bastante ilustrativo da hipótese aventada, verificada com reiterada freqüência no país. Se, no curso
do exercício financeiro, não se proceder à cor re ção monetária das tabelas de retenção do imposto de renda
na fonte em face da inflação, ou procedê-la com índices
aviltantes, haverá violação à capacidade contributiva,
pois provocar-se-á aumentos simulados de carga tributária real em descompasso com a que fora prevista na
lei editada no exercício anterior ou que tenha sido objeto de ratificação pelo orçamento vigente, em obediência à regra da anterioridade ou ao princípio de anualidade, respectivamente.

Sem a atu a li za ção, há ain da, res sal te-se, ofen sa aos prin cí pi os da le ga li da de e da an te ri o ri da de, na me di da em que, em ver dade, novos im pos tos es tão a ser co bra dos, im pos tos mais ele va dos, mais gravosos, sem lei anterior que os definam.

Suponha-se que, por exemplo, em relação a determinado contribuinte, a não correção da tabela de retenção do imposto de renda na fonte implique alçar a sua
capacidade contributiva à incidência de uma alíquota
mais alta: haverá, nesta situação, escancarada infringência ao princípio,verificada num caso particular.“

Urge, portanto, para afastar as inconstitucionalidades men ci o na das, seja pro ce di da a atu a li za ção das ta be las e va lo res li mi te
de desconto fixados na Lei nº 9.250. Devem ser corrigidos com
apo io na va ri a ção da UFIR de lº de ja ne i ro de 1996 até data de ex tinção da IJFIR, perpetrada pela Medida 1.973-67, de 26 de outubro de 2000.

Inegavelmente, a violação ao princípio da capacidade contributiva acaba por ferir o direito de propriedade e lesionar gravemente outra cláusula pétrea do estatuto do contribuinte, consubstanciada no princípio constitucional do não-confisco, que constitui
uma das limitações ao poder de tributar (CF, art. 150, IV). Em
magnífico voto proferido, o hoje Ministro e então juiz do Tribunal
Regional da 5ª Região José Delgado afirmou (MAS
95.05.49273/PB, 2ª Turma, in A Constituição na Visão dos Tribunais, vol 2, Sa ra i va, 1997, pág. 1049):
”II – A vedação do confisco, muito embora de di fícil conceituação no di re i to pá trio, em face da ausência
de definição objetiva que possibilite aplicá-la concretamente, deve ser estudada em consonância com o sistema socioeconômico vigente, observando-se a proteção
de pro pri e da de em fun ção so ci al.“
A sua vez, ensina Sacha Calmon Navarro Coelho, in Comen tá ri os à Cons ti tu i ção de 1988 – Sis te ma Tri bu tá rio, Fo ren se, 7ª
edição, pág. 332:
”O conceito clássico de confisco operado pelo
Poder do Estado contra o cidadão empata com a apro priação da alheia propriedade sem contraprestação,
pela expropriação indireta ou pela tributação. O confisco pela tributação é indireto.
Tais conceitos são complementados pela observação da
eminente Desembargadora Federal do Tribunal Regional Federal
da 3ª Região, Cecília Maria Marcondes Hamit, in A capacidade
Contributiva, Ed. Resenha Tributária São Paulo, set/90, pág. 62,
para quem:

gos tributários, em razão da capacidade econômica de
cada contribuinte, no sistema jurídico regido pelo princípio do Estado de Direito.
As exigências tributárias deverão ser impostas
na medida da capacidade que cada particular tem de
pagar, a fim de manter o sistema tributário justo e imparcial.“

Medida liminar
Con fe re o art. 12 da Lei nº 7.347/85 pode ao juiz para con ce der mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão
fundamentada sujeita a agravo.
Não obstante não os estabeleça o referido dispositivo, são
requisitos da medida li mi nar o fumus boni juris e o periculum in
mora, cuja presença na espécie passa o autor a demonstrar.
Do quanto se expôs, é inegável que a não atualização das
tabelas progressivas do imposto de renda, tanto na fonte quanto
para efe i to da de cla ra ção anu al de ajus te, bem como das de du ções
per mi ti das, pro pi cia a tri bu ta ção de ren di men tos que não con substanciam qualquer acréscimo patrimonial, aumentando a carga tribu tá ria dos con tri bu in tes pes so as fí si cas, com des pre zo aos pos tula dos cons ti tu ci o na is da iso no mia, da ca pa ci da de con tri bu ti va e da
proporcionalidade, sendo, portanto, confiscatório o incremento da
ar re ca da ção que por tal mé to do se pre ten de ob ter. São, pois, re le vantes os fundamentos jurídicos do pedido.
Por ou tro lado, não sen do con ce di da a me di da li mi nar, pros se gui rá a ré, pela Se cre tá ria da Re ce i ta Fe de ral, de ter mi nan do que
o desconto do imposto de renda na fonte se proceda na forma de
ta be las de fa sa das e não po de rão os as so ci a dos do au tor, ao efe tua rem suas de cla ra ções anu a is de ajus te, cujo pra zo de apre sen ta ção vencer-se-á no final do corrente mês, proceder à atualização
da ta be la pro gres si va. As di fe ren ças daí re sul tan tes, quer quan to a
eventuais restituições, quer quanto ao ex ce den te de im pos to a pa gar, só poderão ingressar no patrimônio de seus associados pelo
tortuoso e injusto caminho da repetição de indébito, que ao nosso
sistema jurídico repugna.
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A ne ces si da de de concessão de liminar se exas pe ra, quando se tem em con ta que a não atu a li za ção pre ten di da pe na li za es pecialmente aqueles que detêm menores rendimentos, como se
pode cons ta tar de ma té ria pu bli ca da no dia 16 de abril do cor ren te
ano no jornal Folha de S. Paulo (doc. 12); verbis.
Con ge la men to da ta be la de IR cas ti ga quem ga nha me nos.
Um es tu do da Ernst & Young, ex clu si vo para a Folha, mos tra
quanto os brasileiros de renda média estão pagando a mais de IR
(Imposto de Renda) por causa da não correção da tabela de pagamen to, con ge la da há anos. E não é pou co. Os nú me ros mos tram que
a mordida do leão é maior na faixa salarial de R$1.500 por mês.
O con tri bu in te que te nha re ce bi do esse sa lá rio men sal des de 1996 pa gou três ve zes mais im pos to do que de ve ria nos úl ti mos
quatro anos. Ou seja: pagou R$1.965, enquanto deveria ter pago
somente R$540,00 se a ta be la fos se cor ri gi da. É uma di fe ren ça de
363% a mais, um dinheiro que certamente faria falte em um orçamento doméstico médio.
A Ernst & Young calculou o efeito do congelamento da ta be la do IR so bre três fa i xas sa la ri a is: R$1.500, R$2.000 e R$3.000
men sa is, con si de ran do que esse va lo res não te nha sido al te ra dos.
Nos úl ti mos qua tro anos, quem ga nhou R$2.000 pa gou 51%
a mais de im pos to. E quem ga nhou R$3.000 por mês pa gou 33% a
mais (os números podem ser melhor visualizados na ilustração
nesta página)
‘Tomamos por base famílias com dois dependentes, um dos quais estudante, e verificamos que quanto
menor a renda de quem é obrigado a prestar contas ao
fis co, ma i or é o peso do im pos to no bol so do con tri bu in te’, comenta o gerente sênior de consultoria tributária
da Ernst & Young, José Edmil sonCândido.
E não é só isso. Quem ganhava R$900 por mês,
em 1996, estava isento do pagamento de IR. Mas passou a pagar 15% sobre os aumentos salariais que recebeu.
Como o Governo não corrigiu a tabela, quem an tes não pagava passou a fazer parte do banquete do
leão da Receita, mesmo que os aumentos tenham sido
apenas para reposição da inflação.
Na prática, o congelamento da tabela faz com
que mais pes so as pa guem o IR.
O economista Eduardo Gianetti da Fonseca,
professor do Ibmec Educacional, diz que o Brasil não é
mais uma “Belíndia”, neologismo que significa uma
mistura de Bélgica com Índia, por causa das diferenças
sociais. Para ele, a situação pi o rou. O Bra sil se ria ago ra
uma “Ingana”: arrecada como a Inglaterra, país de Primeiro Mundo com alta carga tributária, mas distribui
serviços como Gana, pa u pér ri mo país afri ca no.
A Ernst & Young também calculou qual seria o
impacto do congelamento da tabela na declaração de
IR deste ano. Quem ganha até R$1.500 deveria estar
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isento de IR. Mas, como não houve correção da tabela,
vai pa gar R$501.
Já os contribuintes que recebem R$2.000 por
mês vão pagar R$1.401 – 130% mais do que os
R$607,85 de imposto devido, se a tabela fosse corrigida. Cândido diz que a tabela teria de ser corrigida em
36%, que corresponde à variação do IPCA (Índice de
Preços ao Consumidor Amplo), índice usa do para atu a li zar a ex tin ta UFIR (Uni da de Fis cal de Re fe rên cia).
Já os assalariados com renda mensal de
R$3.000 vão pagar R$4.518 para aplacar a sanha do
leão. Pelos cálculos da Ernst & Young, se a tabela fosse corrigida, isso seria 75,3% a mais do que os
R$2.577 de impostos devidos."
Estando pois demonstrada a presença dos requisitos legais
ensejadores da concessão da medida liminar, e esclarecendo que
vá ri as li mi na res em idên ti co sen ti do ao do ora pe di do fo ram con ce didos pela JustiçaFederal em todo País (docs. 13, 14, 15 e 16), re quer o autor seja ela deferida para que seja de ter mi na do à ré:
(a) que ado te as pro vi dên ci as de vi das para que se jam a ta be la
do im pos to de ren da na fon te e os li mi tes de de du ção pre vis tos na le gis la ção, atu a li za dos pe los mes mos ín di ces uti li za dos para a cor re ção
da UFIR de 1º de ja ne i ro de 1996 até a data de sua ex tin ção (ex tin ção
da UFIR), perpetrada pela Medida 1.973-67,de 26 de outubro de
2000; bem como para que os des con tos res pec ti vos nos sa lá ri os e/ou
ven ci men tos dos as so ci a dos do au tor se jam efe tu a dos com base na
tabela e nos limites de dedução assim corrigidos, autorizando-se os
pa ga do res a os efe tu a rem (os des con tos), à me di da em que se fi ze rem de vi dos, me di an te a apre sen ta ção de cer ti dão da de ci são des te
MME Juízo fornecida pela OAB a seus associados;
(b) que adote as providências que se fizerem necessárias
para que sejam devidamente recepcionadas e regularmente processadas às declarações anu a is de ajus te, a se rem apre sen ta das
pelos associados do autor, com utilização da tabela progressiva
anu al do im pos to de ren da e dos li mi tes de de du ção pre vis ta na le gislação atualizada nos mes mos mol des in di ca dos no item an te ri or, inclusive por meio de declarações retificadoras, vedando a im posição de qua is quer óbi ces que fu jam da nor ma li da de do pro ces samento aplicável às demais declarações.
Conclusão
Ante o ex pos to, re quer o au tor a ci ta ção da ré, na pes soa de
seu re pre sen tan te le gal, para que con tes te a pre sen te ação no pra zo legal, a qual, após a manifestação do douto Ministério Público
Fe de ral, de ve rá ser jul ga da pro ce den te para o fim de, con va li dan do
o mandado liminar, condenar a União Federal:
(a) a adotar as providências devidas para que sejam a tabela
do im pos to de ren da na fon te e os li mi tes de de du ção pre vis tos na le gis la ção, atu a li za dos pe los mes mos ín di ces uti li za dos para a cor re ção
do valor da UFIR de 1º de janeiro de 1996 até data de sua extinção
(ex tin ção da UFIR), per pe tra da pela Me di da 1.973-67, de 26 de ou tu -
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bro de 2000; bem como para que os des con tos res pec ti vos nos sa lá ri os e/ou vencimentos dos associados do autor sejam efetuados com
base na tabela e nos limites de dedução assim corrigidos, autorizando-se os pa ga do res a os efe tu a rem (os des con tos), à me di da em que
se fizerem devidos, mediante a apresentação de certidão da decisão
º
deste MM Juízo fornecida pela OAB a seus associados;
(b) a adotar as providências que se fizerem necessárias
para que sejam devidamente recepcionar e regularmente pro cessadas as declarações anu a is de ajus te a se rem apre sen ta das pe los as so ci a dos do au tor com a uti li za ção da ta be la pro gres si va anual do im pos to de ren da e dos li mi tes de de du ção pre vis tos na le gis lação atualizados nos mesmos mol des in di ca dos no item anterior,
in clu si ve por meio de de cla ra ções re ti fi ca do ras, ve dan do a im po sição de quaisquer óbices que fujam da normalidade do processamento, aplicáveis às declarações.
Escla re ce o au tor que, sen do ser vi ço pú bli co, goza de imu ni da de tri bu tá ria to tal em re la ção a seus bens, ren das e ser vi ços (Lei
nº 8.906/94, art. 45, parágrafo 5º) e de isenção de custas (Lei nº
9.289/96, 4º, I)
Termos em que, dan do à pre sen te ação, ex clu si va men te para
efeitos fiscais, o valor de R$1.000,00 (mil reais), pede deferimento.
Pro tes ta pela pro du ção de pro vas por to dos os me i os ad mi tidos em direito.
Bra sí lia, 16 de abril de 2001. – Rubens Approbato Machado – Pre si den te do Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo ga dos do
Brasil. – Mar ce lo Mel lo Mar tins, OAB DF 6541.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Se na dor Osmar Dias, do PSDB do Esta do do Pa ra ná.
S. Exª disporá de vinte minutos.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Governo Fe deral criou o Programa Brasil Empreendedor. O objetivo desse programa é estimular o desenvolvimento
das mi cro, pe que nas e mé di as em pre sas para pro mover a ge ra ção e a ma nu ten ção de 3 mi lhões de pos tos
de tra ba lho e ele var o ní vel de ca pa ci ta ção em pre sa rial para cerca de 2,3 milhões de empreendedores em
todo o País. Os recursos são da ordem de R$8 bilhões, dos quais R$2,7 bilhões do BNDES estão dis poníveis numa primeira etapa, Sr. Presidente.
Os agentes repassadores são o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e a
Caixa Econômica Federal, tendo o Sebrae como
agente para a capacitação empresarial por meio de
treinamento, prin ci pal men te nas áre as de marketing,
da análise financeira e de gestões empreendedoras
para a preparação de um plano de negócios.
Sr. Presidente, esse programa evidentemente vai
ajudar a consolidar as micro, pequenas e médias em-
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presas no Brasil, que necessitam do apoio oficial para
vencer as dificuldades impostas pela crise econômica
que assola o País e que torna os negócios muito difíceis, em função de essas empresas até não terem escala
para enfrentar, no mundo dos negócios, as grandes
empresas. As dificuldades, portanto, são muito mai ores para as empresas desse porte.
Penso que de ve ría mos to mar o exem plo do Pro naf, programa que financia a agricultura familiar e que
é responsável pela criação de cerca de 500 mil empregos todos os anos ou, pelo menos, pela manutenção de 500 mil empregos no campo todos os anos.
Sou de um Estado, o Paraná, onde a pequena
propriedadeé a sua principalcaracterística.Quem anda
pelas regiões sudoeste, oeste, sul, sudeste do Paraná
vai encontrar um estrato fundiário, onde cerca de 95%
das propriedades são menores do que 100 hectares.
Isso significa que, lá, temos um estrato fundiário multiplicador de postos de trabalho e de oportunidades de
emprego. A criação do Pronaf – eu o disse aqui várias
vezes – foi inspirada num modelo que a FAO adotava
em outros países, e o Presidente Fernando Henrique
Cardoso soube, muito bem, trazê-lo para o Brasil. No
meu entendimento, ele é o principal programa de geração de empregos que está em vigor no Governo Fernando Henrique Cardoso.
Numa das viagens que rotineiramente faço pelo
interior do meu Estado, recebi uma sugestão de um
ci da dão do oes te do Pa ra ná – ele até a fez por es cri to.
Disse-me ele: ”Se o Pronaf é capaz de ajudar pequenos agricultores no Brasil inteiro, se o Pronaf é capaz
de segurar muita gente no campo, esse programa
será viável“.
Segurar muita gente no campo significadiminuira
pressão de emprego nas regiões metropolitanas. Esse
fenômenoexiste de forma muito acentuada em Curitiba.
A regiãometropolitanacresce num rit mo mu i to ma i or do
que nas outras cidades do Paraná, inclusive de portes
médio e grande, a ponto de Curitiba já estar incluída
numa estatística que não nos orgulha. A cidade foi clas sificada como a terceira do Brasil em númerodefavelas.
Isso sig ni fi ca que Cu ri ti ba, ape sar de ofe re cer, se gun do
o Go ver no atu al, uma boa qua li da de de vida – e os ha bi tantes da cidade se orgulham de viver lá –, deve ser ob servada também pelo que está acontecendo na periferia, onde as pessoas estão deixando o interior do Estado para buscar emprego, condição de vida melhor na
grande cidade, na região metropolitana de Curitiba.
Isso tem trazido problemas sérios para as administraçõesmunicipais,inclusive para as ci da des que formam a região metropolitana de Curitiba: Araucária,
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Campo Largo, Campina Grande do Sul, São José dos
Pinhais e Pinhais. Essas cidades recebem um contingente populacional enorme todos os anos, atraído pela
propaganda de que as montadoras poderiam dar emprego para todos e, dessa forma, os problemas sociais
de Curitiba e da região metropolitana vão crescendo.
A solução para o problema do desemprego
acentuado está no interior do Estado. A partir do momento em que tivermos capacidade de gerar e colocar em prática políticas públicas que, em primeiro lugar, viabilizem pequenas propriedades e pequenos
negócios nas cidades do interior, promoveremos um
cerco nesse êxodo, que é muito acentuado no meu
Estado e no Brasil.
Já se pre vê que da qui a quin ze anos 50% da po pulação do Paraná estará vivendo nos quinze maiores Municípios do Estado. Evidentemente, isso trará
reflexos sociais de extrema gravidade, porque as cidades grandes não estão sendo preparadas para receber esse enorme contingente populacional, dando-lhe emprego, educação e segurança – esta, um
dos graves problemas que assolam as cidades de
médio e grande porte, de forma mais des ta ca da, a região metropolitana de Curitiba.
No momento em que estabelecermos políticas
de viabilização da pequena propriedade que mantenham o homem no campo, produzindo, gerando renda, cri an do opor tu ni da des de em pre go, e ti ver mos iniciativas para manter uma população ativa nas cidades do interior do Estado, reduziremos a pressão pelo
em pre go e pe los in ves ti men tos pú bli cos nas gran des cidades, o que vai tornar barato para o Governo qualquer
investimento feito no sentido de criar oportunidade de
trabalho no interior. Já houve, inclusive, um cálculo feito
pelo Ban co Mun di al, pela FAO, mos tran do que os in vestimentos públicos feitos para uma família no interior do
Estado são cerca de três vezes menores que aqueles
destinados a uma família numa grande cidade. Eles
passam de US$2,7 mil anuais, gastos no primeiro caso,
para US$8 mil no segundo, quando se acrescenta, evi dentemente, o custo da iluminação, da calçada, do asfalto, do meio-fio, do saneamento, investimentos que no
interior, principalmente na zona rural, não são necessários e não são feitos pelo Governo.
Então, nes te mo men to de fen do um pro je to de lei
que apresento como forma de contribuir para o debate da in te ri o ri za ção, da des cen tra li za ção do desenvolvimento no País.
O Senador Casildo Maldaner, de Santa Catarina,
defende a descentralização do desenvolvimento com
bastante competência e concordo com S. Exª, que,
como eu, tem estudado bastante o assunto, já que somos de Estados com características muito parecidas.
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Esse pro je to de lei vai-se so mar ao Pro gra ma Bra sil Empreendedor, do Governo Federal, e chamo a
atenção das Srªs e dos Srs. Senadores quanto a sua
importância para os Estados e o País. Alguém pode dizer: ”Mas o que você está propondo pode ser visto
como inconstitucional.“ Acho que não. Pode mos cri ar as
condições para que esse projeto se torne aplicável,
quando, então, ele contribuirá para manter as pessoas
nos Mu ni cí pi os do in te ri or, des cen tra li zan do o de sen volvimento e a economia. Assim, criaremos o ambiente
para que milhares de trabalhadores encontrem empregos nas micro, pequenas e médias empresas localizadas no interior do Estado.
O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Mi nistro Almir Pazzianotto, tem feito palestras no interior do
Paraná pregando uma nova legislação trabalhista no
País. S. Exª me dis se que na re gião do ABC, em São Pa ulo, mais de 1,2 milhão de metros quadrados estão fechados, ou seja, armazéns e fábricas es tão fe cha dos em
função da concentração de investimentos feitos naquela
região, principalmentenas dé ca das de 70 e 80. A atra ção
de muita gente para o local significou o crescimento dos
custos para a fabricação de produtos industriais e, hoje,
já se fala na aber tu ra de ne gó ci os no in te ri or, exa ta men te
para descentralizar e reduzir esses custos.
Peço a atenção das Srªs e dos Srs. Senadores
porque vou-lhes solicitar apoio na aprovação desse
projeto, que considero da maior importância para o
momento que vivemos, quando precisamos de emprego para os trabalhadores.
O meu projeto diz o seguinte:
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os bancos públicos federais
[BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal] deverão aplicar 50% dos recursos ativos disponíveis para empréstimos
para financiamento de pequenas e microempresas, de acordo com regras a serem fixadas pelo Conselho Monetário Nacional.
Peço que um Senador faça uma emenda que inclua
também as médias empresas.
§ 1º Os financiamentos concedidos
aqui peço maior atenção] na forma deste artigo terão os encargos financeiros ajustados
para não exceder o limite de 12% ao ano e
redutores de até 50% sobre as parcelas da
amortização do principal e sobre os encargos financeiros, durante todo o prazo de vigência da operação, conforme deliberação
do Conselho Monetário Nacional.
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Isso significa que poderá haver rebate no pagamento da parcela de até 50%, dependendo, evidentemente, das condições que o Conselho Monetário Na cional entender convenientes. Se não houver de manda para esses recursos, o agente financeiro ficará livre para aplicá-los em outras atividades.
Chamou-me a atenção o fato de que o BNDES
tem concentrado seus investimentos em grandes negócios, que geram pou cos em pre gos. Não que te nha mos que ser contra os grandes empreendimentos ou
as grandes empresas, pelo contrário. Precisamos de les, mas é ne ces sá rio que se con si de re que, nas ci da des, 60% dos empregos estão nas mi cro, pe que nas e
médias empresas e, sendo assim, devemos apoiar a
criação de mais empreendimentos com esse porte,
porque eles são capazes de, com US$10mil aproximadamente, gerar um posto de trabalho, enquanto
que uma grande empresa demanda US$100mil, conforme cálculo do próprio BNDES. Assim, por que não
se otimizarem os recursos públicos no sentido de se
gerarem mais empregos, aquecer-se a economia e
criar-se um mercado consumidor para o País, que
será bom para agricultura, comércio e indústria?
Ativar a economia, neste momento, significa
apoiar a micro, pequena e média empresa. Para isso,
criamos o Simples, que foi importante quanto à ques tão tributária; o Governo criou o Programa Brasil
Empreendedor e es tou pro pon do que es ta be le ça, por
intermédio do projeto de lei que estou apresentando,
uma nova política de financiamento para micro, pequena e média empresa, com o objetivo de segurar o
homem no interior do País e descentralizar o desenvolvimento, de forma que o Brasil possa dar emprego
à sua massa de trabalhadores desempregados.
Com esse projeto, sem dúvida nenhuma, devemos não ape nas com ba ter o de sem pre go, mas cu i dar
da segurança pública que, neste País, começa a pre ocupar prin ci pal men te as grandes ci da des, em bo ra já
atinja, também, as médias e pequenas cidades. Essa
é uma questão que deve ser combatida a partir do
ataque ao desemprego.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Com
muito prazer, concedo um aparte ao Senador Romeu
Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador
Osmar Dias, qua se não te nho mais o que acres cen tar
ao dis cur so de V. Exª. As gran des ci da des têm so fri do
uma urbanização des con tro la da, e as Prefeituras não
têm tido a capacidade de se preparar para o aumento
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da densidade nas zonas urbanas. As pessoas ficam
desesperançadas em permanecer no interior por não
terem o que fazer. E só sabe disso quem percorre o
in te ri or – e eu já o per cor ri di ver sas ve zes: há jo vens e
idosos que passam o dia nas praças públicas dessas
cidades, jogando dominó ou baralho, porque não há
oferta de emprego. Por outro lado, aqueles que lá se
formam ficam desesperados para virem para as capitais por não terem onde trabalhar, por não poderem
aplicar o que aprenderam durante os anos que freqüen ta ram a fa cul da de. É um dra ma! V. Exª, ao abor dar essa questão, levanta um ponto importante: direcionar os investimentos para segurar o cidadão em
sua cidade natal. É importante o cidadão saber que
pode educar seus filhos ali sem que eles tenham que
abandonar suas famílias em busca de oportunidades em centros maiores. Nobre Senador Osmar
Dias, V. Exª mencionou a possibilidade de isso ser in constitucional. Quero dizer que não sou constituciona lis ta. Sou ad vo ga do, e pen so que in cons ti tu ci o nal é
ferir cláusulas pétreas. Quanto às demais, nós é que
fazemos a lei. Para isso existem meios para alterarmos a Constituição. V. Exª está certo: tem-se de discutir a questão para transformá-la em constitucional.
O Sebrae tem desenvolvido um excelente trabalho,
inclusive com programas especiais de atendimento a
pe que nas e mi cro em pre sas, prin ci pal men te as mi croem pre sas, as co o pe ra ti vas, que vão bus car sub sí di os
e orientação de como procederem para aumentar a
produção e os lucros. O que aconteceu no ABC foi
terrível. O ABC passou a ser a primeira região com
tecnologia de ponta e produção de massa, principalmente na fabricação de veículos e de autopeças.
Mas, em decorrência da guerra fiscal, as empresas
foram se deslocando para outros Estados e o ABC foi
perdendo principalmente a sua capacidade de arrecadação. Hoje, o ABC se transformou em uma área
de serviços. E, como toda área de serviços, tem um
com po nen te im por tan te a que V. Exª se re fe riu, as pe quenas e microempresas. É evidente que a média
empresa também deve ser incorporada. Quero dizer
a V. Exª que es tou pron to a fa zer emen das e cre io que
outros Colegas também, se V. Exª assim o desejar...
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
agradeceria.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Cumprimento
V. Exª pela iniciativa. Essas dificuldades detectadas
por V. Exª, tam bém nós as sen ti mos quan do vi si ta mos
as regiões do interior, até de São Paulo.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Obri gado pelo apar te, Se na dor Ro meu Tuma. Lem bro-me
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de uma região na Itália, chamada Emilia-Romagna,
localizada na região de Bolonha, onde está o exemplo que podemos seguir para buscar o bem-estar, a
justiça social e uma melhor distribuição de renda.
Veja V. Exª: l á, em uma região menor do que o Estado do Paraná, as cooperativas – V. Exª lembrou bem
das cooperativas – incentivaram a criação de pequenas e microempresas e terceirizaram o serviço.
Então, quando alguém está consumindo, por exemplo, o presunto de Parma, famoso no mundo inteiro
pela sua qualidade, pensa que está consumindo algo
feito em apenas uma única grande fábrica. Mas não,
ele é fabricado artesanalmente em pequenas fábricas, distribuídas em um território, que mantêm todo
aquele padrão de qualidade,.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – O mesmo
ocor re na Su í ça, no que se re fe re à fa bri ca ção dos fa mosos relógios, e também na Itália, onde a terceirização é fe i ta por co o pe ra ti vas ou até mes mo pelo tra ba lho artesanal feito em casa.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Exa to. Não po de mos nos es que cer de que a glo ba li za ção
leva a isso. Inclusive as grandes empresas e as cooperativas do Paraná já iniciaram o processo de terceiri za ção, o que tem ge ra do opor tu ni da des de ne gó ci os
para pequenos empreendedores. Penso que essa linha de crédito que deveria ser criada, a exemplo do
que já existe no Pronaf e na agricultura, poderia ser
estendida às cidades, num financiamento parecido.
Ou seja, se o Governo pode alocar 3 bilhões para financiar a agricultura todos os anos, o Pronaf – e é
bom que coloque mais, porque tem gera do em pre gos
–, por que não dispor também de uma linha de crédito
como essa que estou propondo – 50% dos recursos
dos bancos públicos – para financiar pequenos negóci os nas ci da des e até des cen tra li zar a eco no mia, ge rando mais expectativas de empregos para os trabalhadores e melhor distribuição de renda?
No meu entendimento, esse seria o grande pro grama que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
poderia colocar em prática no final do seu mandato.
O Sr. Ricardo San tos (Bloco/PSDB – ES) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Ouço o aparte de V. Exª, Senador Ricardo San tos.
O Sr. Ricar do San tos (Bloco/PSDB – ES) – Se nador Osmar Dias, primeiramente quero cumprimentá-lo pelo seu pro nun ci a men to e me as so ci ar às pre ocupações aqui expressas por V. Exª naquilo que diz
respeito à necessidade de descentralização e maior
interiorização da economia brasileira. V. Exª citou os
Estados do Paraná e Santa Catarina como os que
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possuem uma estrutura agrária baseada na pequena
propriedade. Quero dizer que também o Estado do
Espírito Santo se assemelha a eles. É interessante
observar que o Paraná é até um Estado mais feliz do
que o nosso. V. Exª disse que dentro de alguns anos
metade da população do Paraná estará vivendo nas
quinze maiores cidades. Hoje, no Espírito Santo, já temos 50% da população do Estado em seis Municípios
da área metropolitana da grande Vitória. Portanto, o
pro je to de V. Exª é bas tan te opor tu no no que se re fe re à
tentativa de se criarem mecanismos que venham a reforçar o apoio à média, pequena e microempresa, além
de in cen ti var pro gra mas como o Pro naf, o Bra sil Empreendedor, o de microcréditos, o Banco da Terra. Enfim,
pro gra mas cri a dos por este Go ver no e que de ve ri am ter
absoluta prioridade em termos de maior volume de cré ditos disponíveis para a sua aplicação, com um fluxo
mais regular na liberação desses créditos, seja para inves ti men to, seja para cus te io. Acon te ce que pro gra mas
altamente prioritários, como o Pronaf, sofrem solução
de continuidade por não haver disponibilidade financeira no momento certo. Associo-me às preocupações de
V. Exª e manifesto o meu apoio ao importante projeto
que V. Exª apresenta ao Senado Federal.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Obri gado, Senador Ricardo Santos.
Sr. Presidente, ao encerrar o meu pronunciamento, quero dizer que o Senado Federal tem, sim,
que concluir o processo de investigação da fraude
contra o painel. Evidentemente que toda a Nação espera que o Senado Federal tome providências em re lação ao que aconteceu aqui. O Senado Federal tem
também que investigar as denúncias de corrupção.
Mas o Senado Federal precisa votar projetos que tenham influência direta na vida das pessoas. Por isso,
peço o apoio de V. Exªs para o meu projeto. E sei que
V. Exª, Senador Casildo Maldaner, citado em meu
pronunciamento, é um dos grandes defensores e estudiosos da descentralização da economia, pois tenho ouvido a manifestação sempre positiva de V. Exª
nessa direção. Também eu defendo a descentralização. Assim sendo, peço o apoio de V. Exª para o meu
projeto, o qual tem o objetivo de descentralizar o desenvolvimento, promovendo a geração de empregos
a partir do financiamento de médias, pequenas e microempresas em nosso País.
Sr. Presidente, é importante que o Senado Federal se dedique às questões em pauta no sentido da
moralização, mas que também possa votar projetos
da importância desse que acabo de apresentar.
Sr. Presidente, agradeço a tolerância de V. Exª.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Convido a Senadora Marluce Pinto a assumir a
Presidência.
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O Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Marluce Pinto,
suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Mar lu ce Pin to) – Con cedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
pro pó si to da ex tin ção da Su de ne e da Su dam, de se jo,
preliminarmente, dizer que reconheço que as duas
ins ti tu i ções pre ci sa vam ser re es tru tu ra das e me lho radas em seu funcionamento, principalmente no setor
de fiscalização. É inegável que existem falhas e des vios, que precisam ser consertados; e os responsáveis, punidos, na forma da lei. Essa é uma preliminar
que co lo co, an tes de emi tir a mi nha opi nião, mais uma
vez, sobre esse assunto.
O Go ver no, usan do, por as sim di zer, do po der dis cricionário da medida provisória, extinguiu dois órgãos
da maior importância para o desenvolvimento de duas
regiões pobres, que carecem da ação de governo no
setor de investimentos: o Nordeste e o Norte do País.
Ocorreram, como é público e notório, atos de
corrupção que redundaram em prejuízos irreparáveis
para a União, para os Estados, para as regiões onde
fun ci o nam a Su de ne e a Su dam. Em fun ção dis so, re conhecemos, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que algo precisava ser feito para conter o ímpeto de
corrupção que devastava as nossas finanças, os recursos da nossa sociedade destinados ao desenvolvimen to des sas re giões, à pro mo ção do em pre go,
da renda, da ocupação de milhares e milhares de
pessoas que precisavam do aporte desses recursos
para a implantação de indústrias e empreendimentos
agropecuários.
O jornal Folha de S.Paulo faz um resumo in teressantíssimo sobre esse assunto, intitulado ”O fim
de Sudam e Sudene“.
Farei breves comentários sobre essa síntese do
referido jornal para não tomar o tempo de V. Exªs.
O jor nal re la ci o na as prin ci pa is mu dan ças, es pe cifi can do como eram es tas ins ti tu i ções – a Su dam e a Su dene – e, com a extinção, como fica o quadro atual:
Como era
São extintas a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste),
criada em 1959, e a Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), criada em 1966.
Como ficou
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São criadas a Adene (Agência de Desenvolvimento do Nordeste), com sede em
Recife, e a ADA (Agência de Desenvolvimento da Amazônia), com sede em Belém.
A Adene abriga os Estados do MA, CE, PI,
RN, PB, PE, AL, SE, BA e ES, além de municípios do norte de Minas Gerais. A ADA
terá atuação no AC, AP, AM, MG, PA, RR,
RO, TO e também no oeste do Maranhão.
Com relação aos fundos de desenvolvimento:
Como era
Renúncia fiscal, de até 18% do Imposto de Renda sobre o lucro real, de empresas
que se interessassem em investir nas regiões Nordeste e amazônica, por intermédio
do Finam (Fundo de Investimentos da Amazônia) e do Finor (Fundo de Investimentos
do Nordeste).
Ou seja, 18% do Imposto de Renda po dia ser di recionado para investimentos nas duas regiões. O
que fez, en tão, o Go ver no? Sob o pre tex to de com ba ter a corrupção endêmica nessas duas instituições,
aplicou um golpe nas regiões. Fez justamente o que
queria fazer desde os primórdios de sua posse, na
primeira ad mi nis tra ção, de vi do a exi gên ci as do Fun do
Monetário Internacional, que não aceita, em hipótese
alguma, incentivos fiscais para o desenvolvimento de
regiões mais pobres. O Governo extinguiu, então, o
Finam e o Finor, e deixou que funcionassem apenas
para os projetos em andamento. Qu an do es ses pro jetos acabarem, esses dois fundos não mais existirão.
O Governo, para desanuviar o ambiente, para dar
uma aparência de que está com as regiões Norte e
Nordeste, criou dois novos fundos públicos de desenvolvimento, um para cada região, que serão regulamentados por decreto em até 90 dias.
Onde está, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
a ar ma di lha do Go ver no? Esses fun dos se rão for ma dos
por repasses de recursos orçamentários da União, recursos esses que não podem ser bloqueados. Mas recur so or ça men tá rio o Go ver no co lo ca quan do quer. Não
é obri ga do a in ves tir ”x“ ou ”y“, con for me exis tia an te ri ormente. Se um determinado número de empre sas re solvesse se instalar no Nordeste do Brasil, não tínhamos
que con sul tar o Go ver no se de ve ri am se ins ta lar ou não,
porque essas empresas recebiam amparo, incentivo,
mediante renúncia fiscal de 18% do Imposto de Renda.
O Governo acabou com isso!
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa síntese é muito lon ga, o meu tem po já está ter mi nan do e
sou obediente. Entretanto, gostaria de me ater também ao problema da fiscalização. Ora, quais são os
ór gãos que fis ca li zam os re cur sos pú bli cos? Tri bu na is

MAIO 2001
Maio de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

de Con tas, no caso, os ór gãos fi nan ci a do res, as ins ti tuições financeiras. O que estava, então, o Governo
obrigado a fazer? Cobrar desses órgãos uma fiscalização e um controle mais intensos, mais firmes e de ter mi na dos no sen ti do da des co ber ta dos fu ros, da la droagem que estava sendo cometida contra os recursos públicos. Isso contribuiria para melhorar a estrutura da Sudene, uma estrutura realmente defasada.
Criada em 1959, V. Exªs podem aquilatar o quanto a
instituição estava defasada em relação aos tempos
atuais, um pe río do de glo ba li za ção e de um ma i or de senvolvimento. Seria natural que o Governo tomasse
alguma providência nesse sentido. Louvo o Governo
neste ponto, no combate à corrupção, que deve ser
feito em todas as instâncias, porque os únicos prejudicados são os destinatários da ação governamental:
o povo das Regiões Norte e Nordeste deste País.
O Sr. Car los Wil son (Blo co/PPS – PE ) – Se na dor Antonio Carlos Valadares, permite-me V. Exª um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Senador Carlos Wilson, concedo, com muito
prazer, o aparte a V. Exª, que tem sido um dos grandes ti mo ne i ros, no Senado Federal, em prol da Sudene. Estranho realmente que o Governo se aproveite
des ses epi só di os, des ses atos de cor rup ção que re al men te de i xa ram a Na ção de ses pe ra da e en ver go nhada, para fazer o que houvera tentado há mais tem po e
não o fizera por não encontrar receptividade no Congresso Nacional.
O Sr. Carlos Wilson (Bloco/PPS – PE) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Ouço V. Exª, Senador Carlos Wilson.
O Sr. Carlos Wilson (Bloco/PPS – PE) – Senador Antonio Carlos Valadares, estou-me sentindo
no lugar de V. Exª, na tribuna. Fomos Governadores
– V. Exª, de Sergipe, eu, de Pernambuco, por 11 meses e meio – e nos encontramos, muitas vezes, no
Conselho da Sudene. Tínhamos na Sudene, sempre,
a grande trincheira de defesa da região. Lá se travavam os debates dos Governadores, discutiam-se os
projetos de interesse da região. Hoje, estamos acom panhando pelos jornais a triste notícia da extinção da
Sudene e da Sudam. Em um pri me i ro mo men to, pa rece ser um gesto louvável do Governo, para combater
a corrupção. Mas será que é isso? Será que, com
essa extinção e a criação das agências que estão
sendo anunciadas hoje pelos jornais, vamos acabar
com a cor rup ção? Como V. Exª di zia an tes, como será
feita a fiscalização dessas agências? Sabemos que
mais de R$1,7 bilhão foram desviados da Sudam e
que mais de R$2 bilhões – o Finor tem mais recursos
do que o fundo de investimento da Sudam – foram
desviados da Sudene. E o que será feito com isso? Li,
também, ontem, uma declaração do nosso compa-
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nheiro o Ministro Fernando Bezerra, por quem tenho
profunda admiração. S. Exª afirmava que as liberações da Sudene e da Sudam vão continuar. E não
será feita auditoria nenhuma? Quem roubou durante
30 ou 40 anos vai continuar a receber incentivos da
Sudene e da Sudam? Será que essa agência vai ter
condição de exercer essa fiscalização? Tenho as minhas dúvidas. O que fico lamentando é a extinção da
Sudene. E vejo também a situação dos funcionários.
Ninguém deu atenção a funcionários de 30 e 40 anos
da Sudene e da Su dam e ex pli cou como vai fun ci o nar
essa agên cia de de sen vol vi men to. Os Go ver na do res,
talvez, enganados por uma possível verba a mais
para os seus Estados, calaram-se. No início, to dos se
colocaram contra a extinção da Sudene. De repente,
todos resolveram aceitar a extinção da Sudam e da
Sudene. Queremos que se puna a corrupção. Estamos aqui defendendo a punição daqueles que se locu ple ta ram com a Su dam e a Su de ne nes ses mais de
40 anos de exis tên cia das duas ins ti tu i ções. Mas queremos isso de verdade e não apenas um jogo de
cena. E V. Exª sempre, com muita pre ci são, com mu ito talento, fala: o Governo já queria fazer isso há muito mais tempo e apenas está aproveitando este ar,
que estamos respirando, de denúncias neste País,
para faturar com a extinção da Sudene e da Sudam.
Lamento isso profundamente. Como ami go e ad mi rador do Ministro Fernando Bezerra – e vou continuar a
ser –, digo que S. Exª, se não conseguir mostrar, com
muita clareza, o que vai ser feito por essas duas
agências, vai ficar com a marca de ser o homem que
enterrou a Sudene.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Senador Carlos Wilson, 18% de renúncia fiscal o Governo tirou. Quer dizer, aquilo que era do
Imposto de Renda para as empresas que fossem ins taladas lá o Governo tirou; o incentivo fiscal foi tirado.
E esse dinheiro, para onde vai?
O Sr. Carlos Wilson (Bloco/PPS – PE) – O Governo vai ficar com esse dinheiro. O Senador Jader
Barbalho da tribuna denunciava que se cobravam
40% de comissão para a aprovação de projetos na
Sudam e na Sudene, em São Paulo. Agora, os 18%
dos incentivos, que eram destinados obrigatoriamente para a Região do Nordeste, vão para onde? Vai-se
aumentar a concentração de riqueza, Senador. Mas,
voltando ao nosso Ministro, penso que S. Exª, agora,
terá uma missão muito mais árdua: a de provar que
essa agência vai funcionar de forma eficiente e sem
corrupção. E o Presidente Fernando Henrique, que,
em 1994, chegou à Sudene com todo o estardalhaço
– aqui também quero penitenciar-me daquele momento em que votei em Sua Excelência para Presidente, acreditando nas suas promessas, de que faria
um go ver no vol ta do para a Re gião Nor des te –, vai ter minar como o coveiro do Nordeste e da Sudene. É
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essa a sua grande marca. Sua Excelência, que procura, em todos os instantes, comparar-se ao grande
Presidente que foi Juscelino Kubitstchek, nunca mais
vai poder sequer olhar para um retrato de Juscelino.
Este, sim, foi um Presidente que se preocupou com
as desigualdades regionais e criou a Sudene. Fernando Henrique vai ficar com o retrato do coveiro da
Sudene e do Nordeste, do homem que não teve a
sensibilidade de entender a importância da Sudene
para o de sen vol vi men to da que la re gião. Mu i to obri gado, Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Senador Carlos Wilson, agradeço esse apar te, que veio dar seqüência ao nosso pronunciamento
sobre um assunto da maior relevância para a nossa
Região Nordeste.
V. Exª se referiu aos funcionários. São 916 funcionári os colocados em disponibilidade, porque trabalhavam na Sudene. Eles fizeram carreira ao longo
da vida, par ti ci pa ram de cur sos no Bra sil e no ex te ri or.
São funcionários preparados para a elaboração de
projetos, para a aná li se da si tu a ção eco nô mi ca da região. Existem verdadeiros cientistas sociais trabalhando na Sudene. E todos esses funcionários foram
desconsiderados, como se o investimento intelectual
feito por eles e pago pela Nação não valesse nada.
A pretexto de colocar uma cortina de fumaça na
corrupçãoexistente na Sudene e na Sudam, o Governo
resolveu retirar os incentivos fiscais, que significam milhões, que de ve ri am ser bem apli ca dos na nos sa re gião
e que só não o foram, em grande parte, pela incompetência dos governos. Se houvesse competência na fisca li za ção, no con tro le, na cri a ção de amar ras, vi san do a
co i bir a cor rup ção, é ló gi co que a Na ção não te ria to ma do esses prejuízos que ultimamente estão sendo denunciados não só pela CPI do Finor, na Câmara dos
Deputados, como pela própria imprensa.
Com a extinção da Sudene, o seu Conselho deliberativo, que era formado por Governadores, por representantes dos trabalhadores do campo, de várias entidades ou de ONGs que tinham interessenodesenvolvimento da região, ficou reduzido, única e exclusivamente, Senador Ney Suassuna, a duas reuniões anuais en tre cinco Ministros do Governo – que só vão lá dizer
”amém“, de acordo com as diretrizes traçadas pelo pró prio Governo – e os Governadores da região.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Ouço V. Exª, Senador Ney Suassuna, que é
do Nordeste e sabe as nossas deficiências e quanto
isso vai pesar no desenvolvimento da nossa região.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Senador, não po de ria ser mais pró prio o dis cur so de V. Exª
hoje. Esse é um as sun to que pre o cu pa to dos os nor des-
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tinos e todos os Parlamentares nordestinos. Penso que
houve pouca atenção. Deveria ter havido uma reunião
da Bancada nordestina; o Ministro ou o Presidente deve ria ter fe i to uma re u nião com a nos sa Ban ca da de Deputados e Senadores, para nos dar informações, pelo
me nos. Nós, que re pre sen ta mos o povo, se quer sou bemos disso, a não ser com o fato consumado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Com a medida provisória.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – A mesma
co i sa ocor reu, no bre Se na dor, em re la ção aos Go vernadores. Os Governadores também não foram informados das minúcias; tomaram conhecimento depois
do fato ocorrido. E nós, que representamos nove
Estados – portanto, 27 Senadores e mais de 200 De putados –, sequer fomos informados. Outra preocupação que tenho é que parece que o nome ”agência“
vai resolver todos os problemas da Nação. Até me
lembra o momento em que surgiu o pert/CPM. Dizia-se: ”Vamos fazer um pert/CPM, que isso será resolvido“. É um milagre! Os brasileiros têm essa mania
de atribuir a certas palavras, a certas modalidades,
um milagre. Vai-se criar uma agência. Será uma
agência que se vai reunir duas vezes por ano? Nós já
estamos com a seca verde na Paraíba...
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – O Conselho Deliberativo é que se vai reunir
duas vezes por ano.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – O Conselho Deliberativo da Agência.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
–SE) – Da Agência.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Para discutir os grandes problemas.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Os grandes problemas da região.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Ou seja, o
poder de príncipe vai permanecer aqui em Brasília.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Em Brasília.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nos gabinetes com ar-condicionado.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Senador Ney Suassuna, também a retirada
dos incentivos fiscais representava 18% do Imposto
de Renda. E, agora, eles trituraram isso. O incentivo
fiscal foi substituído por verba orçamentária. Ora, é o
Orça men to; o Go ver no vai co lo car isso quan do qui ser!
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Nobre Se na dor, aqui há a as si na tu ra de mais de 200 Par la men tares, de praticamente todos os Senadores do Nordeste e de todos os Deputados. Sequer houve uma
res pos ta a esse ma ni fes to. A res pos ta foi uma me di da
provisória fria, que cancelou sem discussão, deu o
poder de príncipe aos burocratas de Brasília. E aca-
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bou. Então, começo a ficar preocupado com estas
duas questões: com o modus faciendi, a maneira
como foi fe i ta, e com o mi la gre da agên cia. Não sei se
vai ha ver a posteriori, mas, no momento, estou cho cado e triste de ver como nós, do Nordeste ou da
Amazônia, somos tratados como cidadãos de segunda categoria nesta República, que devia pelo menos
res pe i tar onde ocor reu o pri me i ro ci clo eco nô mi co e o
segundo ciclo, que foi o da borracha. Financiamos o
Sul e o Sudeste e, no final da história, fomos tratados
como se não existíssemos, como se fôssemos restos
de um país que deveria ter solidariedade entre seus
membros. Muito obrigado. Parabéns!
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Agradeço a V. Exª, Senador Ney Suassuna.
Já concluo o meu pronunciamento, Sr. Presidente. Já não bastam os recursos que são dirigidos
pelo BNDES. Mais de 50% dos recursos do BNDES
são aplicados na Região Sudeste, e, agora, o Governo, não sa tis fe i to, re ti ra os in cen ti vos fis ca is a pre tex to
da cor rup ção que exis te no Bra sil. Ora, Sr. Pre si den te,
já tive oportunidade de afirmar aqui que, se com o
pretexto da corrupção acabar-se com tudo, até a pró pria República está correndo perigo.
O Governo agiu precipitadamente, de forma de sumana, porque está maltratando a região mais pobre do Bra sil, que é o Nor des te. É um des res pe i to aos
Deputados. Não faço parte da Bancada do Governo,
mas esse é um desrespeito aos seus aliados na Câmara dos Deputados e no Senado. Nenhum deles foi
consultado. Essa é uma prova de que o Senhor Fernando Henrique age como se fosse um ditador na de mocracia. Usando o poder discricionário da medida
provisória, resolve acabar com dois órgãos que são
fundamentais para o desenvolvimento dessas regiões mais pobres.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Valadares, a Sra. Marluce Pinto, suplente de Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Prorrogo, de ofício, a Hora do Expediente por 15 minutos,
para as comunicações inadiáveis.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral
por cinco minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sei que pode
parecer exaustivo, repetitivo, o assunto que pretendo
abordar: Calha Norte.
Ain da há pou co, os Par la men ta res do Nor te e do
Nor des te aqui sol ta ram suas vo zes em fun ção da pre ocupação para com suas regiões, às vezes abando-
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nadas, esquecidas. E, hoje, talvez, quem sabe, essas regiões não dispõem de um programa com a finalidade do Programa Calha Norte, que, como V.
Exª sabe, começou com o título de projeto e hoje é
um programa.
Por que volto à tribuna? Porque, em outra opor tunidade, dali, no tempo em que me permitia abordar,
porque me cabiam 20 minutos, fiz uma denúncia de
que um burocrata do Tesouro Nacional queria acabar
com o Programa Calha Norte. E o fez de forma gradual, por meio da redução de verbas orçamentárias, até
que, no instante da denúncia, a verba estava reduzida
a zero. Quando isso aconteceu, nós, os colegas que
com põem a Co mis são de Re la ções Exte ri o res – e aqui
citonominalmente dois que se encontrampresentes, a
Senadora Marluce Pinto e o Senador Tião Viana –,
com os demais colegas, conseguimos aprovar naquela Comissão recursos para o programa nos anos 2000
e 2001. Isso derivava de uma emenda apresentada
pela Colega Marluce Pinto e referendada por todos
nós. Foi uma luta grande, difícil, exaustiva, mas consegui mos alo car es ses re cur sos – algo em tor no de R$17
milhões – para o programa. Para o que se vê neste
País, R$17 mi lhões para um pro gra ma des sa en ver gadura é simplesmente uma quantia irrisória, que não
atende se quer a um ter ço das ne ces si da des, por aque le vazio imenso que ali se encontra.
Sr. Presidente, o que é mais grave, para piorar
essa situação, é que a verba destinada à implantação
da infra-estrutura básica dos Municípios – postos de
saúde, escolas em comunidades carentes,reparação
de pequenas estradas vicinais e manutenção de instalações essenciais à vida das comunidades – foi de
apenas R$8 milhões, para atender cerca de 37 Municípios. Vou repetir a quantia: R$8 milhões para atender 37 Municípios carentes, onde a miséria ronda,
onde as necessidades se ampliam, onde o povo cada
vez mais carece dessa assistência. E a redução chegou a esse nível. Poder-se-ia argumentar que esses
reduzidos R$8 milhões poderiam minorar os sofrimentos, mas – pasmem, pois é esta a anotação que
te nho à mi nha fren te –, dos R$8 mi lhões, R$3 mi lhões
foram liberados, porque o restante foi contigenciado
pelo Governo Federal e pelo Ministério da Defesa.
Ora o que se registra aqui é que há uma necessidade urgente de que pelo menos esses míseros
R$8 milhões sejam liberados desde já, uma vez que
exis tem de ze nas de pro je tos dos Mu ni cí pi os so li ci tando atendimento pelo Calha Norte.
Façam ouvidos de mercador! Não dêem atenção à área! À medida que o País se desnacionaliza,
que a soberaniarelativa é decantada aqui a cada ins tante, é preciso que se ponha este título: o Brasil pre cisa do Programa Calha Norte, mas nossa soberania
precisa muito mais dele.
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Por tudo isso, Sr. Presidente, quero pedir a V. Exª
que mande extrair cópia deste meu pronunciamento,
encaminhando-o ao Ministério da Defesa, como
quem aponta caminhos e indica soluções, a fim de
que o Programa Calha Norte não seja estancado no
momento em que mais aquela região e os Municípios
pobres dele precisam.
É o requerimento que formulo ao final deste
meu pronunciamento a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão ) – Se na dor
Bernardo Cabral, o requerimento de V. Exª será acolhido pela Mesa e encaminhado àquele Ministério, na
forma regimental.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Pre sidente, pela Liderança do PMDB, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão ) – Atenderei V. Exª logo após as comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá
por cinco minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB RR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
as
– Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, pedi a palavra
para registrar a importância da Universidade Federal
de Roraima, implantada em 1990, quando fui Governador, consciente que estava da importância e do
sen ti do de trans for ma ção que aque la uni ver si da de faria no Estado.
No entanto, de 1990 para cá, a Universidade
tem sofrido percalços fundamentais na sua es tru tura ção. Por con ta dis so, o Re i tor so li ci tou ao Mi nis tro
Pa u lo Re na to a con tra ta ção ime di a ta de 120 pro fes so res efe ti vos, a fim de su prir as de fi ciên ci as e fa zer
com que possa implementar os seus cursos da forma condizente como esperam os alunos e a so ci edade.
Nes te mo men to, re gis tro a im por tân cia da questão e também minha carta encaminhada ao Ministro
Paulo Renato, no sentido de priorizar a contratação
desses professores, dentro da urgência e dos quadros de procedimentos do Ministério na contratação
de professores federais.
Portanto, fica aqui o apelo ao Mi nis tro Pa u lo Renato no sentido de que dê a condição para que a Uni versidade Federal se estruture não só fisicamente,
mas também quanto ao seu corpo docente, efetivando-se a contratação desses 120 professores.
Solicito a V. Exª a transcrição nos Anais desta
Casa do meu ofício, da correspondência e de todo o
levantamento téc ni co fe i to pelo Re i tor e en ca mi nha do
ao Ministério da Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
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Of. nº 068/01 — GSRJ
Brasília, 27 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor
Dr. Paulo Renato Souza
Ministro de Estado da Educação
Brasília – DF
Se nhor Mi nis tro,
Tenho a honra de di ri gir-me a Vos sa Exce lên cia para so li ci tar o seu va li o so apo io ao ple i to da Uni ver si da de Fe de ral de Ro ra ima, que pre ten de au to ri za ção do Mi nis té rio da Edu ca ção, com vis tas à contratação de 120 professores efetivos, para minorar a carência de docentes naquela instituição de ensino superior, que,
malgrado todas as dificuldades por que tem passado, desde sua
im plan ta ção é, hoje, mar co de suma im por tân cia para a edu ca ção,
naquele Estado e na Amazônia.
Envio, anexos, por cópias, ofícios encaminhados a Vossa
Excelência e a mim, pelo Magnífico Reitor daquela Universidade.
Cer to de sua com pre en são e do aco lhi men to que o as sun to
terá perante os órgãos técnicos do Ministério da Educação, agra de ço, an te ci pa da men te, a Vos sa Exce lên cia pelo aten di men to deste pedido, aproveitando a oportunidade para renovar protestos de
consideração e apreço. – Senador Romero Jucá.
Ofí cio Cir cu lar Nº 001/2001-GR
Boa Vista, 4 de abril de 2001
Exmº Sr.
Romero Jucá Filho
Senador da República
Brasília – DF
SenhorSenador,
É do Vosso conhecimento, o significado que tem a educação, como o ca mi nho mais se gu ro de que dis põe o ci da dão po bre,
para conquistar melhores condições de vida.
A Universidade Federal de Roraima, é de fundamental im portância para que o povo roraimense tenha possibilidade de alcançar esta conquista, que é a educação pública.
A Universidade Federal de Roraima, cons ci en te do seu pa pel na bus ca de ala van cas para o de sen vol vi men to da co mu ni da de
da qual faz par te, e sa be do ra de que não en con tra-se so zi nha nes ta em pre i ta da. con vi da Vos sa Exce lên cia, a so mar for ças e co la borar na construção das alternativas que a nossa sociedade carece.
Para isto necessitamos de uma Universidade forte e com pessoal
su fi ci en te para aten der à de man da de nos sa so ci e da de por edu cação superior pública.
Solicitamos a Vossa Excelência, o apoio ao pleito feito ao
Ministro da Educação, de con tra ta ção de 120 pro fes so res em re gi me de efe ti vi da de, (Vide ane xo) para aten der à de man da de ofer ta
de disciplinas dos diversos cursos da nossa Instituição de Ensino
Superior. – Respeitosamente, Prof. Dr. Fernando Menezes, Reitor/UFRR.
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Ofício nº 026/2001-GR
Boa Vista, 21 de fe ve re i ro de 2001
A Sua Excelência
O Se nhor Dr. Pa u lo Re na to Sou za
DD. Ministro de Esta do da Edu ca ção
Brasília — DF.
Senhor Ministro,
É bem conhecido de Vossa Exce lên cia, que a Uni ver si da de
Fe de ral de Ro ra i ma, como as de ma is uni ver si da des pú bli cas bra sileiras, passa por sérias dificuldades no que pertine ao quadro de
pro fes so res. Tra ta—se de no vel ins ti tu i ção que, para o aten di men to
dos reclamos da so ci e da de, au men tou a ofer ta de cur sos e de va gas, por via de con se qüên cia, ins ta lan do 18 cur sos, com 24 ha bi li tações, em apenas cinco anos.
Ve ri fi ca-se, po rém, que a con tra ta ção de pes so al efe ti vo e a
do ta ção de re cur sos fi nan ce i ros para fa zer fren te a tais de man das,
não acompanharam esse esforçoinstitucional. Em adição, sofreu,
ao lon go da sua cur ta exis tên cia, uma eva são de do cen tes, fa ci li ta da pela via da re dis tri bu i ção e como re sul ta do de des gas tan te pro cesso administrativo disciplinar, a demissão, por justa causa, de
outros, resultando daí, excessiva retenção de alunos, onerando
ainda mais o processo de ensino.
A cre di bi li da de na ins ti tu i ção, aba la da no pas sa do, vem, segura e gradativamente, sendo restaurada. Durante os primeiros
dez meses da nossa gestão foi implementada uma série de medidas de ca rá ter emer gen ci al, efe ti van do-se pa ra le la men te, mi nu ci oso levantamento das necessidades desta casa de ensino, base
para o seu plano de desenvolvimento.
A in fra-estrutura exis ten te, cons tru í da originariamentepara
fim di ver so e adap ta da para fins de en si no, qua se che ga ao seu li mi te fun ci o nal, im pon do di fi cul da des às ati vi da des do cen tes, pre cisa ser reconstruída, readaptada e redimensionada para conceder—lhe um mínimo de efi cá cia. Ade ma is dis so, a afli ti va ca rên cia
de professores, precisa urgentemente ser resolvida.
Diante de tão grave moldura, com o estrito intuito de evitar
concorrer para maior agravamento do quadro, vimo-nos compelidos a suspender, no âmbito da UFRR, as cessões,redistribuições
e licenças de concessão não-obrigatória aos servidores.
Somente à guisa de ilustração, para que Vossa Excelência
pos sa aqui la tar a ca rên cia de do cen tes em to dos os cur sos da ins ti tu i ção, e cons ta tar que o déficit se apro xi ma da in su por ta bi li da de,
ofereço-lhe a seguinte constatação: o bacharelado em Medicina,
fun ci o na com ape nas sete pro fes so res, sen do cin co efe ti vos e dois
es tran ge i ros, quan do se ve ri fi ca que a mé dia na ci o nal ul tra pas sa a
centena de professores - o bacharelado em Direito tem nos seus
departamentos ape nas cin co pro fes so res efe ti vos em exer cí cio —
o bacharelado em Física possui apenas cinco professores, num
con tras te exas pe ra dor quan do um úni co de par ta men to, o de Fí si ca
da UFRJ, que veio avaliar as nossas condições de oferta, possui
120 professores.

199
Sexta-feira 4

08011

Enten de mos, nes te mo men to, Se nhor Mi nis tro, o enor me es forço e a importância do bom sistema de avaliação das universidades, cri a do por Vos sa Exce lên cia, po rém, en quan to não cor ri gir mos
as dis tor ções as si na la das nos pa rá gra fos an te ri o res, cor re mos o risco de ter como resultado o ruído muito forte da desigualdade.
Di an te do ex pos to, ape la mos para a sen si bi li da de de Vos sa
Excelência e so li ci ta mos a autorização para aber tu ra de con cur so
público e contratação imediata de 120 professores em regime de
efetividade.
O nú me ro da pla ni lha em ane xo re fle tem, de for ma ra ci o nal,
as necessidades mínimas para o funci onamentodos cursos desta
ins ti tu i ção, e fo ram de fi ni dos uti li zan do-se o cri té rio da re la ção do cente/discente re co men da da pelo próprio Ministério da Educação.
A correção desta distorção representa condição fundamental em
direção à melhoria da qualidade dos cursos aqui ofertados, nos
permitindo inclusive planejar o aumento da oferta de vagas, numa
po lí ti ca co e ren te para fa zer fren te às ne ces si da des da nos sa po pulação.
Cientes do acendrado espírito com que Vossa Excelência
propugna em prol da educação nacional, aguardamos o atendimen to pos sí vel do nos so ple i to, ao tem po em que apre sen ta mos as
nossas mais cordiais saudações. – Respeitosamente, Fernando
Antônio Menezes da Silva, Reitor da UFRR.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Senador Ricardo Santos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
as
orador.) – Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, faço
neste momento um breve registro da realização, em
Vitória, no Estado do Espírito Santo, do XVI Congresso Nacional de Hepatologia, realizado nos dias 30 de
abril e 1º de maio, sob a res pon sa bi li da de da So ci e da de Brasileira de Hepatologia, presidida pelo médico
capixaba Dr. Carlos Sandoval Gonçalves.
O evento, que contou com a minha presença na
sessão de abertura, revestiu-se do mais absoluto sucesso, contando com mais de 800 participantes de todos os Estados brasileiros, número recorde entre os
eventos dessa na tu re za na área de He pa to lo gia. Par ti ciparam também cientistas de outros países, como França, Estados Unidos, Canadá, Espanha, e Argentina.
Os resultados do Congresso foram particularmente relevantes na discussão e difusão de novos
métodos de prevenção e de te ra pêu ti ca para o controle de doenças hepáticas crônicas, destacando-se a
prevenção das hepatites B e C; a conscientização da
clas se mé di ca so bre a ne ces si da de de se fa zer um di agnóstico precoce da hepatite e da adoção de tera-
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pêuticas adequadas para o tratamento de doenças
hepáticas crônicas, seja a hepatite, a cirrose ou outras doenças hepáticas. O Congresso também serviu
para alertar as autoridades públicas para a necessidade de vacinação em massa contra a hepatite B.
Ao fazer este registro, congratulo-me com a Sociedade Brasileira de Hepatologia e com os coordenadores daquele evento, dentre eles: Dr. Carlos Sandoval Gonçalves, Dr. Emílio Ma me ri, Drª Ma ria da Pe nha Zago e Dr. Fausto Lima Pereira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a pa la vra para uma co mu ni ca ção de Li de ran ça ao
no bre Se na dor Ney Su as su na. S. Exª dis põe de 5 mi nutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Lí der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, o assunto Sudam e Sudene nos pegou de surpresa. Sabíamos que seria levada a cabo
uma transformação; que se estudava transformar em
agência esses dois órgãos. Esperávamos que o ritual
fos se o de se con sul tar li de ran ças, con ver sar com De putados e Senadores, dando-se algumas informações e discutindo-se, com a opinião de todos, uma
modificação. Nada disso ocorreu.
Uma medida provisória determinou o que se teria de fazer, e nenhuma consulta, como se nós não
existíssemos, os Governadores não existissem e nenhuma li de ran ça exis tis se na que le vá cuo que for ma o
Nordeste e o Norte do País.
É óbvio que nin guém está fe liz. Eu, por exem plo,
estou extremamente constrangido, chateado e de primi do, por que isso não é for ma de se tra tar mais de 1/3
da população brasileira.
Entendemos que aconteceram coisas erradas,
que precisam ser apuradas. Os culpados têm de ser
punidos, mas não se pode punir, do dia para a noite,
instituições que prestaram serviço, modificando-se
regras que foram extremamente razoáveis para a
nossa Região e para a Região Norte do País.
Portanto, Sr. Presidente, nós, na Comissão de
Fiscalização, apresentaremos requerimento, fazendo
também a nossa parte na apuração dos que são culpados no caso Sudam e Sudene. Vamos iniciar, com
toda certeza, uma investigação, em profundidade, no
Senado da República. Esses requerimentos serão
apre sen ta dos na pró xi ma se ma na, quan do va mos começar a agir para separar o joio do trigo, para não dar
a impressão de que todos os que representam as
bancadas do Norte e o Nordeste são pessoas inidôneas. Não! Lá há milhões de pessoas de bem. Se al-

MAIO 2001
Maio de 2001

guns não o fizeram, que sejam apontados, mas queremos mais respeito do Governo central para com os
nordestinos e para com os nortistas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido DF. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a vida e as circunstâncias muitas vezes impedem que decisões
amadurecidas possam continuar a dirigir a nossa
existência. Uma das coisas que jamais quis ser na
vida foi julgador – julgar o próximo. Considero essa
uma das mais angustiantes e difíceis tarefas. Três ou
quatro vezes tive de julgar. Fui sorteado para compor
o júri e, em to das as ve zes, ape sar de não ser es pí ri ta,
absolvi os réus. Para mim, realmente, é muito difícil,
por que sei que sou – como to dos so mos ou pre ten de mos ser – um cris tal. Mas, como ho mem, sou um cris tal cindido; é a cisão que começa nas nossas pernas.
É a fragilidade da que le cris tal cin di do ou da que la ten tativa de se constituir num cristal, mas que é cindido,
defeituoso; como o ser que anda e que se move, cada
passo que damos não passa de uma queda interrompida. Somos seres duais, cindidos. Não há ninguém
puro. E, por isso, é difícil julgar o próximo.
Algumas pessoas parecem considerar fácil julgar alguém. Por exemplo, o jornalista Cláudio Humberto, que fu giu da Casa da Din da, ami cís si mo de PC
Farias e da cor ja toda, ago ra se trans for ma num jul ga dor de todos. Tendo se infiltrado no jornalismo fácil,
esse Sr. Cláudio Humberto, tempos atrás, disse que
eu sou o La u ro Pas cho al, com pa ran do-me àque le Hildebrando Paschoal que usava serra elétrica para fazer a sua política e os seus atos atra bi liá ri os lá não sei
onde. Pois bem, de acordo com Cláudio Humberto,
sou o tal do Paschoal. Não o processei, não dei ouvidos a esse pretenso jornalista que, parece-me, no
tempo do Collor, foi portador de mentiras colloridas.
Agora, na Tribuna de hoje, na primeira página,
ele afirma que vou votar a favor do Senador Antonio
Carlos Magalhães e que teria recebido ontem um telefonema. Ontem, parece-me, não dei nenhum telefonema. Hoje de manhã, já dei uma dessas entrevistas
por telefone. Marquei uma hora com o jornalista que
me telefonou hoje cedo, mas ontem, parece-me, não
tive oportunidade de telefonar para ninguém. E este
Sr. Cláudio Humberto, fofoqueiro profissional, mentiroso, canalha, vem, de novo, morder meu calcanhar,
agora dizendo que uso motosserra.
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Uma vez – isso não sai da minha memória; eu
deveria ter oito anos de idade –, voltando da escola,
peguei um estilingue e atirei em um passarinho. Por
azar meu, acertei. Fui lá ver o pássaro morto. Esse
pássaro, até hoje, depois de 64 anos, esvoaça e se
bate di an te da mi nha me mó ria e da mi nha sen si bi li dade. Nun ca es que ci o cri me que co me ti con tra o pas sa ri nho. E uma pes soa como essa é que é acu sa da pelo
jornal do Sr .Cláudio Humberto de usar motosserra
contra não-sei-quem. Só se fosse contra ele, o que
seria mais perto de uma justiça!
Pois bem, mais uma vez o Sr. Cláudio Humberto, que se diz jornalista, mente. Não vou perder meu
tempo e uma par te da mi nha so bre vi da, que para mim
é mu i to va li o sa – quan to mais rara, mais es tre i ta, mais
limitada a so bre vi da, mais va li o sos são os dias –, com
esse sujeito.
Diversas vezes elogiei ACM – não tanto quanto,
por exemplo, os Srs. José Genoíno e Aloízio Mercadante, ambos do PT, o fizeram ou quanto outros tantos pe tis tas o fi ze ram. Mas o elo gio a ACM não foi elo gio, foi o reconhecimento de que o Senador Antonio
Carlos Magalhães, enquanto Presidente desta Casa,
tinha uma preocupação precípua: a de manter a ima gem já tão abalada, tão conspurcada do Senado Federal. O Senador Antonio Carlos Magalhães nunca
me cortou a palavra. Ao contrário, um dia eu lhe perguntei de quantos minutos ainda dispunha e ele me
respondeu: ”V. Exª é o senhor do tempo“. Recebi ain da outras inúmeras gentilezas. Para mim, havia o
ACM ternura, que tinha admiração por mim. Talvez
isso tenha causado inveja ao Sr. Cláudio Humberto.
Além do mais, ele sabe que, aqui em Brasília,
elegi-me contra tudo e contra todos, contra os jornais
que me caluniavam – como agora um outro tal de
André, do Correio Braziliense, que num dia me entrevistou quatro vezes. Ele queria não me encontrar
porque já tinha uma manchete preparada: ”Lauro
Campos sumiu“. Ele telefonou quatro vezes para fazer uma só entrevista, e eu respondi as quatro vezes.
Só que, na última vez, em telefonema às onze horas
da noite, queria mandar um fotógrafo a minha casa.
Atendi, mas disse que não era hora de tirar fotografia.
Pararam um carro desse jornal na minha porta por
qua tro ho ras para me vi gi ar, para sa ber onde é que eu
não estaria em determinado momento para aplicar a
manchete pré-fabricada a meu respeito, dizendo que
sou ausente. Esquecem-se, porém, que apresentei
mais de cinqüenta projetos de lei, que fiz discursos
que, publicados, já contam 1.643 páginas. Esque-
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cem-se de tudo para reforçar a imagem
pré-fabricada, comprada e vendida.
Fui o mais votado de Brasília antes do Senador
Luiz Este vão, sem gas tar nada, a par tir de uma cor ne ta, sem nunca ter fe i to um outdoor, sem nada. Isso ir rita, sei disso, isso encrespa as consciências malformadas, deformadas, como é o caso do Sr. Cláudio
Humberto.
Pois bem, eu gostaria de me reservar, de reservar a minha declaração de voto na Co mis são de Éti ca
do Senado para depois, pelo menos, da acareação
que te re mos hoje. Pos so mu dar de idéia até a hora do
voto e é por isto que o voto, nesses casos, deve ser
secreto.
Uma mentira dessas divulgada no jornal, uma
aleivosia dessas publicada pode ocasionar um dano
maior do que aquele que seria de se esperar. Não se
deve esquecer que os dois Senadores ainda têm um
prazo, até que seja proferido o parecer por parte do
Relator, para resolver se renunciam ou não. Ou seja,
eles po dem re nun ci ar – e isso é um di re i to de les – até
antes que o Relator profira a sua sentença.
No entanto, se os Senadores Antonio Carlos
Magalhães e José Roberto Arruda lerem na coluninha de futricas e fofocas desse colorido fugitivo da
casa da Dinda, difamador profissional, um dos mais
abjetos seres de que tenho conhecimento – nunca o
vi, mas sei pelo que leio nos jornais, e ele freqüenta
vários jornais, que é um dos mais abjetos seres humanos de que já soube da existência – que vou votar
a favor de um ou de dois deles, e digo isso porque de
acor do com os ru mo res que ouvi por aí, há sete Se na dores decididos a cassá-los e sete Senadores decididos a absolvê-los, o meu voto seria muito importante,
seria decisivo, seria o oitavo voto, ou para um lado ou
para o outro. Portanto, se acreditarem nessa notícia,
obviamente os Senadores, que poderiam estar pretendendo recorrer à renúncia do seu mandato, deixarão de fazê-lo, e, nesse sentido, serão prejudicados,
por que não se va le rão do di re i to de re nún cia es pe rando que eu vote a favor deles, e assim se rão cas sa dos
definitivamente.
Considero isso, portanto, uma falta de responsabilidade total por parte de repórteres que se dizem
jornalistas. Isso não é jornalismo; são repórteres, são
focas e o serão até a morte. Vão envelhecendo,envelhecendo, mas, em termos de jornalismo,continuarão
e morrerão focas do baixo jornalismo, o que é muito
pior do que o baixo meretrício.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Senador
Lauro Campos, V. Exª me concede um aparte?
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O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Ouço V. Exª, Senador Gilvam Borges.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Senador
Lauro Cam pos, as con si de ra ções na co lu na do jor na lis ta Cláu dio Hum ber to não me re ci am de ma ne i ra ne nhuma uma resposta à al tu ra, por que V. Exª tem es tir pe, o que nós do Senado respeitamos. V. Exª também
fala da dualidade e tem um acervo intelectual e moral
reconhecido, e por tal reconhecimento recebeu do
Distrito Federal uma votação expressiva. Portanto,
esta Casa não só lhe presta re ve rên cia, mas o res pe ita muito. Assim sendo, o jornalista Cláudio Humberto,
ao te cer as suas con si de ra ções em sua co lu na, de i xa
de ser ele gan te, por que V. Exª é um re fe ren ci al no Se nado Federal. Muito nos honra a oportunidade de
conviver com V. Exª e ver a sua atuação aqui. Quero,
pois, congratular-me com V. Exª e repudiar esse tipo
de comportamento com um homem da sua estatura,
da sua ida de, da sua ex pe riên cia, da sua vida pú bli ca.
É realmente lamentável esse fato.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Agradeço muito a gentileza do aparte de V. Exª.
Realmente, estou dizendo que esse aspecto da
dualidade existe em todos os seres humanos. Durante dois anos, convivi com o Senador Antonio Carlos
Ma ga lhães, e, em bo ra já ti ves se uma má von ta de, um
preconceito em relação a S. Exª, o que faria com que
o meu julgamento fosse negativo, contrário a S. Exª,
per ce bi que S. Exª aqui de fen deu, du ran te todo o tem po em que es te ve à fren te da Pre si dên cia des ta Casa,
in clu si ve por meio do que eu cha mei de di ta du ra com par ti lha da en tre S. Exª e o Se nhor Fer nan do Hen ri que
Cardoso, a imagem do Senado.
No entanto, no final, participou desse infeliz epi sódio da quebra de sigilo do painel. Se tivesse ficado
apenas na lista, ou seja, se a referida lista não se tivesse transformado em um dossiê usado para difamar, por exemplo, a Senadora Heloísa Helena, eu se ria capaz de re le var a con du ta, o pas so em fal so dado
pelo Presidente Antonio Carlos Magalhães. Mas o
processo de violação chegou ao final, e só uma pessoa foi atingida – uma só pes soa –, mas uma pes soa,
um ser humano que tem o direito à sua dignidade, à
sua integridade.
Desse modo, considero gravíssimo o que, infelizmente, ocor reu nes se fi nal da pre sen ça do Se na dor
Antonio Carlos Magalhães neste Senado.
Não gostaria e não vou adiantar o meu voto,
apesar das provocações de cláudios humbertos e de
seres menores – menor do que ele não, porque isso é
di fí cil de en con trar – mais ou me nos da sua di men são.
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O processo de quebra do sigilo do painel chegou até o fim. Foi cometido o ato final que fecha a
ação deletéria, a ação desonesta, a ação que realmente constitui uma quebra do decoro parlamentar.
Gostaria muito que isso não tivesse acontecido, porque aprendi a admirar e respeitar um outro lado do
ex-Presidente Antonio Carlos Magalhães. Somos seres duais; ninguém é inconsútil e ninguém é completamente criminoso, nem o Sr. Cláudio Humberto con seguiu ser completamentecriminoso, completamente
des qua li fi ca do. Se eu es ti ves se jul gan do o Sr. Cláu dio
Humberto talvez entrasse na dúvida, percebesse alguns traços positivos naquele foragido da casa da
Dinda. Mas, infelizmente, o Sr. Cláudio Humberto tem
mais agilidade do que o traficante Fernandinho Be ira-Mar, pois ain da não foi le va do às bar ras do tri bu nal.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte, nobre Senador?
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Concedo um aparte ao meu exemplar ex-colega de
Partido, o Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Meu caro
Senador Lauro Campos, quero apenas deixar bem
presente a minha solidariedade a V. Exª e dizer que
sou daqueles que têm absoluta convicção de que o
seu voto sem pre foi e sem pre será, en quan to no exer cício do seu mandato, fruto exclusivo de sua consciência, de sua coerência de vida pública, parlamentar, de um pensador da vida. A sua coerência e a sua
integridade são um paralelo do seu próprio oxigênio.
Não consigo imaginar V. Exª quebrando a sua consciência, a sua integridade e continuando a respirar.
Então, tenho absoluta tranqüilidade e reforço aqui a
certeza de que o voto de V. Exª será fru to ex clu si vo da
sua consciência e coerência. Lamento que a imprensa não exerça o código de ética com a mesma rigidez
que cobra do Senado Federal, tendo em vista que ati tudes como a desse jornalista continuam a se repetir,
como se ele não merecesse uma punição ética também por uma transgressão moral como a que pratica
contra V. Exª. Muito obrigado.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
O que desejo, Senador Tião Viana, é continuar respirando até o final dos meus dias, e respirar nesse sen tido que V. Exª acaba de criar com as suas palavras.
Agradeço muito a manifestação de V. Exª.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Ouço V. Exª com muito prazer.
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A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Lauro Campos, quando estava chegando ao plenário, perguntei ao Senador Tião Viana o motivo que
o levou à tribuna. S. Exª não teve nem tempo de me
contar e não sei qual o teor da nota publicada. Mas,
qualquer que seja o conteúdo da nota que tenha pro vocado irritação em V. Exª, em função de uma questão de conduta ética, é descabida, porque todos conhecemos o seu comportamento e as suas atitudes
nesta Casa, como também o rigor com que V. Exª tra ta as questões do Código de Ética e Decoro Parlamen tar. V. Exª sabe, até pelo ca ri nho, pelo amor e pela
confiança que tenho para conversar e desabafar com
V. Exª, o quan to as es pe cu la ções, as fa las, a co var dia,
a mentira também já me machucaram profundamente. O que tinha que acontecer já aconteceu. Eu disse
ontem no Programa do Jô – a quem tenho a obrigação de agra de cer, por que ele foi mu i to pa ci en te e ca ri nhoso comigo – que já fui ao topo da montanha da in dignação e ao fundo do poço da tristeza. Agora estou
no equilíbrio, naquele momento em que podemos dizer: ”pode vir quen te que eu es tou fer ven do“. Estou no
ponto em que gosto de estar. Espero que depois des sa história toda o povo brasileiro não veja a necessidade de construir dois anexos, um perto do Congresso Nacional e o outro perto do Palácio do Planalto.
Um deles funcionaria como um mini-Carandiru, no
qual se poderia aprisionar as pessoas mais facilmente, em função da proximidade física, e o outro, como
um gigantesco divã, onde as pessoas pudessem resolver seus gigantescos problemas. Portanto, com
este aparte, quero simplesmente compartilhar aquilo
que todos nós sabemos. Se há um tema em que não
pode haver especulação é o voto de V. Exª, tendo em
vista a conduta rigorosa que V. Exª tem tido nesta
Casa.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Agradeço a gentileza de V. Exª. Até iria comentar sobre as nossas afinidades, mas não o fiz por causa da queles que andam procurando chifre em cabeça de
cavalo e que têm medo de tudo, são covardes. A propósito da intervenção de V. Exª, me veio à memória
uma colocação que fiz em um discurso ou em um
aparte ao Presidente Antonio Carlos Magalhães. Falei para S. Exª que tínhamos várias afinidades. Tínhamos 72 anos de ida de, eu e ele. Nós dois éramos diabéticos, outra afinidade. Somos safenados, também
outra afinidade. E parei por aí, não quis aprofundar-me em descobrir outras afinidades além dessas
que nos ligam.
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De modo que não tenho medo. Tive muito medo
no tempo dos militares, quando estava sozinho e fui
ameaçado de morte. Nunca tinha dado um tiro na minha vida e re ce bi ame a ças de mor te. Fui acon se lha do
a procurar o Fernando Henrique Cardoso, em São
Paulo. Procurei-o e ele me disse: Lauro, nunca vi ninguém tão ameaçado quanto você. Estou indo agora
para os Estados Uni dos; se pu der, vou le vá-lo co mi go.
Então, tive medo. A minha pressão foi a vinte, diante
das ameaças de morte. Agora, medo de Cláudio
Hum ber to? Isso nun ca. E tam bém não te nho medo do
ACM. Por isso, posso constatar algumas afinidades
com S. Exª – não vou achar que estou sendo hipnotizado por ele – e conservar a minha integridade, a minha dignidade e, assim, procurar, até o final, criar a
possibilidade de dar o voto mais isento, mais honesto
e mais justo que eu seja capaz de dar.
Não posso dizer ainda antes dessa acareação,
que vai acon te cer hoje à tar de, que a mi nha cons ciên cia já esteja formada. Mas o Sr. Cláudio Humberto,
safado, tem o dom divinatório.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me um aparte, Senador?
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Pois não.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Também quero expressar a minha solidariedade a V. Exª,
primeiro, porque pude constatar, em diversas notas
recentes do jornalista Cláudio Humberto, que ele tem
tido pouquíssimo cuidado, antes de escrever, em saber se os fatos que serão publicados em sua coluna
são ou não verdadeiros. Inúmeras vezes ele tem escri to a res pe i to de fa tos que não ocor re ram. De tal ma neira que é preciso registrar que, da forma como ele
con ti nua a agir – e já é de há mu i to tem po –, a sua co luna passa a ser cada vez menos acreditada. Inclusive, agora, quando se refere a V. Exª. Outro aspecto é
a certeza que pode ter o povo brasileiro em relação à
conduta de V. Exª na defesa dos princípios éticos da
mais alta re le vân cia. Des de que o conheci, aqui nesta
Casa, pude notar sua preocupação com os princípios
da éti ca e da mo ral, no sen ti do de que a nos sa con du ta como Senadores seja principalmente baseada na
responsabilidade de sermos sinceros, de dizermos a
verdade nos momentos de maior gravidade. Tenho a
certeza de que V. Exª estará formando o seu julgamento, com base nos princípios que, a cada dia, tem
aqui defendido. Receba minha solidariedade, Senador Lauro campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Se na dor Edu ar do Su plicy, a sua ma ni fes ta ção nos faz
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lembrar que vamos formando a nossa personalidade
ao longo da nossa vida, principalmente pelos bons
exemplos que procuramos seguir. Embora V. Exª
seja mu i to mais novo que eu, pode es tar cer to de que
tenho também procurado seguir seus exemplos.
Por outro lado, existem os cláudios humbertos,
que nos dão a sombra. Alguns nos dão a luz, que nos
atrai e pela qual temos o tropismo; outros nos dão a
som bra, para sa ber mos que aqui lo nós não po de mos
fazer, que aquele comportamento não pode e nem
deve ser imitado. Felizmente, tenho, aqui mesmo,
neste momento, os dois espelhos: o espelho iluminado e o espelho sombrio de cláudios humbertos, que
não devem ser imitados, se quisermos conduzir a
nossa vida com o mínimo de ética.
Jamais eu disse que sou um ser per fe i to. Eu sou
um ser a procura de apreender, a procura de desvendar, a procura de apreender e a procura da transformação da so ci e da de, que um dia fi ca rá li vre de vá ri as
coisas: de painéis, de quebra de ética, de dívida externa, de dívida pública, de exploração, de pobreza e
de cláudios humbertos. Aí, estaremos diante de um
mundo realmente que fez a superação para uma sociedade melhor.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Lauro Campos, V. Exª me concede um pequeno
aparte?
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Pois não.
A Srª Helo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Sei que
não é intenção de V. Exª, mas quero também deixar
registrada a minha opinião, para que não se satanize
uma única pessoa. É claro que, quando V. Exª fala o
nome de um jornalista, e o faz no plural, é porque ele
não é o único. Conheço vários jornalistas dignos.
Independentemente daqueles que fazem essas no tinhas sujas, em qualquer jornal, como fizeram contra
mim, eu continuo defendendo a liberdade de im prensa, que acre di to ser de fun da men tal im por tân cia. Não
aceito ne nhu ma dis cus são so bre ”lei da mor da ça“ em
qualquer instituição, porque quero construir a democracia. Mas quero evitar que, por usar um mesmo
nome muitas vezes, se satanize uma única pessoa.
Passei por várias situações durante esse tempo e
houve um jornalista – de que nem lembro o nome –,
que acom pa nha o Con gres so Na ci o nal há mais de 20
anos, que, quando disseram que seria possível mudar o voto, ele disse: ”Não, mas no Senado não pode.
Se a Senadora disse isso, não está falando a verdade, porque lá existe a digital“. Onde existe essa tal digital aqui? E ele nunca refez o que disse. Ainda bem
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que, além dos que fa lam ou re di gem uma nota por de sinformação – porque, às vezes, alguns acreditam
muito na suposta ”fonte“, pensam que ninguém age
de má-fé, e re gis tram es sas in for ma ções –, e dos que
agem de má-fé, existem várias pessoas que trabalham, neste País, de maneira séria, honesta: são jor nalistas, homens e mulheres, dignos, sérios, que não
se curvam a propinazinhas, a esse negócio de falar
bem de um ou de outro, conforme convém. Ainda
bem que há muita gente séria neste País. Então, é
bom que não fiquemos falando apenas o nome de
uma pes soa, para não sa ta ni zá-la, pois sa be mos que
esse tipo de comportamento várias pessoas, por aí
afora, têm.
O SR. LAURO CAMPOS (Sem Partido – DF) –
Não fa lei ape nas de um, fa lei de dois, tam bém de um
tal de André, um ”foca“ do Correio Braziliense –
creio que V. Exª não ouviu –, que me entrevistou. Ele
dividiu a entrevista em quatro partes. Todas as quatro
vezes que ele me procurou, eu estava lá. Conversei
com ele qua tro ve zes em um dia, e a man che te foi que
eu era su mi do, que não era en con tra do e que eu es ta va, portanto, tendo um mandato totalmente vazio e
inútil. Esse tal de Andre zi nho, esse re pór ter, me deu o
último telefonema às 11 horas da noite, para ver se
po dia con fir mar a mi nha au sên cia. Às 11 ho ras da no ite, depois de falar comigo quatro vezes durante o dia
e de me encontrar quatro vezes para uma entrevista,
mas ele queria justificar a manchete que já tinha feito:
que eu era ausente.
Esses tipos de coisas acontecem, essas deformações, talvez porque a maior raiva desse pessoal
seja pelo fato de eu ter sido eleito com o maior nú mero de vo tos em Bra sí lia, por duas ve zes. Em duas ele i ções, eu tive mais votos do que todos os candidatos
do PT juntos. De modo que eu não sou Senador de
Partido. Àqueles que estão falando nisso, tentando
aprovar uma lei nesse sentido, digo que, para mim,
não serve.
Tive mais votos do que todos os candidatos do
Partido juntos em duas eleições, sem dinheiro, sem
imprensa, sem nada.
A propósito de Partido, o Collor demonstrou
que, apesar de ter um partidozinho insignificante, de
cujo nome ninguém mais se lembra, chegou à Presidência da República. Isso desmoraliza os Partidos,
que se ima gi nam do nos dos vo tos e do po der, quan do
na realidade não o são. E o Collor provou isso.
A im pren sa tam bém se ima gi na as sim. Mas não
entendo como é que pode a imprensa achar que é o
quarto poder quando candidatos como eu vencem as

MAIO 2001
Maio de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

205

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ele i ções, con tra toda a im pren sa, su je i to a in tri gas e a
calúnias dessa imprensa, que, quando não pode caluniar, some conosco e, por mais que trabalhemos,
afirma que somos malandro. Eu sou malandro, de
acordo com todos os jornais desta cidade. Outros me
acusam de falar de assuntos que nada têm a ver com
o Dis tri to Fe de ral, como se o desemprego, a fome e a
miséria não tivessem a ver com o Distrito Federal,
como se a dívida externa que pagamos e nos empobrecem não tivesse nada a ver com a vida dos habitantes do Distrito Federal.
Não vou continuar a fa lar por que per ten ce mos a
uma totalidade, e os medíocres, au jour le jour, os
jornalistas só falam o hoje, como se o hoje fosse algo
solto, desgravitado do on tem e do ama nhã. Re al men te, ar ran jam sem pre al gu ma crí ti ca a fa zer em re la ção
a mim, para, no mínimo, me esconderem. Quando
apareço é para ”levar pau na moleira“, é para ser criticado. Creio que eles têm o direito de me criticar, mas,
pelo amor de Deus, me cri ti quem com jus ti ça, com ar gumentos, com dados! Provem as suas aleivosias.
Algumas vezes, fico pensando se isso ocorre,
quem sabe, pelo fato de eu ainda não ter usado a lin guagem esotérica. Uso apenas a linguagem exotérica, a linguagem para o povo, a linguagem simples.
Traduzo o ”economês“, por exemplo, em linguagem
sim ples, ao al can ce de qual quer bur ri ce. Mas, mes mo
assim, acho que não conseguem me acompanhar e
ficam com raiva. Dizem que não entendem o que falo;
que fico aqui, dando aulas e falando coisas que não
têm nada a ver com o mun do real, com Bra sí lia, como
se eu fosse um vereador, a cujo nível eles estão, talvez, mais acostumados.
Nunca falei nada disso, nunca fiz nenhum desabafo des se teor, mas, hoje, foi ine vi tá vel, di an te des sa
mentira, que poderá prejudicar outras pessoas, outros Senadores. Podem pensar que vou votar de uma
ma ne i ra e se sur pre en de rem, já tar di a men te, por que,
nesse caso, já haveria passado a fase da renúncia.
Não quero prejudicar mais do que o necessário. Ninguém! Nem ”a“, nem ‘b“, nem ”c“, de acor do com a mi nha deliberação final.
Era esse o desabafo que eu gostaria de fazer.
Não vou pro ces sar esse su je i to nem por essa in júria, nem pelas anteriores. Desejo apenas que ele
ainda consiga livrar-se da Casa da Dinda e dos ambientes que condicionaram a sua personalidade. Para
mim, ele é um fugitivo, um beira-mar, que fugiu da
Casa da Dinda. Um a mais. Amigo do Sr. PC Farias e
de outros que ali conviviam e permutavam o seu san -
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gue, do mesmo tipo, da mesma qua li da de, do mes mo
teor.
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) – Sobre
a mesa, Projeto de Decreto Legislativo que será lido
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 125, DE 2001
Convoca plebiscito sobre a desestatização da hidrelétrica de Tucuruí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É con vo ca do ple bis ci to, a ser re a li za do no
território dos Estados beneficiados pela energia produzida pela usina hidrelétrica de Tucuruí, sobre a de sestatização daquela usina.
Parágrafo único. Considera-se desestatização
da usina hidrelétrica de Tucuruí, para efeito deste De creto Legislativo, a alienação, pela União, de direitos
que lhe assegurem, diretamente ou através de outras
controladas, preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores
de sociedade responsável pela gestão ou exploração
daquela usina hi dre lé tri ca, bem como a trans fe rên cia,
para a iniciativa privada, da execução desse serviço
público.
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
nº 9.709, de 18 de no vem bro de 1998, as me di das ad ministrativas que visem à desestatização da hidrelétrica de Tucuruí.
Art. 3º O Presidente do Congresso Nacional
dará ciência da aprovação deste ato convocatório ao
TribunalSuperior 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
O pro ces so de pri va ti za ção do se tor elé tri co tem
sido ob je to de uma gran de po lê mi ca. Não ape nas por que o modelo adotado encontra-se em xeque como
porque se trata de algo que afeta um dos mais importantes patrimônios do País, construído ao longo de
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décadas de grande esforço e sacrifício de toda a população.
Essa preocupação é acentuada quando se fala
da privatização de uma usina hidrelétrica como a de
Tucuruí,localizada no tre cho in fe ri or do Rio To can tins,
a 350 km ao sul de Be lém, ca pi tal do Esta do do Pará.
Desde a sua inauguração, em 22 de novembro
de 1984, a hidrelétrica gerou mais de 250 milhões de
MWh de energia, beneficiando cerca de 11 milhões
de habitantes em 360 municípios dos Estados do
Pará, Maranhão e Tocantins, além do intercâmbio
com a Região Nordeste e a interligação com os sistemas elétricos do Sul, Sudeste e Centro-Oeste.
A construção da usina foi um empreendimento
de grande envergadura, o qual chegou a envolver um
contingente de mais de 40.000 pessoas, considerando-se os trabalhadores e suas famílias,direta ou indiretamente vinculados à obra.
O barramento completo do rio ocorreu em 6 de
setembro de 1984 e o enchimento do reservatório
prolongou-se até março de 1985. O lago formado, situado na cota 72 metros, inundou uma área de 2.875
km² da qual 25% correspondem a áreas anteriormente ocupadas pelo rio Tocantins e seus principais aflu entes. Nessa cota, o reservatório apresenta um perímetro de 7.700km e possui aproximadamente 1.600
ilhas, formadas pelas terras mais elevadas que não
foram inundadas.
Atualmente, as obras para construção da segunda etapa da Usi na Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí já es tão
em andamento e às 12 turbinas existentes serão
acrescidas outras 11 unidades geradoras que, juntas,
irão ampliar a capacidade de geração de 4.000 para
8.370 MW, em 2006, possibilitando o atendimento a
cerca de 40 milhões de habitantes.
É imprescindível, assim, permitir que a população diretamente interessada seja chamada a se manifestar sobre a privatização de Tucuruí.
Efetivamente, o que se pretende é, justamente,
permitir que seja apli ca do um dos me ca nis mos de de mocracia direta previstos pela nossa Carta Magna,
que estabelece como me ca nis mos de exer cí cio di re to
da soberania popular três formas de manifestação da
von ta de po pu lar, o ple bis ci to, o re fe ren do e a ini ci a ti va
popular, já regulamentadas pela Lei nº 9.709, de 18
de novembro de 1998, cujo art. 2º define plebiscito e
referendo como consultas formuladas ao povo para
que delibere sobre matéria de acentuada relevância,
de na tu re za cons ti tu ci o nal, legislativa ou administrativa, sen do que, con for me o seu § 1º, o ple bis ci to é con vocado com anterioridade a ato legislativo ou admi-
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nistrativo, ca ben do ao povo, pelo voto, apro var ou de negar o que lhe tenha sido submetido.
Ou seja, a instituição do plebiscito visa, exatamente, ao atendimento de situação como a aqui exposta.
Dessa forma, é fundamental ouvir o povo sobre
a possibilidade da privatização da usina hidrelétrica
de Tucuruí, com o objetivo de se espancarem, legitimamente, todas as dúvidas, sobre o destino desse
importante patrimônio do povo brasileiro.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2001. – Luiz
Otávio – Wellington Roberto – Maguito Vilela –
Antero Paes de Barros – Tião Viana – Romeu
Tuma – Ricardo Santos – Mozarildo Cavalcanti –
Carlos Patrocínio – Antonio Carlos Valadares –
Osmar Dias – Carlos Wilson – Pedro Simon – Casil do Mal da ner – Ber nar do Ca bral – Ra mez Te bet –
Lauro Campos – Ney Suassuna – Edison Lobão –
Iris Re zen de – Gil van Bor ges – Gil ber to Mes tri nho
– Tasso Rosado – Bello Parga – Paulo Hartung –
Eduardo Siqueira Campos – Heloísa Helena.
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.
O Presidente da República,
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor
igual para todos, nos termos desta lei e das normas
constitucionais pertinentes, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo
III – iniciativa popular.
Art. 2º Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de
acentuada relevância, de natureza constitucional, legislativa ou administrativa.
§ 1º O ple bis ci to é con vo ca do com an te ri o ri da de
a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo,
pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido
submetido.
§ 2º O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao
povo a respectiva ratificação ou rejeição.
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Art. 3º Nas questões de relevância nacional, de
com pe tên cia do Po der Le gis la ti vo ou do Po der Exe cutivo, e no caso do § 3º do art. 18 da ConstituiçãoFederal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no
mínimo, dos membros que compõem qualquer das
Ca sas do Con gres so Na ci o nal, de con for mi da de com
esta lei.
Art. 4º A incorporação de Estados entre si, sub divisão ou desmembramento para se anexarem a ou tros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado
na mesma data e horário em cada um dos Estados, e
do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas.
§ 1º Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração territorial prevista
no caput, o projeto de lei complementar respectivo
será proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional.
§ 2º À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar referido no parágrafo anterior compete proceder à audiência das res pectivas Assembléias Legislativas.
§ 3º Na oportunidade prevista no parágrafo anterior, as respectivasAssembléias Legislativas opinarão, sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica
afetada.
§ 4º O Congresso Nacional, ao aprovar a lei
complementar, tomará em conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior.
Art. 5º O plebiscito destinado à criação, à in corporação, à fusão e ao desmembramento de Municípios, será convocado pela Assembléia Legislativa, de
conformidade com a legislação federal e estadual.
Art. 6º Nas demais questões, de competência
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o
plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a lei Orgânica.
Art. 7º Nas consultas plebiscitárias previstas
nos arts. 4º e 5º entende-se por populaçãodiretamente interessada tanto a do território que se pretende
desmembrar, quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que re ceberá o acréscimo; e a vontade popular se aferirá
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pelo percentual que se manifestar em re la ção ao to tal
da população consultada.
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
plebiscito ou referendo;
IV — as se gu rar a gra tu i da de nos meio de co mu nicação de massa concessionários de serviço público, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta.
Art. 9º Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas
matérias constituam objeto da consulta popular, terá
sustada sua tramitação, até que o resultado das urnas seja proclamado.
Art. 10. O plebiscito ou referendo, convocado
nos termos da presente lei, será considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o
resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Art. 11. O re fe ren do pode ser con vo ca do no pra zo de trinta dias, a contar da promulgação de lei ou
adoção de me di da ad mi nis tra ti va, que se re la ci o ne de
maneira direta com a consulta popular.
Art. 12. A tra mi ta ção dos pro je tos de ple bis ci to e
referendo obedecerá às normas do Regimento Comum do Congresso Nacional.
Art. 13. A iniciativa popular con sis te na apre sentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados,
subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados,
com não menos de três dé ci mos por cen to dos ele i to res de cada um deles.
§ 1º O projeto de lei de iniciativa popular deverá
circunscrever-se a um só assunto.
§ 2º O projeto de lei de iniciativa popular não po derá ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, pro videnciar a correção de eventuais impropriedades de
técnica legislativa ou de redação.
Art. 14. A Câmara dos Deputados, verificando o
cumprimento das exigências estabelecidas no art. 13
e res pec ti vos pa rá gra fos, dará se gui men to à ini ci a ti va
popular,consoante as nor mas do Re gi men to Inter no.
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Art. 15. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Bra sí lia, 18 de no vem bro de 1998; 177º da Inde pendência e 110º da República. – Fernando Henrique Cardoso.

freqüência modulada na cidade de Montes
Claros, Estado de Minas, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.177, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

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.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – O projeto lido será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Primeira sessão de discussão, em segundo 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. 363 do Regimento Interno, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativa ordinárias, em fase de discussão em segundo turno, quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito da matéria.
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 (Ja der Bar ba lho – Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 1999
(nº 47/1999, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Montes Claros Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Pela ordem,
Sr. Presidente. Eu gostaria que V. Exª registrasse o
meu voto de abstenção.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Ata
registrará a abstenção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
a redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
210, de 1999, que será lida pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 253, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 210, de 1999 (nº 47, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 210, de 1999 (nº
47, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Montes Claros Ltda., para ex plo rar ser vi ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Montes Claros, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson,
Relator – Marluce Pinto – Antero Paes de Barros
ANEXO AO PARECER Nº 253, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
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Aprova o ato que renova a permissão outorgada a “Rádio Montes Claros
Ltda., ‘para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 470, de 26 de se tem bro de 1997, que re no va por
dez anos, a par tir de 6 de ju nho de 1989, a per mis são
outorgada a “Rádio Montes Claros Ltda.” para explorar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Montes Claros, 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. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2000
(nº 254/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio
FM Miraguaí Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Miraguaí, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 837, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Fogaça.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final.
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O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
eu gostaria de registrar que me abstenho de todas as
votações referentes a rádios.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Ata
registrará as abstenções de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 98,
de 2000, que será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 254, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 98, de 2000 (nº 254, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 2000 (nº
254, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM Miraguaí
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Miraguaí,
Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson,
Relator – Marluce Pinto – Antero Paes de Barro.
ANEXO AO PARECER Nº 254, 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 permissão a Ltda.” para radiodifusão modulada na Estado do Rio o
ato que outorga “Rádio FM Miraguaí explorar serviço de sonora em freqüência
localidade de Miraguaí, Rio Grande do
Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 250, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
permissão’à “Rádio FM Miraguaí Ltda.” para explorar,
por dez anos, sem direito de ex clu si vi da de, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na lo calidade de Miraguaí, Estado do Rio Grande do Sul.
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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 Srªs e os Srs. que a apro vam que i ram per ma necer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 2000
(nº 248/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Lucélia, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.059, 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 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 199,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário,Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 255, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 199, de 2000 (nº 248, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 199, de 2000 (nº
248, de 1999, na Câmara dos Deputados), que apro-
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va o ato que renova a concessão da Sociedade Rádio
Difusora Lucélia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Lucélia,
Estado de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Pinto – Antero Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 255, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, –––––––––––––, Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão de “Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Lucélia, Estado de São Paulo.
Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 2 de fevereiro de 1998, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão de
“Sociedade Rádio Difusora Lucélia Ltda.” para explorar, sem direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média na cidade de Lucélia,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de 2000
(nº 368/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Bariri Rádio Clube Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Bariri, Estado de São
Paulo, tendo
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Parecer favorável, sob nº 1.034, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Bello Parga, com voto contrário do
Senador Lauro Campos.
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 200,
de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário,Senador
Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 256, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 200, de 2000 (nº 368, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de 2000 (nº
368, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Bariri
Rádio Clube Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bariri, Esta do de São Paulo.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de maio de
2001. _ Jader Barbalho, Presidente _ Carlos Wilson,
Relator _ Marluce Pinto _ Antero Paes de Barros.

ANEXO AO PARECER Nº 256, 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 guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2001

Aprova o ato que renova a concessão outorgada a “Bariri Rádio Clube
Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Bariri, Estado de São Paulo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 24 de novembro de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 20 de maio de 1993, a concessão ou tor ga da a “Ba ri ri Rá dio Clu be Ltda.” para ex plo rar, sem direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média na cidade de Bariri, Esta do 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 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 2000
(nº 421/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão
da Fundação Nossa Senhora da Penha do
Espírito Santo para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo,
tendo
Parecer favorável, com adendo, sob
nº 26, de 2001, da Comissão de Educação,
Relator: Senador Ricardo Santos, com voto
contrário do Senador Lauro Campos.
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, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cen do a redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de
2000 (nº 421, 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 257, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 201, de 2000 (nº 421, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 2000 (nº
421, de 2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a permissão da
Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito San to para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência
modulada na cidade de Vitória, Estado do Espí rito Santo, consolidando o adendo ao Parecer nº 26,
de 2001, da Comissão de Educação.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de maio de
2001. _ Jarder Barbalho, Presidente _ Carlos Wilson,
Relator _ Marluce Pinto _ Antero Paes de Barro.

ANEXO AO PARECER Nº 257, 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 de ”Fundação Nossa Senhora da Penha do Espírito Santo“ para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º E aprovado o ato a que se refere a Portaria no 62, de 7 de junho de 1999, que renova por dez
anos, a partir de 17 de janeiro de 1995, a permissão
de ”Fundação Nossa Senhora da Penha do
Espírito Santo, originariamente outorgada a ”Rádio
Difusora de Cariacica Ltda.“, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na ci da de de Vi tó ria, Esta do
do Espírito Santo.
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.
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Em votação.
As Sras 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 205, de 2000
(nº 431/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Excelsior Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.106, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúdio Coelho, 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. 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 205,
de 2000 (nº 431/2000 na Câmara dos Deputados),
que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos
Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 258, DE 2001
(Da Comisão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 205, de 2000 (nº 431, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 205, de 2000 (nº
431, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Excelsior
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul.
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Sala de Reuniões da Comissão, 3 de maio de
200l. – Ja der Bar ba lho, Pre si den te – Carlos Wilson,
Relator – Marluce Pinto – Antero Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 258, 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 ”Rádio Excelsior Ltda.“ para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Nova
Andradina, Estado de Mato Grosso do
Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 76, de 2 de julho de 1999, que outorga per missão a ”Rádio Excelsior Ltda.“ para explorar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão sonora em freqüencia modulada na localidade
de Nova Andradina, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Em dis cussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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 8:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2000
(nº 371/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Educativa e Cultural Arinense a execu tar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Arinos, Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, sob nº 190, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

213
Sexta-feira 4

08025

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 269,
de 2000 (nº 371/99 na Câmara dos Deputados), que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 259, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 269, de 2000 (nº 371, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A ComissãoDiretora apresenta a re da ção fi nal do
Projeto de Decreto Legislativo nº 269, de 2000 (nº 371,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Rádio Comunitária Educativa e
Cultural Arinense a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Arinos, Estado de Minas
Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Marluce Pinto – Antero Paes de
Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 259, 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 autoriza a “Rádio
Comunitária Educativa e Cultural Arinense” a executar serviço de radiodifusão
comunitária na localidade de Arinos,
Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 89, de 30 de julho de 1999, que autoriza a “Rádio Comunitária Educativa e Cultu ral Ari nen se” a exe cutar, por três anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser-
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vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na lo ca li da de de Arinos, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
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 11, de 2001
(nº 528/2000, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Dolores Alcântara para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade Cascavel, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 216, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Ricardo Santos, com abstenções
do Senador Geraldo Cândido e da Senadora Marina Silva.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 11,
de 2001 (nº 528/00 na Câmara dos Deputados), que
será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 260, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 11, de 2001 (nº 528, de
2000, na Câmara dos Deputados).
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A Comissão Diretora apre sen ta a re da ção fi nal do
Projeto de Decreto Legislativo nº 11, de 2001 (nº 528,
de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Fundação Cultural de Radiodifusão Educativa Dolores Alcântara para executar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
cidade de Cascavel, Estado do Ceará.
Sala de Reuniões da Comissão, 3 de maio de
2001. _ Jader Barbalho, Presidente _ Carlos Wilson,
Relator _ Marluce Pinto _ Antero Paes de Barros.
ANEXO AO PARECER Nº 260, DE 2001
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, pro mul go o se guinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 2001

Aprova o ato que outorga permissão
a “Fundação Cultural de Radiodifusão
Educativa Dolores Alcântara” para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cascavel, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 286, de 9 de dezembro de 1998, que outorga
permissão à “Fundação Cultural de Radiodifusão
Educativa Dolores Alcântara” para executar, por dez
anos, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o difusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cascavel,
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.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 10:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Mensagem nº 135, de 1994 (nº
217/94, na origem), através da qual o Presidente da República solicita autorização do
Senado Federal para contratar operação de

MAIO 2001
Maio de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

crédito externo, com garantia da União, entre o Estado do Maranhão e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até
US$ 79,000,000.00 (setenta e nove milhões
de dólares dos Estados Unidos), de principal, destinada a financiamento parcial de
projeto para reabilitação e conservação de
rodovias naquele Estado, em virtude da
mesma haver perdido a oportunidade.
A Presidência, nos termos do art. 334, I, do Regi men to Inter no, e do Ofí cio nº 09, de 2001, da Co mis são de Assuntos Econômicos, declara prejudicada a
matéria por haver perdido a oportunidade.
A matéria vai ao Arquivo.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 11:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Mensagem nº 168, de 1997 (nº
1.094/97, na origem), através da qual o Presidente da República, encaminha ao Senado Federal, para apreciação da Comissão
de Assuntos Econômicos, o termo aditivo ao
contrato celebrado em 10 de junho de 1997,
entre a Caixa Econômica Federal e o Estado do Rio de Janeiro, com garantia da
União, no âmbito do Programa de Apoio à
Reestruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados, em virtude da mesma haver perdido a
oportunidade.
A Presidência, nos termos do art. 334, I, do Regi men to Inter no, e do Ofí cio nº 07, de 2001, da Co mis são de Assuntos Econômicos, declara prejudicada a
matéria por haver perdido a oportunidade.
A matéria vai ao Arquivo.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Item 12:
MATÉRIA A SER DECLARADA PREJUDICADA
Projeto de Resolução nº 55, de 1998
(apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 287, de 1998, Relator: Senador Eduardo Suplicy), que autoriza a Prefeitura do
Município de São Bernardo do Campo, no
Estado de São Paulo, a emitir, mediante
ofertas públicas, Letras Financeiras do Te-
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souro do Município - LFTM/SBC, cujos recursos serão destinados ao pagamento da
oitava parcela de precatórios judiciais, dos
processos aqui nomeados, bem como de
seus complementos da primeira a sexta parcelas, em virtude do mesmo haver perdido a
oportunidade.
A Presidência, nos termos do art. 334, I, do Regi men to Inter no, e do Ofí cio nº 08, de 2001, da Co mis são de Assuntos Econômicos, declara prejudicada a
matéria por haver perdido a oportunidade.
A matéria vai ao Arquivo.
Será feita a devida comunicação ao Ban co Central do Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Retornamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes, por permuta com o Senador Mauro Miranda.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu disse hoje, na
Comissão de Assuntos Econômicos, que usaria todo
o meu tempo na tribuna para defender aquilo que julgo legítimo para o Estado de Ron dô nia. No que se re fere a alguns artigos da Medida Provisória nº 2.080,
que limita o uso da propriedade privada na Amazônia
em 80% da sua área, quero fazer uma trincheira na
de fe sa dos in te res ses da po pu la ção do meu Esta do.
Vou ler um artigo de autoria do Dr. Léo Antônio
Fachin, Juiz de Direito do Estado de Rondônia, mais
precisamente da Comarca de Vilhena:
Constituição para quê?
A Constituição Federal sempre foi, e
deve ser, a lei básica de um país, através da
qual a nação estabelece princípios gerais e
fundamentais que norteiam a vida desta
mesma nação, pelo que a Constituição Federal (CF) é a lei suprema do país e todas
as decisões administrativas, bem como a legislação federal, estadual ou municipal devem estar rigorosamente adequadas a ela,
pena de não terem nenhum valor jurídico.
Quando qualquer lei, decreto, portaria, etc,
confronta com a orientação geral da CF
diz-se que tal norma é inconstitucional, o
que desobriga o particular de cumpri-la. A
inconstitucionalidade é um fato gravíssimo
na edição de leis e gera sérias responsabilidades a quem as edita. Assim, editar uma
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norma inconstitucional é uma arbitrariedade,
um abuso de poder.
Contudo, entre tantos excessos do Governo Federal neste momento, agora sob o
manto da ecologia, que interessa ao povo
brasileiro mas que satisfaz em escala infinitamente maior a ganância e os interesses
escusos da comunidade internacional, o
Presidente Fernando Henrique vem editando reiteradamente e por 62 meses consecutivos uma Medida Provisória que literalmente atropela a Constituição, além de literalmente jogar para a marginalidade e sufocar
o crescimento com honestidade e dignidade
entre 18 e 20 milhões de brasileiros natos (e
portanto cidadãos de direito) que trabalham,
produzem incontáveis alimentos saudáveis
e vivem modestamente nestes 40,1% do
território nacional.
Para que o leitor entenda a MP agora
de número 2.080-62, esta limite o uso do
solo na Amazônia a 20% de cada propriedade do particular [e aqui enfatizo: ”particular“]
(isso sem contar as volumosas áreas de
matas já protegidas por lei), sendo que no
Estado de Rondônia 93% das propriedades
são de pequenos e mini produtores, que terão de deixar 80% de sua propriedade em
matas e só utilizar 20%. Dá para sobreviver
assim?
Faço um parêntese para esclarecer, sobretudo
aos ilustres Senadores e aos representantes da
Imprensa aqui presentes, que não fica apenas nos
20%, porque dessa área o cidadão ainda tem que
descontar as demais áreas protegidas, como as matas ci li a res, as ca be ças-de-morro, os ala ga dos, as es tradas, os espaços ocupados por entidades públicas
– como es co las, pos tos mé di cos – e a sede da pe que na propriedade. Portanto, acaba sobrando para o
agricultor, às vezes, menos de 10%.
Como se vê, o Go ver no, que tan to pre ga a re for ma agrária aqui nesta região, está criando um verdadeiro batalhão de Favelados Rurais, isso exatamente
no momento em que a pecuária e a agricultura da região estão demonstrando um potencial de produção
que superam até índices obtidos com toda a tecnologia norte-americana, sem transformar o solo em áreas de sér ti cas, como se con ven ci o nou di zer no pas sa do sem nenhuma base técnica. Passados 30 anos de
ocupação racional da Amazônia, as terras ocupadas
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dão mos tras de uma al ta men te cres cen te ca pa ci da de
de produção, sem o perecimento do solo.
Visando compatibilizar crescimento humano
digno com preservação ambiental, o Estado de Rondô nia - que foi co lo ni za do pelo pró prio Go ver no Fe de ral e as terras foram vendidas (e não doadas) através
de licitação pública nos anos 70 e 80 - discutiu durante 14 anos uma lei estadual, com o que o Estado foi
milimetricamente pesquisado e mapeado por técnicos supervisionados pelo Banco Mundial, ao custo
para o Esta do [e para a União, acres cen to] de mais de
20 milhões de dó la res do que de cor reu o nos so Zo ne amento Socioeconômico-Ecológico, consolidado
através da Lei Estadual nº 233, de 06-06-2000, única
do gênero em toda a América Latina, onde, pela referida Lei, resta preservada em matas 68,69% do território total do Estado. Daí, pergunto: que outro Estado
da Fe de ra ção se dis põe a tan to? Dá para acu sar Ron dônia de possuir um povo contra a ecologia?
Em que pese esse esforço ímpar de Rondônia
(autorizado pelos arts. 23, VII, e 24, VI, da Constituição Federal), que é motivo de aplausos eufóricos de
ecologistas cons ci en tes e que deve ser se gui do pe los
demais Estados da região, o Governo Federal insiste
em editar, durante mais de cinco anos, uma MP que
viola grosseiramente a Constituição, pois limita brutalmente o direito de propriedade ao limitar o uso do
solo sem indenizar aos proprietários legítimos, isso
sem contar que o Senhor Presidente está, sob os
olhos omissos do Congresso, legislando livremente
em matéria que a discussão data de centenas de
anos. Onde está a urgência de que o art. 62 da Constituição Federal que exige para edição e tantas reedições da MP?
O Sr. Gilber to Mes tri nho (PMDB – AM) – V. Exª
permite-me um aparte, nobre Senador?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Eminente Senador Gilberto Mestrinho, quero apenas
concluir a leitura do artigo e, com muita satisfação,
concederei o aparte a V. Exª.
Continua o Dr. Léo no seu artigo, publicado nos
jor na is de gran de cir cu la ção no Esta do de Ron dô nia:
Com essa postura a ordem democrática está
abalada, pois estão se invertendo os papéis institucionais, criando grave instabilidade jurídica no País.
Dorme-se com uma disposição legal e acorda-se de
sobressalto com outra completamente diferente.
Se, enfim, o Governo quer editar uma lei democrática e transformar a Amazônia num enorme parque florestal, de mocraticamentesei que o povo daqui
aceitará, mas que primeiro indenize e recoloque os
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cerca de 20 milhões de brasileiros destas terras em
outras regiões produtivas do País, pois é direito.
No mais, o Governo faz alarde sobre o ônus de
ter que resolver o problema do FGTS criado pelo
ex-Presidente Collor, mas com a Medida Provisória
2.080 está criando uma obrigação de indenizar os
proprietários rurais produtores da Amazônia que cer tamente atingirá os cofres públicos em cifras superiores ao rombo do FGTS. Será que a assessoria jurídica de FHC não vê isso? Mas, tudo bem, será o povo
mesmo quem vai pagar a conta.
De outro lado, o Governo alardeou nesta semana que a CPI da Corrupção não terá futuro porque
afronta a Constituição. Será que o Governo está falando daquela mesma Constituição que, no caso da
MP 2.080 ele vem atropelando a cada dia durante já
longos 62 meses?
Lamentavelmente constata-se aqui que, mais
uma vez, vale aquela eterna máxima do ”faça o que
eu digo, mas não faça o que eu faço“. E o povo... Coitado do povo!!!.
Ouço, com atenção, o aparte do Senador Gilberto Mestrinho.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Nobre Senador Moreira Mendes, o discurso de V. Exª é
muito importante ao abordar essa medida provisória
que não é, nada mais nada menos, do que o cumprimento daquilo que é ditado no exterior para ser obedecido aqui dentro. São aqueles mesmos que se recusam a atender o Protocolo de Kyoto no que diz res pe i to à re du ção da emis são de ga ses que que rem im por a nós a chamada ”intocabilidade da Amazônia“.
Ora, 76% da Amazônia já é área preservada e oficialmente protegida com reservas indígenas, parques
ecológicos, florestas nacionais, etc. Portanto, sobram
24% da Amazônia, que são as propriedades pri vadas, e não querem mais que as use mos! Não que rem
mais que se utilize essa propriedade, às quais foram
vendidas pelo próprio Governo sob condições de serem usadas, como constava antes nas concessões
do INCRA! Ora, falo isso com muitatranqüilidade por que, no Ama zo nas, 98% da Flo res ta ori gi nal está in to cada. Mas não podemos ser condenados a essa renún cia eco nô mi ca a vida toda! Na Ama zô nia vi vem 20
milhões de pessoas, cuja tendência é crescer, é aumen tar. E eles que rem exa ta men te im pe dir esse cres cimento e esse desenvolvimento para atender exclusi va men te ao in te res se in ter na ci o nal e man ter a Amazônia como reserva de futuro para essa gente! Ora,
Senador, nós, da Amazônia, temos que nos levantar
contra isso! É importante manter a Floresta? Conser-
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vá-la? É. Mas, mais importante é cuidar dos que vivem na Amazônia. São seres humanos que vivem na
Amazônia e que estão sendo garroteados pelo Gover no; es tão sen do im pe di dos de so nhar, pelo Go ver no. Ima gi ne V. Exª que, ago ra mes mo, o Go ver no Fe deral elaborou um tal de Programa de Ações Estratégicas, para aplicação dos recursos do Orçamento
deste ano. O meu Estado, por exemplo, corresponde
a 30% da Amazônia, em números redondos, e a qua se 18% do Brasil. Não existe uma ação estratégica
programada para o Estado do Amazonas. Isso demonstra a intenção de man ter aqui lo lá to tal men te entre gue à pró pria sor te. Mais do que isso. Ain da on tem,
o Governo Federal assinou uma medida provisória
extinguindo a Sudam e a Sudene, a pretexto de com bater a corrupção. Tudo bem, todos queremos isso.
Agora, a impressão que se tem, e que foi difundida
nos meios de comunicação pelo próprio Governo, é a
de que esses órgãos só faziam financiamento de pro je tos, quan do a fi na li da de de les era ou tra – a prin ci pal
era o desenvolvimento das Regiões Amazônica e
Nordeste para evitar as desigualdades regionais, por
intermédio de investimentos constitucionais e de investimentos por opção de dedução no Imposto de
Renda. Ora, esses órgãos também tinham a obrigação, tinham por direito a concessão das isenções no
Imposto de Renda para aque las em pre sas que se es tabelecessem nessas regiões, independentemente
de te rem fi nan ci a men to ou não da Su dam, da Su de ne
ou de qualquer outro órgão, mas o reconhecimento
da isenção condicional era feito por esses órgãos.
Nisso não se toca. Não se sabe que fa zem isso, e vá rias empresas instaladas na região estão com processos prontos, aguardando definição, sem saber
quem vai to mar essa de ci são. E a Ama zô nia, que cor res pon de a cer ca de 68% do Bra sil, ago ra está no pe lourinho e condenada à estagnação, porque a experiência que temos, na região, daquilo que consta no
Orçamento da República e da ação do BNDES não é
animadora. Portanto, parabéns a V. Exª pelo discurso. Continuemos na luta!
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Senador Gil ber to Mes tri nho, agradeço a V. Exª pelo aparte.
Concordo com muitos dos pontos que V. Exª aqui colocou, como esse garroteamento da Amazônia como
um todo e o in te res se in ter na ci o nal es cu so e não mu ito claro.
No entanto, quero voltar, rapidamente, à questão da medida provisória, para deixar clara uma posição pessoal e fazer aqui uma confissão: nos últimos
10 anos, mudei muito o meu pensamento sobre a

218
08030 Sexta-feira 4

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ques tão da de fe sa do meio am bi en te. Hoje, sou mu i to
mais pre o cu pa do com o meio am bi en te do que era há
10 anos, há 20 anos mais ainda.
Quando cheguei a Rondônia – que é um retrato
do Bra sil, por que lá vi vem bra si le i ros de to dos os can tos, di fe ren te men te dos ou tros Esta dos da Ama zô nia,
é bom que se diga –, fui para lá atendendo a um cha mamento do Go ver no Fe de ral, que usa va, in clu si ve, a
ex pres são ”in te grar para não en tre gar“. E lem bro que,
na co lo ni za ção de Rondônia – toda ela oficial, porque
foi feita pelo Incra –, o Incra só dava o título às pessoas que derrubavam 50% de sua mata. Ora, pergunto:
como isso pode ter acontecido, e o Governo vir, agora, passar uma borracha em cima disso e dizer que
não vale mais, que agora são 80% e quem derrubou
tem que voltar atrás. Não podemos concordar com
isso, absolutamente.
Entretanto, deixo clara a minha posição. Hoje,
sou um defensor do meio ambiente, e Rondônia está
dando um exemplo para o Bra sil e até para a Amé ri ca
do Sul, porque é o primeiro Estado que tem a sua lei
de zoneamento sócio-ecológico-econômico, em uma
es ca la de um para 250 mil, dis cu ti da com a so ci e da de
durante quase dez anos. O artigo do Dr. Léo fala em
14 anos, mas, na verdade, foram 9 anos, quase 10
anos de dis cus são com a so ci e da de, ba se a da em es tudo técnico-científico. Não foi algo feito a toque de
ca i xa, de qual quer je i to; foi uma lei dis cu ti da com a so ciedade, com embasamento científico. E o Estado de
Ron dô nia con se guiu, a tem po – veja bem, Se na dor –,
preservar o entorno daquela área toda, que são exatamente das melhores terras do eixo da BR-364, que
foram”antropizadas“. Mas con se gui mos, por in ter médio dessa lei, se gu rar qua se 70% da área por meio de
reservas, entre todas elas, reservas indígenas, biológicas, florestas nacionais e estaduais. Então, é preciso que quem tra ta des sa ques tão no Go ver no Fe de ral
consiga entender que Rondônia é diferente do Acre,
que, por sua vez, é diferente de Ro ra i ma, do Ama pá e
do Amazonas, que não podemos ser vistos como os
outros Esta dos da Ama zô nia, uma vez que te mos pe culiaridades especiais.
O nosso desenvolvimento ocorreu mediante as sentamento feito pelo Incra. Fomos chamados para
ocupar essa Amazônia, para ocupar aquele pedaço
de chão brasileiro. Se vigorar a medida provisória da
forma como está proposta, deixando os 80%, o Estado de Rondônia, que tem toda a sua área constituída
de propriedades privadas, que, repito, não chega a
30%, que o cidadão comprou do Governo Federal e
pagou, 93% dessas propriedades privadas são cons -
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tituídas de pequenas propriedades, e o cidadão não
consegue viver economicamente explorando a sua
pequena propriedade com 80% dela preservados.
Isso é uma falácia e é preciso que se diga isso
claramente. Devemos discutir essa questão com profundidade, assim como fizemos na Comissão Mista.
Estivemos no Acre – a Senadora Marina Silva esteve
também presente. Escutamos o que pensa o povo
acre a no, fi ca mos sa ben do de sua ex pe riên cia. Esti vemos em Rondônia. A Comissão teve a oportunidade
de sentir o que pensa o povo de Rondônia e qual é a
nossa realidade.
Não podemos, e é este o meu questionamento,
sim ples men te pe gar um nú me ro es tan que, fixo, seco,
frio e determinar 80%. Por que 80%? Por que não
85%, 89%, 90% ou 70%? Pergunto novamente, por
que 80%? Então qual seria a solução, eminente Senador Gilberto Mestrinho? Lei de zoneamento sócio-ecológico-econômico.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com o
maior prazer, eminente Senadora Marina Silva, pois
V. Exª tem uma par ti ci pa ção mu i to efe ti va nes sa questão e tenho certeza de que tem dado a sua contribuição para encontrarmos uma solução que possa aten der aos in te res ses de to dos os Esta dos da Ama zô nia.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Estou
acompanhando, com bastante atenção, o pronunciamento de V. Exª. Nesse processo todo de discussão,
de reformulação do Código Florestal, todos aprendemos muito. É fundamental que essa discussão não
seja reduzida apenas à questão de 80% ou não, porque o projeto de conversão aborda vários aspectos
referentes ao Código Florestal. E deve necessariamente refletir os avanços que tivemos na legislação
ambiental desde que o Código foi feito há mais de 30
anos. Qu e ro di zer tam bém, Se na dor Mo re i ra Men des,
que o Congresso Nacional e a Comissão Especial te rão a enorme responsabilidade de evitar um certo xe nofobismo na regulamentação do uso das nossas riquezas naturais, no caso a floresta amazônica. Se a
Comissão enveredar pelo caminho de retirar os 80%,
estará sendo con tra di tó ria com o que se está propondo, que é estabelecer o zoneamento ecológico-econômico como sendo a base de re gra para a ex ceção. Ora, se não temos nenhuma regra, não temos
o que flexibilizar. Logo, a Comissão tem que ter a ma turidade e a responsabilidade de não querer jogar
essa decisão para a platéia, que, muitas vezes, não
está informada dessa discussão que estamos fazen-
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do, de que, por exem plo, Ron dô nia já tem o seu zo ne amento ecológico, embora com problemas, é verdade, como foram colocados na audiência, e precisa
aper fe i ço ar a for ma como cu i dar das áre as de pre ser vação permanente. O Acre está fechando o seu, os
demais Estados também. Que incentivo terão os
Estados que ainda não o fizeram, se não houver uma
regulamentação que estabeleça que serão aplicados
os 80%, como está na lei?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Concordo plenamente.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – A quem
fez o zoneamento ecológico-econômico de acordo
com os critérios técnicos será indicada essa flexibilização. O meu medo é o de que, no discurso, digamos
que o zoneamento é que vai nortear as mudanças,
mas, na prática, tiremos qualquer regra. Ora, os Esta dos que já o fizeram, muito bem, mas os outros não
terão nenhuma razão de fazê-lo, se podem estar
usando da forma indevida ou de qualquer maneira.
Essa é a observação que faço, para que não criemos
aqui uma cul tu ra, que pa re ce par tir do Con gres so Na cional, de que não queremos nenhum tipo de regulamen ta ção. Falo com a trans pa rên cia da alma, e V. Exª
viu a forma como me posicionei em Rondônia. Havia
mais de 1.500 pessoas naquele auditório, e fiz questão de me co lo car como eco lo gis ta, como pes soa que
defende o meio ambiente, porque não sou de fazer
discurso fácil para agradar. Sou pessoa de defender
os meus princípios, as minhas idéias, de respeitar as
idéias dos outros. Mas, com relação a essa questão
do Código Florestal, primeiro, penso que não devemos reduzir apenas 80%; segundo, não devemos en trar pelo ca mi nho de que não pre ci sa mos de re gra ne nhuma, porque onde não existe regra não existe o
que flexibilizar. Seria falacioso o argumento de que o
zoneamento é que fará as exceções. Nesse sentido,
poderemos sentar, discutir, debater, para que aquilo
que vamos aprovar no Congresso Na ci o nal não seja
apenas um instrumento para detonar o nosso meio
ambiente, porque não podemos usar o argumento
de que isso já foi feito na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá. Não me interessa o que de errado
eles já fizeram. O que me interessa é como po demos fazer o certo, mesmo sendo um País consi derado não-desenvolvido. Com relação a esse as pecto, quero que sejamos desenvolvidos. Não vamos
fazer as mesmas besteiras que eles já fizeram. Per dão pela palavra. Espero que a palavra ”besteira“
não fira o decoro.
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O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Eminente Senadora Marina Silva, talvez tenhamos muitas divergências no que se refere à questão político-partidária, mas no que se refere à defesa da Ama zônia e do meio ambiente nossas idéias estão convergindo para uma mesma posição. E quero explicar.
Concordo plenamente com o que V. Exª falou: nós te mos a responsabilidade de colocar um freio no avan ço descontrolado,desordenado sobre a floresta ama zô ni ca. Pa re ce-me que o fre io é re al men te essa ques tão dos 80%. Mas isso não pode ficar como uma letra
fria, sem que se abra a possibilidade, como disse, de
cada Estado, soberanamente, por meio da sua lei de
zoneamento e de critérios que deverão ser fi xa dos no
próprio projeto de conversão, dirigir o seu destino,
como está fazendo o Acre, que é muito mais preservacionista do que Rondônia, porque tem quase 92%
de suas florestas ainda intocadas e com muita di ficuldade de acesso.
Qu e ro re pe tir que, se Ron dô nia es ti ves se co meçando sua colonização agora, talvez a fizesse com
outra mentalidade; talvez os que estivessem indo
para Rondônia agora fossem com outra consciência.
Entre tan to, cha ma dos pelo Go ver no, vi e mos para agir
da for ma como agi mos. Então, não po de mos ser pu ni dos agora – estou-me referindo a Rondônia.
Concordo com o que V. Exª apresentou – estou
defendendo isso e o dis se hoje, no Mi nis té rio do Meio
Ambiente: deixe os 80% como regra geral; que cada
Estado resolva o seu problema por meio da lei de zoneamento, baseado em estudo técnico-científico.
Também não é chegar lá e simplesmente dizer ”é
aqui, é ali, vamos derrubar, e acabou“. Tem que ser
um es tu do tec ni ca men te per fe i to e com re gras de li mite também. Senão, acaba avançando-se mais do que
se deve. Mas defendo, ainda, que o zo ne a men to deve
preocupar-se com o global do território do Estado, e
não com a propriedade privada.
É importante que a imprensa tenha consciência
do que es ta mos fa lan do. Ontem, qua se to dos os gran des jornais brasileiros tinham um artigo, uma nota ou
uma man che te so bre esta ques tão: vão de vas tar 50%
da Amazônia. Isso é piada, não existe. Ainda que fossem os 50%, es ta mos fa lan do de 24% de pro pri e da de
privada, e 50% de 24% são 11% do global. Então, a
im pren sa está dis tor cen do mu i to. É pre ci so ou vir o outro lado.
Por isso, estou, neste momento, ocupando esta
tribuna, Sr. Pre si den te, e vou fa zê-lo mu i tas ou tras vezes na defesa do que julgo do maior interesse para o
Estado de Rondônia.
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Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Jader Barbalho, Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada, sucessivamente, pelos Srs. Carlos
Wilson, 1º Secretário, e Maguito Vilela.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Sobre a
mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 227, DE 2001
Requeiro, com fulcro no art. 215, caput, primeira parte, do Regimento Interno do Senado Federal,
combinado com os §§ 1º e 4º do art. 53 da Constituição Fe de ral, que esta Casa, na hi pó te se de for ma li za ção de denúncia contra o requerente, apresentada
pelo Procurador Geral da República, antecipe a concessão de licença prévia ao Supremo Tribunal Federal, com vista à promoção de ação penal.
Justificação
Cabe a esta Casa, dentro da sua competência
exclusiva, por força de preceito constitucional,deliberarsoberanamente so bre a con ces são de li cen ça pré via para o Supremo Tribunal Federal apreciar denúncia contra Senador da República.
A decisão quanto à licença é juízo de conveniência de caráter eminentemente político, que deve levar
em consideração a primazia do interesse público.
A essas considerações acrescenta-se outras.
Quais sejam:
1. O requerente é Senador da República, tendo
sido ele i to, por ma i o ria ab so lu ta dos vo tos de seus pa res, Presidente do Senado Federal;
2. Com a sua ele i ção, viu-se ví ti ma de uma in ter minável campanha injuriosa e difamatória, patrocinada por parte da mídia e por desafetos pessoais;
3. A leviandade com que é tratada a questão é
tamanha que chegam a envolver familiares do requerente e, pior ainda, pessoas com as quais sequer
mantém qualquer tipo de relacionamento, quer seja
social ou profissional; e
4. To da via, ape sar dos vá ri os ata ques, ne nhu ma
pro va foi apre sen ta da, tam pou co foi for ma li za da qualquer denúncia perante as autoridades competentes.
Di an te des se qua dro, mes mo que al guns en ten dam caracterizar o presente uma inovação jurídica,
encontra-se plenamente justificável pela incerteza
política que o momento está gerando, não só ao re-
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querente, mas, sobretudo e principalmente, a esta
Casa e ao País.
Primeiro porque, como dito anteriormente,
acha-se o in te res se pú bli co em ver tal si tu a ção apu ra da. Segundo, porque nada configura-se mais pernicioso ao desempenho das funções do requerente do
que a continuidade desses ataques sem fundamentos, que nunca são traduzidos por ações concretas.
Fortalece o raciocínio a doutrina que, ao manifestar-se sobre a matéria, assim se coloca:
Fernanda Dias Menezes de Almeida (in ”Imunidades Parlamentares“, Coordenação de Publicações
do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos De pu ta dos, Bra sí lia, 1982, p. 123) en ten de que
”se não se põem de acordo os doutrinadores, nem os
parlamentares, quanto aos critérios para a suspensão da imunidade processual, num ponto estão concordes: dão como certo que as Câmaras decidem so beranamente, com ampla liberdade, sobre pedidos
para processo“; e
Luiz Augusto Paranhos Sampaio (in ”Comentári os à Nova Cons ti tu i ção Bra si le i ra, vol. 2º , Atlas, 199,
p. 261), no mes mo sen ti do, con clui que ”a Casa Le gis lativa (o Se na do ou a Câ ma ra) age in casu com cer to
arbítrio, pois se trata da concessão de licença para
processar um de seus membros, daí ter, esse tipo de
autorização, além dos condicionamentos políticos,
um certa dosagem de conveniência“.
Senhor Presidente e nobres Senadores, por tudo
aqui ex pos to, roga o re que ren te que seja o pre sen te en caminhado à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dadania, para que, nos termos do inciso I, do art. 101, do
Regimento Interno da Casa, e com a brevidade que o
assunto exige, manifeste-se sobre a matéria, opinando pela autorização aqui pretendida.
Sala das Sessões, 3 de maio de 2001. – Senador Jader Barbalho.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – O Requerimento lido será votado na próxima terça-feira,
dia 8 de maio de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, pela liderança do Bloco.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Como
líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srs.
Senadores, Senadora Heloísa Helena, há muito eu
estava pretendendo fazer este registro, referente ao
programa de combate à pobreza que está sendo implementado pelo Governo do Estado do Acre e que
já constitui, com certeza, uma base de referência do
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trabalho que realizamos na Comissão de Combate e
Erradicação da Pobreza. E tenho a felicidade de fazer este registro, tendo V. Exª como Presidente dos
trabalhos, porque foi V. Exª o Presidente da Comissão criada no Congresso Nacional, por iniciativa de
um requerimento de minha autoria, oportunidade em
que visitamos os lugares mais pobres deste País.
Ao final daquele nosso trabalho, tínhamos um
conjunto de medidas que infelizmente não foram
atendidas na sua globalidade. Apenas o projeto do
Fun do de Com ba te e Erra di ca ção da Po bre za, de for ma tão limitada, foi aprovado. Mas a idéia, que foi
aquilo que me mobilizou, da cri a ção de um Orça men to social para as ações de combate à pobreza em
todo o nosso País, lamentavelmente, ainda está tramitando, e não se sente, por parte da Casa, uma mobi li za ção para dar uma res pos ta ade qua da aos 78 mi lhões de pobres que aguardam, tanto do Poder Executivo, quanto do Legislativo e da própria sociedade,
uma resposta à altura das dificuldades que enfrentam.
Confesso, Sr. Presidente, que, ao término daquele nosso tra ba lho, tive cer ta de cep ção e fi quei mu i to en tris te ci da, por que os fru tos não eram com pa tí veis com o tamanho da árvore que plantamos, em termos de expectativas. No entanto, tive a felicidade,
gra ças a Deus, de ver, no Go ver no do Esta do do Acre,
o Governador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores, que, com grande sensibilidade, convidou-me
para ajudar a desenhar um programa de combate à
pobreza. E, lançando mão dos ensinamentos do trabalho da nossa Comissão e do conhecimento de técnicos, que nos ajudaram a desenhar um programa
adaptável às necessidades do Acre, apresentamos,
juntamente com as Secretarias do Governo – de Pla nejamento, de Educação, de Assistência Social, do
Tra ba lho, en fim, as Se cre ta ri as afins –, uma pro pos ta,
a qual chamamos de Adjunto de Solidariedade. Esse
é o nome adaptado para a rea li da de do Acre do Orça mento social, proposta essa que, para alguns do Governo Federal, parecia algo inexeqüível, incapaz de
ser implementada do ponto de vista prático. Mas, gra ças a Deus, no Acre, está sendo implementada.
Só para se ter uma idéia, Sr. Presidente, no
Acre, deve haver, mais ou menos, 30 mil famílias que
constituem o núcleo duro da nossa pobreza. Haveria
algo em torno de 60 mil famílias pobres naquela faixa
de po bre za, mas o nú cleo duro de po bre za es ta ria em
torno de 30 mil famílias que vivem com menos de
US$1 por dia. Essas pes so as, na sua gran de ma i o ria,
estão nos bairros de periferia, principalmente no Mu-
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nicípio de Rio Bran co, onde te mos a ma i or con cen tração de po bres de vi do ao êxo do ru ral que foi pra ti ca do
graças a uma política de devastação dos seringais,
de inviabilidade da atividade produtiva e que tiveram
que vir para as periferias fazendo os bairros periféricos da nossa cidade, onde temos uma massa de desempregados.
O Programa Adjunto de Solidariedade está
constituído dentro de uma visão que, em primeiro lugar, é de alcance social estrutural e de alcance social
emergencial. É um Programa com uma estrutura democrática para que haja espaço para participação da
sociedade e das instituições públicas, sejam elas no
plano estadual, municipal ou federal. No caso, estamos começando com recursos do Governo do Estado. Quero gri far aqui que o Go ver no re ti rou do seu or çamento a quantia de mais de R$20 milhões para a
implementação desse Programa. Alguns que estão
nos acompanhando podem achar insignificante. Mas
no universo do orçamento do Estado do Acre e se
considerarmos a nossa população, é um Programa
ousado. Nas palavras de Cristovam Buarque,
ex-Governador do Distrito Federal, que tem se dedicado a essa questão do combate à exclusão social e
que, inclusive, dirige uma ONG voltada para a educação de cri an ças, a Mis são Cri an ça, se gun do suas pa lavras, no lançamento desse Programa, esse se
constitui o maior programa social do País, proporcionalmente falando.
Iremos atender, das 30 mil famílias, até o final
deste ano, se Deus quiser, a 18 mil famílias; essas 18
mil famílias serão atendidas a partir de várias modalidades que compõem o Adjunto de Solidariedade.
Antes de falar de cada uma dessas modalidades, quero falar rapidamente da estrutura do Programa, porque uma coisa é propor ao governo dos outros, outra é fazer no nosso próprio governo. E eu fiz
questão de fazer no nosso governo aquilo que propusemos ao Presidente Fernando Henrique Cardoso,
para que não tenhamos dois pesos e duas medidas.
Pri me i ro as pec to: o Adjun to de So li da ri e da de ou
orçamento social se compõe de um fórum consultivo,
com participação paritária da sociedade e do Governo, para que ele tenha um viés radicalmente de mocrático; com põe-se de uma co mis são ges to ra, por que
é fundamental que as instituições públicas assumam
sua responsabilidade; de uma secretaria executiva,
para que te nha agi li da de e seja ca paz de ope ra ci o nali za ção, no sen ti do de dar res pos ta aos ob je ti vos para
que foi criado; de uma coordenação dos benefícios e
auxílios, composta pelas várias Secretarias envolvi-
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das, porque é fundamental que haja parceria com as
ins ti tu i ções da so ci e da de ci vil, a par ce ria com a so ci eda de, mas fun da men tal men te é pre ci so que haja uma
parceria interna, dentro do próprio Governo. Não se
pode pedir o apoio exógeno se não houver uma interli ga ção en dó ge na, se o Go ver no es ti ver frag men ta do.
É por isso que te mos uma co or de na ção de be ne fí ci os
dividido entre as Secretarias afins: de Educação, de
Planejamento, de Saúde, de Cultura, enfim, dos vários segmentos que compõem o nosso Governo.
Existem os núcleos de execução local. Cada regi o nal, na que le Mu ni cí pio, no caso na Ca pi tal, que é o
pri me i ro que está sen do im ple men ta do, já te mos quatro núcleos executores implementados, divididos por
região, beneficiando diversos bairros. E essa estrutura pretende ser, e se Deus quiser será, uma estrutura
democrática, uma estrutura ágil e fácil, inclusive para
a fiscalização, o controle e a ava li a ção, por que queremos tudo com a mais absoluta transparência.
As linhas que compõem o orçamento social do
Adjun to de So li da ri e da de são: a Bol sa-Escola, que irá
atender a 10 mil famílias, no valor de 60 reais para
cada família – o Governo Federal está destinando
apenas 45 reais, e olhe que o Acre é um Estado pobre; a Renda Mínima, para pessoas que não têm filho
na ida de es co lar, mas pre ci sam de um au xí lio, por que
estão em con di ção de mi sé ria, tam bém no va lor de 60
reais, atendendo a mil famílias; a Bolsa-Primeiro
Emprego, para os jovens do Ensino Médio, no valor
de 90 reais, para que eles possam prestar 15 horas
de trabalho semanal, que pode ser inclusive nas
ações do próprio Adjunto de Solidariedade; teremos
também a modalidade da Bolsa-Primeira Infância, no
valor de 60 reais, para as crianças de 0 a 7 anos que
ainda não estão na idade escolar, mas que precisam
de uma assistência, principalmente por problemas de
desnutrição, em parceria com o trabalho maravilhoso
que já vem sendo realizado pela Pastoral da Criança
e por outras entidades que li dam com o so fri men to in fantil, na faixa dos problemas de desnutrição. Ainda
temos a Bolsa-Trabalho, destinada a beneficiar famílias de trabalhadores que estão desempregados mas
que podem ter uma atividade econômica produtiva,
principalmente nas frentes de trabalho que serão ins tituídas pelo Governo do Estado, no valor de
R$185,00; e a Bolsa-Universitária, também no valor
R$185,00, para mil estudantes universitários. A Bolsa-Trabalho beneficiará três mil famílias pobres.
Estou citando apenas algumas dessas modalidades para que se tenha uma idéia de que esse Programa tenta compatibilizar ações estruturais com
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ações emergenciais. A concepção do Programa é de
transferência direta de ren da para as fa mí li as; ne nhu ma delas receberá a modalidade de cesta básica ou
coisa semelhante, muito embora, em alguns casos,
pos sa-se fa zer esse tipo de aten di men to, mas ele não
constitui nenhum do eixos do Programa. Foi provado
na nossa Co mis são que a trans fe rên cia di re ta de ren da é o ins tru men to mais efi caz de com ba te à po bre za,
porque as famílias sabem administrar esses re cursos.
Agora, todas essas ações estão associadas à
idéia de se colocarem as crianças nas escolas, porque nenhuma dessas atividades será desenvolvida
ou implementada se as famílias não estiverem de
acordo com o item ”todas as crianças na escola, com
o devido acompanhamento do seu desempenho escolar, e principalmente que essas crianças estejam
recebendo as outras formas de assistência na parte
de sua saúde especialmente e na parte de alimentação, porque a partir do nosso Programa de Merenda
Escolar podemos estar, inclusive, dando um reforço
para aquilo que elas já vêm recebendo, que é o auxílio da Bolsa-Escola.
Os núcleos do Adjunto de Solidariedade se
constituirão também em núcleos de cidadania. Ali, te re mos cur so de for ma ção para as mães prin ci pal men te, teremos todas as mães e todos os pais inseridos
em programas de alfabetização para adulto, para que
nenhuma dessas pessoas continue analfabeta. Teremos ações também de acompanhamento na área de
sa ú de para as mu lhe res, do cân cer de mama, do cân cer ginecológico, e para as crianças a obrigatoriedade do acompanhamento na par te de va ci na ção, e ou tros benefícios na área de saúde. Todos esses elementos se constituem de uma ficha que será apresentada a cada ano, ou de 6 em 6 meses, para que a
família se credencie a receber o benefício.
É um Programa de largo alcance. No nosso
Estado, para a nossa realidade populacional, estará
beneficiando 90 mil pessoas e, se Deus quiser, iremos fa zer, na prá ti ca, aqui lo que nos dis cur sos eu e V.
Exª, os Senadores Eduardo Suplicy, Pedro Simon e
ou tros Srs. Se na do res de fen de mos aqui, mas que, la mentavelmente, não tivemos a oportunidade de realizar.
Com alegria, observo que alguns Prefeitos já
começam a pedir cópia do Programa para adaptá-lo
às suas realidades. Espe ro que, da mes ma for ma que
o Rio Grande do Sul se constituiu numa referência no
que concerne ao Orçamento Participativo, o Acre
possa estar dando uma pequena contribuição ao
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Orçamento Social. Que possamos ter um programa
de combate à pobreza e à exclusão social, em que a
educação seja o carro-chefe, além das demais atividades de geração de emprego e renda e de reforma
agrária adaptada à nossa realidade do Acre, que são
os pólos agroflorestais implementados pelo Governo
do Acre. Outras ações possibilitam a inclusão social,
como a reativação do extrativismo e aquelas que estão sendo levadas pelos projetos que o Governo está
realizando na parte de construção civil, e assim por
diante.
Sr. Presidente, para concluir este meu registro,
devo dizer que estou muito feliz. Primeiro, pela oportunidade de es tar mos fa zen do do Acre um laboratório
de combate à pobreza e à exclusão social. Pretendemos, até o final do ano, beneficiar até 18 mil famílias
em todo o Estado do Acre e, até o final do Governo,
neste um ano e alguns meses que nos restam, atender às 30 mil famílias que hoje estão abaixo da linha
de pobreza no nosso Estado.
Espero que, com essas ações, possamos estar
fazendo algo que nos leve a refletir sobre um dos ensi na men tos mais im por tan tes que apren di com D. Ma uro Morelli: de que as ações de governo são sempre
voltadas para os que são, os que sabem, os que podem e os que têm . Quando assumimos o poder e temos a possibilidade de fazer transformações sociais,
temos de pensar, em primeiro lugar – dizia ele –, nos
que não são, nos que não podem, não sabem e não
têm; dessa forma, estaremos evitando aquilo que Se bastião Salgado disse numa entrevista fantástica, à
qual tive oportunidade de assistir na época em que
estava acontecendo, no Rio Grande do Sul, o Fórum
Social.
Sebastião Salgado é um dos fotógrafos que
mos tra a mi sé ria hu ma na em todo o mun do, mas tam bém é um dos fotógrafos da esperança humana, porque, no mo men to em que fo to gra fa a mi sé ria, a po bre za, a exclusão, coloca-nos cara a cara com o desafio
de vencê-la, de debelá-la e de dar uma resposta. Por
isso, digo que ele tam bém é o fo tó gra fo da es pe ran ça,
pelo menos da esperança para aqueles que ainda
têm resquícios de humanidade na sua prática social,
cultural, política e espiritual.
Dizia ele, nessa entrevista, que a humanidade
conseguiu, a partir de 20% da sua camada mais privilegiada – os que têm acesso à educação de boa qua lidade, informação em tempo real, alimentação, saúde, segurança, cultura, possibilidade de viajar – criar
uma fuga para o futuro, deixando para trás 80%.
Esses 80% podem naufragar.
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Eu gostaria de di zer que todo es for ço e toda uto pia devem estar voltados no sentido de não permitir
que a raça humana fuja para o futuro com os seus
20% de excluídos, deixando para trás os 80% que
não são, não sa bem, não po dem e não têm, como dis se D. Ma u ro Mo rel li, por que não ha ve rá fu tu ro para fu gir se fizermos isso. Se não formos capazes de debelar a pobreza, utilizando tudo aquilo que foi produzido
social, coletiva e historicamente pela humanidade
para promover a inclusão social, não haverá futuro
para os que pensam que podem fu gir. Po de rão até fugir, isolando 80% da população para o analfabetismo,
a fome, a miséria, o desemprego e a exclusão, mas,
com certeza, aonde chegarem, se sentirão menos
humanos. Logo, o espaço que alcançarem não será
para 20% de possuídos; será o espaço para 20% de
despossuídos que expropriaram de si mesmos o
componente dos seus valores éticos, de solidariedade e de respeito pelo próximo.
Com essas palavras, Sr. Presi den te, agra de ço a
V. Exª, que, muito gentilmente, permutou para que eu
pudesse falar antes de V. Exª. Coloco-me à disposição como Senadora e como alguém que tem sensibilidade para esses problemas. Sinto-me assim, talvez,
pela própria experiência de vida, de ter enfrentado os
pro ble mas de po bre za que iden ti fi co nas fa mí li as que,
hoje, juntamente com várias pessoas, inclusive V.
Exª, tento beneficiar.
O meu mestre, Senador Eduardo Suplicy, não
tem fronteiras ideológicas e nenhum tipo de restrição
quando se trata da implementação do Programa de
Renda Mínima. Não pergunta se é do PFL, do PMDB
ou do PSDB; se alguém quer implementar o Programa, S. Exª se dispõe 100% a ajudar. Da mesma forma, no caso do Orçamento Social, quem quiser a
idéia, a có pia, o es for ço, o em pe nho da Se na do ra Ma rina Silva e do Governo do Estado do Acre, estamos
aí. O nosso objetivo não é carimbar uma idéia como
essa para um grupo ou um partido, mas carimbá-la
para todos os homens e mulheres de bem que querem ver combatida a exclusão social. Não me refiro a
palavras, mas a gestos concretos, principalmente, a
ações de governo que levem a um programa estrutural, que combinem as ações sociais emergenciais de
combate à fome com as ações estruturais de reforma
agrária e educação, para que não tenhamos mais 70
milhões de pobres e 15 milhões de jovens analfabetos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Esta
Presidência congratula-se com V. Exª, Senadora Ma-
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rina Silva, por esse brilhante pronunciamento. Nós
somos conhecedores da luta de V. Exª em favor dos
mais pobres, dos mais humildes e dos excluídos.
Congratulamo-nos também com o Governador Jorge
Vi a na, do Acre, que está se es for çan do para re al men te apoiar as pessoas mais pobres, mais simples e
mais humildes daquele Estado. O Senador Tião Viana é outro exemplo de político, e esperamos que o
Brasil siga esses bons exemplos em todos os Estados, em todas as cidades brasileiras.
Meus cumprimentos a V. Exª.
Com a palavra o nobre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oraas
dor.) – Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, o Brasil
vive um dia de grande expectativa. No centro das
atenções, sem dúvida alguma, o Senado Federal. Todos os focos da mídia nacional, e até internacional,
estarão voltados, daqui a pouco, para a reunião do
Conselho de Ética do Senado, que se inicia daqui a
alguns minutos.
Temos ouvido da imprensa, com muita fre qüência, in ter pre ta ções de que al gu mas ses sões do Se na do da Re pú bli ca e al gu mas re u niões, so bre tu do as últimas re u niões do Con se lho de Éti ca, têm-se trans for mado em verdadeiros espetáculos, que poderiam ser
com pa ra dos a pro gra mas de au di tó ri os e talk shows.
Diria que, de fato, o conteúdo dessas reuniões tem
extrapolado a expectativa das sessões que acontecem costumeiramente no Senado. Não há dúvida alguma: o Senado Federal encontra-se, hoje, no palco;
o Senado está no tablado; o Senado está, sim, envolvido num cenário que, entre erros e acertos, conseguiu se cons ti tu ir, nes te mo men to, no prin ci pal alvo da
atenção pública brasileira.
Acredito que o Senado venha a superar essa
crise e sair fortalecido de todo esse episódio. Não tenho dúvidas, e essa é a minha expectativa, a minha
convicção,inspirado até em algunshistoriadores, que
costumam referir-se ao Brasil como um País que tem
enfrentado dificuldades para alcançar o desenvolvimento ideal, para vencer as suas diferenças sociais,
as diferenças regionais, e atribuem isso à falta de
uma revolução – dizem que o Brasil nunca viveu uma
verdadeira revolução e, por isso, não conseguiu, ainda, a consistência necessária para mover o seu povo
e a na ção como um todo na tri lha do de sen vol vi men to
esperado por todos nós, combatendo definitivamente
a pobreza e reconquistando, cada vez mais, a auto-estima do povo brasileiro.
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Pois o Senado vive hoje essa revolução. O Senado se apre sen ta de for ma des nu da da pe ran te a população. A esse propósito, é preciso ressaltar que
isso só está sen do pos sí vel em fun ção da TV Se na do,
que consegue mostrar ao vivo e em cores, sem cortes, tudo o que acon te ce hoje no âm bi to do Par la mento brasileiro, especialmente no Senado Federal.
No que concerne às reuniões do Conselho de
Ética, não tenho dúvida nenhuma de que o grau de
dramaticidade, a reação dos Senadores, a forma imprevisível como muitas vezes atua o Senador Eduardo Suplicy, a forma comovente, vibrante, como atua a
Senadora Heloísa Helena, a Senadora Marina Silva e
o des pren di men to do Se na dor Pe dro Si mon são fa tos
de que a população não tinha conhecimento. E esse
conhecimento se tornou possível por intermédio da
TV Senado.
É preciso, ainda, fazer a seguinte observação: o
Senado está no centro do palco, o Senado, hoje, é o
foco das atenções. O Senado, porém, precisa chegar
ao pódio. Há uma grande di fe ren ça en tre par ti ci par de
um cenário, entre ser um instrumento para a organiza ção de um es pe tá cu lo – esta é hoje a prin ci pal com paração que a mídia faz – e, por mérito próprio, chegar ao pódio, o que é resultado de uma conquista.
Essa diferença precisa ser observada com segurança. O Senado precisa chegar ao pódio.
Há uma diferença profunda entre palco e pódio;
às vezes, até prescindindo de muitos méritos, pode-se chegar ao palco e fazer um show, mas ao pódio, Presidente Maguito Vilela, chegam somente os
vitoriosos, somente aqueles que conseguem vencer
as dificuldades e demonstrar grandeza – qualidade
que o Senado precisa demonstrar neste momento.
Acredito que o Senado está no caminho certo,
pois está desempenhando corretamente o seu papel
na luta pela busca do pódio e não do palco. E aqui vai
a minha divergência principal com relação à in terpretação da imprensa nacional: o Se na do tem se de di cado, nos últimos dias, a aprofundar as investigações,
de forma serena, com responsabilidade, sob o coman do éti co, mo ral do Pre si den te do Con se lho de Éti ca, Senador Ramez Tebet. S. Exª tem desempenhado, com destaque, papel importante na condução de
uma das funções inerentes ao nosso trabalho parlamentar: a investigação, a fiscalização de nós mesmos, dos nossos procedimentos e também dos atos
do Governo.
Nesse aspecto, parece-me, o Senado caminha
a passos largos para obter, num futuro próximo, o reconhecimento da opinião pública. Há aqueles que
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hoje colocam em dúvida a posição do Senado Federal, mas não tenho dúvida de que, a prosseguirmos
nesse caminho da busca de esclarecimentos e da
inevitável tomada de decisão sobre aquilo que aconteceu no Senado – o Senado foi ultrajado e a consciência dos Se na do res foi vi o len ta da por meio da vi o lação do painel -, poderemos, de uma vez por todas,
conquistar credibilidade. Mas a esse ponto só chegaremos se permanecermos no caminho da ética, da
serenidade, da dedicação e da determinação no sen tido de apurar todos os fatos.
Certamente, a acareação de hoje permitirá aos
membros do Conselho de Ética conhecer a veracidade dos fa tos – não sou mem bro do Con se lho de Éti ca,
mas sou titular da Comissão de Constituição e Justiça, por onde esse processo certamente vai passar no
fu tu ro e onde po de rei me ma ni fes tar tam bém, com batendo com veemência, como faço agora, tudo que
aconteceu neste episódio. De fato, foi um desrespeito
tremendo à nossa Constituição, foi uma infração que
merece do Senado uma posição firme, uma resposta
dura. Não quero fazer prejulgamentos, pois alguns
lances ainda vão acontecer nesse episódio que está
se desenvolvendo. No entanto, não dúvida nenhuma
de que o Se na do pode res sur gir pe ran te a opi nião pú blica como uma instituição de grande credibilidade,
de grande respeito, o que é imprescindível para uma
consolidação cada vez maior da nossa democracia.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT - AP)
– Ouço, com prazer, o eminente Senador Casildo
Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) – Senador Sebastião Rocha, V. Exª refere-se ao palco em
oposição ao pódio; diz que o mais importante é colocarmos o Senado no pódio, não no palco. O Senado
Federal está na pauta, está colocado perante a Nação em uma situação, sem dúvida alguma, de grande cisão. Gostei da frase de V. Exª – levar o Senado
ao pódio –, pois ela é muito adequada para expressar que devemos colocar a instituição Senado acima
de quaisquer outras coisas, porque nós passamos,
as pessoas passam, mas a instituição Senado, que
representa o coração do sistema democrático no
Brasil, é perene - e assim deve ser em um sistema
democrático: as instituições devem ser permanentes. Por isso, a avaliação de V. Exª é procedente e
vem em boa hora. Aliás, daqui a uma hora vamos
passar por um momento dos mais importantes para
o Senado Federal, embora, pessoalmente, eu enten-
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da que já existam elementos que caracterizam a
quebra do decoro parlamentar, que houve violação
do decoro. Daqui a uma hora haverá mais uma reunião para ultrapassarmos mais uma fase dessa história toda que a Nação está acompanhando tão de
perto. Quero lhe cumprimentar, portanto, quando V.
Exª coloca que o palco existe, mas o mais importante é colocarmos a instituição do Senado no pódio.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Exa ta men te, Se na dor Ca sil do Mal da ner. Mu i to obrigado por seu aparte. O pódio, como disse, só pode
ser conquistado. Por isso os Senadores devem estar
atentos e de fato em pe nha dos na bus ca e na con quis ta do pódio, e não apenas no espetáculo que hoje se
vive em função desse episódio.
Chegamos juntos aqui, Senador Casildo Maldaner, e era comum ouvirmos que o Senado era até
melhor do que o céu – parece-me que essa frase foi
cunhada por um ilustre político brasileiro –, porque
aqui se chegava vivo e ao céu só se chega morto.
Hoje ouvimos de vários Senadores e até de um padre, em um episódio narrado pelo Senador Eduardo
Suplicy, do qual também participou o Senador Pedro
Simon, que aqui seria um dos lugares onde já não
se pode mais falar em Deus. Vejam onde podemos
chegar, o quanto poderemos retroceder no histórico
Senado da República, onde a figura de Rui Barbosa
está sempre a nos inspirar, embora nem sempre
possamos alcançar a dimensão de seus pensamentos e do seu verbo.
Temos, no entanto, que repudiar e até discordar de determinados comentários. Aqui se pode falar em Deus sim, e falo em Deus com convicção,
porque entendo perfeitamente que os que eventualmente usam o nome de Deus em vão merecerão
certamente a sua avaliação final. No seu juízo final,
poderão ter o seu julgamento. Podemos tranqüilamente, os homens e mulheres de boa-fé, que acreditamos em um ser superior que denomino Deus,
continuar falando no nome de Deus, pregando o
nome de Deus, aqui, da tribuna do Senado, com
muita tranqüilidade.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) – Permite-me V. Exª mais um aparte?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT - AP)
– Ouço, novamente, o Senador Casildo Maldaner.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB - SC) – Senador Sebastião Rocha, em relação ao Senado, algumas pessoas dizem que não é preciso morrer para ir
para o céu, porque aqui se entra vivo, e para ir para o
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céu mes mo é ne ces sá rio pas sar por uma mor te bi o ló gica. Dizem os Senadores Pedro Simon e Eduardo
Suplicy, em conversas, que aqui não é mais o paraíso. E se não é preciso morrer para ir para o paraíso,
hoje também não é preciso morrer para passar por
um tormento, porque, no momento, vivemos aqui um
tor men to. Em ou tras pa la vras, es ta mos pas san do por
uma momento tenebroso. Acredito que precisamos
passar por isso, e temos que passar por essas catacumbas – hoje não seria mais o paraíso –, para conseguirmos sair, respirar e, como V. Exª mesmo mencionou, dizer à Nação que o Senado Federal re presenta a alma, a democracia e a transparência, ou
seja, o Senado tem que ser, na verdade, o pódio que
a Nação precisa. Creio que é nesse sentido que temos que in ter pre tar o ver da de i ro sen ti do do Con gresso Nacional e, mais especificamente, do Senado Federal.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT - AP) –
Mais uma vez, agradeço a V. Exª, Senador Casildo.
Para con clu ir, Sr. Pre si den te, vou abor dar su cintamente dois assuntos: Sudam e Sudene. Sou da
Amazônia e entendo que precisamos de instrumentos importantes para o nosso desenvolvimento, mas
confesso que a Sudam e a Sudene transformaram-se
em estruturas carcomidas, ultrapassadas, viciadas,
que, lamentavelmente, muito pouco contribuíram
para o desenvolvimento da região. E posso falar isso
em alto e bom som, porque, de toda a Região Norte,
em todo esse tempo, o Amapá foi um dos Estados
me nos aqui nho a dos com re cur sos da Su dam. Não te nho ainda uma perfeita avaliação da medida provisória que foi publicada, mas acredito, sim, que poderemos ter novos caminhos, e que os recursos – até, às
vezes, menores – poderão chegar mais facilmente à
sua finalidade, aos seus objetivos.
A isenção fiscal, o art. 9º – foi dito várias vezes
pelo próprio Senador Jader Barbalho, que preside
esta Casa e que está no centro, também, das acusações que envolvem desvios de recursos na Sudam –,
é, na verdade, o grande usurpador de todo esse processo. Então, coibindo isso, pode ser que se consiga,
então, transformar esses dois novos órgãos recém-instituídos em verdadeiros mobilizadores da
nossa economia, indutores do nosso desenvolvimento. É essa esperança que temos. E, embora eu não
seja favorável ao uso abusivo de medidas provisórias
– sempre condenei e contestei isso –, penso que foi a
forma mais direta de se dar uma solução para esse
problema de imediato.
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Entre tan to, des ta vez, o Con gres so deve ins ta lar
a sua comissão especial, que certamente vai devotar
toda a atenção necessária e, se for possível, transformar a me di da pro vi só ria em um pro je to de con ver são,
que – aí, sim – possa ser resultado de um consenso
entre Governo, Parlamento e população interessada
no assunto.
O certo é que não podíamos mais conviver com
isso. Pelo menos da minha parte, fui atendido naquilo
que clamei várias vezes ao Ministro Fernando Bezerra: que a decisão fosse equânime para os dois órgãos, o que de fato aconteceu.
O último assunto que trago a esta tri bu na na tarde de hoje, Sr. Presidente, trata de um grande movimento que está havendo no Brasil por parte dos Procuradores da República.
A Associação Nacional dos Procuradores da
República no Brasil tem, através da imprensa, manifestado um desagravo com relação ao texto constitucional atual, uma discordância na forma como é feita
a escolha, a indicação do Procurador-Geral da República.
E trago este assunto na tribuna na tarde de hoje
porque sou autor de uma emenda constitucional,
aliás duas, mas uma di re ta men te vin cu la da à ques tão
do Ministério Público Federal. Trata-se de uma emen da constitucional de junho de 2000, portanto já tramitando há algum tempo no Senado Federal, que estabelece uma regra diferente da que está colocada na
Constituição para a escolha do Procurador-Geral da
República. Isso porque há uma divergência entre o
texto que trata da escolha do Procurador-Geral da
República e a escolha do Procurador-Geral dos Esta dos. Enquanto nos Estados e também no Distrito Federal e Territórios, os Ministérios Públicos indicam
uma lista tríplice mediante eleição, sendo o Procurador-Geral nomeado pelo chefe do Poder Executivo,
no caso do Procurador-Geral da República, a indicação é pessoal do Presidente da República.
Então, en ten den do que há de fato uma de for ma ção no texto constitucional, apresentei uma emenda
constitucional que vai além, inclusive, do que estão
hoje a lutar os Procuradores da Re pú bli ca. Eles es tão
apenas buscando, pedindo, conclamando para que
tenham o mesmo tratamento dos Procuradores Esta duais, do Ministério Público Estadual, ou seja, a lista
tríplice. Eu, na proposta que apresentei, e que está
tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e
Ci da da nia do Se na do, es ta be le ço como cri té rio a eleição, porque entendo que o melhor parâmetro – embora conheça perfeitamente que o Ministério Público
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é um órgão auxiliar da Justiça, não é um poder independente – de direito, o correto, é que a escolha do
Procurador-Geral seja feita pelos próprios membros
do Mi nis té rio Pú bli co, dos seus in te gran tes, haja vis ta
que, no caso do Tribunal de Contas da União e dos
Esta dos, que tam bém são ór gãos au xi li a res do Po der
Le gis la ti vo, a es co lha é fe i ta pelo pro ces so de ele i ção
direta.
Então, na minha emenda – e gostaria de aproveitar este espaço para torná-la pública, embora já
publicada no Diário Oficial do Senado, para dar-lhe
um tratamento mais público e, então, a partir deste
momento, estabelecer um debate sobre o assunto –,
tenho o entendimento de que a melhor forma de se
escolher, de se eleger, de se indicar o Procurador-Geral da Re pú bli ca é atra vés de uma ele i ção di re ta, porque o Ministério Público tem uma função excepcional, além daquela de fiscalizar o cidadão e fun cionar como um órgão auxiliar da Justiça, ou seja,
uma das atribuições inerentes ao Ministério Público é
a fis ca li za ção do pró prio Go ver no e da pró pria União.
Sempre houve uma discordância em relação a
essa es co lha, isto é, como o Pro cu ra dor-Geral da Re pública, indicado pelo Presidente, vai poder atuar
com independência em relação à Presidência da República ou com relação aos assuntos de interesse da
União.
Nesse aspecto, apresentei essas duas propostas de emenda constitucional e espero que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania possa, em
breve, analisá-las. Nas duas, proponho que a escolha
dos Procuradores-Gerais tanto dos Estados quanto
da União seja realizada por eleição direta. São duas
PECs porque tratam de dispositivos constitucionais
diferentes: a da União, altera o § 1E do art. 128, e a
que se refere aos Estados propõe a alteração do § 3E
também do art. 128 da Constituição.
Eram essas as manifestações que tinha a fazer
na tarde de hoje, Sr. Presidente.
Vamos aguardar o desfecho da reunião do Con selho de Ética, hoje, na expectativa de que o Senado,
mais uma vez, possa estar dando um grande passo
para a conquista do pódio e não apenas envolvido
com uma preocupação de estarmos no centro de um
espetáculo, apenas ocupando um espaço no palco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Com a
palavra o nobre Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre si den te, Sras e Srs. Senadores, obrigado
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a V. Exª, Sr. Presidente em exercício, Senador Maguito Vilela.
Embo ra da qui a pou co, den tro de 40 ou 50 mi nu tos, vá se iniciar a gran de re u nião do Con se lho de Éti ca, com a acareação entre dois colegas Senadores e
a ex-Diretora do Prodasen, eu não poderia deixar de
tra zer um as sun to mu i to im por tan te para os vá ri os se tores da agricultura brasileira, embora não diga respeito à questão atual.
Tenho sido procurado por vários produtores, de
vá ri os Esta dos do Bra sil, que es tão pre o cu pa dos com
as dificuldades que a agricultura brasileira vem enfren tan do em ter mos de com pe ti ti vi da de com os Estados Unidos e a Europa.
Tra go aqui da dos le van ta dos pe las co o pe ra ti vas
e pelas federações de trabalhadores do meio rural
com relação à pro du ção de grãos, área em que o Bra sil é um dos maioresprodutores mun di a is. Em 1995, a
saca de soja custava entre R$12,00 e R$13,00; hoje,
cinco anos depois, está em torno de R$11,00,
R$12,00, mais ou menos o mesmo preço. Ao mesmo
tempo, à época, em 1995, o óleo diesel, que é utilizado em máquinas e equipamentos, estava na base de
R$0,28 o litro; hoje, custa em torno de R$0,85,
R$0,92, portanto, triplicou o custo para a produção e
a venda dos grãos. Com relação aos fertilizantes, há
cinco anos, a tonelada estava em torno de R$200,00,
R$220,00; hoje, a tonelada de fertilizantes, adubos
etc, que é ne ces sá rio co lo car-se na ter ra, está em tor no de R$420,00 a R$500,00, portanto, dobrou de va lor, sendo que o resultado da produção continuou o
mesmo. Cito, ainda, mais um exemplo: a colheitadeira, que é a automotriz usada para colher o produto,
que há cin co anos cus ta va em tor no de R$00 mil, hoje
está em torno de R$200 mil.
Os produtores de grãos brasileiros entendem o
momento pelo qual passa a agricultura, mas eles não
têm como mudar essa situação, pois alegam que,
apesar de todo o esforço empreendido, são incapazes de competir no mercado internacional, porque os
bens e equipamentos utilizados na agricultura estão
sendo desvalorizados, enquanto os custos têm aumentado. Todos são sabedores de que o Brasil pre cisa exportar, em função da balança comercial, mas
não sabem como fazê-lo, pois os Estados Unidos ga rantem um preço mínimo, em torno de US$11, o que
equivale a R$20,00, R$22,00, para a saca de 60 quilos. A Europa também oferece subsídios para a agricul tu ra, en quan to que, aqui, no Bra sil, não há ga ran tia
alguma. Portanto, os agricultores estão sujeitos as
mais várias conseqüências.
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Não é que esses produtores queiram subsídios
no Bra sil, mas, sim, uma sa í da para esse pro ble ma. O
Governo brasileiro, por meio do Ministério da Agricultu ra e do Abas te ci men to, jun ta men te com a Orga ni zação Mundial do Comércio, lá em Genebra – cujo encontro acontecerá nos próximos dias –, com os países do Mercosul, da América Latina, deve sentar e
debater o assunto com seriedade, a fim de enfrentar,
com ri gi dez, a con cor rên cia des le al que há no mun do.
Como vamos partir para um intercâmbio com a Alca,
se os produtos produzidos pelos países-membros
têm esse violento subsídio em detrimento dos produtores da América do Sul? Não há como competir. Há
uma desigualdade, uma diferença que não tem jeito.
O negócio é parar, porque não há maneiras de concorrer, até mesmo por causa das extensões de terras
que temos. Os produtores internacionais têm cultura
e tradição, po rém, te mos que en con trar ou tras ma ne iras de melhorar a produção nacional. E, para tal, o
Brasil deve buscar aju da jun to à Orga ni za ção Mun di al
do Comércio.
Atualmente, o Governo brasileiro está brigando,
com muita força, com o Canadá, em função dos sub sí di os que aque le país está dan do para a con cor ren te
de fa bri ca ção de aviões e pre ci sa fa zer o mes mo com
relação à produção de grãos, porque trata-se de milhares e milhares de produtores, de empregados, de
pessoas, de famílias, e não só isso, mas de um dos
potenciais importantes no equilíbrio da balança do
nosso País. Então, o Brasil precisa, por meio dos res pectivos órgãos, diria até mesmo do Itamaraty, entrar
nessa briga com muita força, porque há uma desigualdade caracterizada, concreta, em relação a nós
da América Latina. Não podemos competir desse jeito. Isso vai acabar com a pro dução.Depois, eles ficam
sozinhos no mundo; o produto sobe e não precisam
agüentar o preço mínimo, quer dizer, não há necessidade de subsídios. Mas isso não é ser irmãos, não é
querer dar-se as mãos e muito menos pregar o funcionamento da Alca, a partir de 2005.
Precisamos começar, desde já, a entender o di reito de sobrevivência. Somos um País emergente,
não temos condições de brigar com eles – sabemos
disso. Mas os produtores do Sul do Brasil e de toda a
América Latina têm o direito de respirar. Portanto,
esse movimento tem que ganhar força, porque a pre ocupação dos agricultores tem procedência, razão
pela qual trago o assunto a esta tribuna.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Não
mais oradores inscritos.
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O Sr. Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e a Srª
Senadora Maria do Carmo Alves enviaram discursos
à Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203, do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, de se jo registrar reunião havida, na semana passada, na cidade
de Araguaína, sobre o Projeto de Desenvolvimento do
Ecoturismo, na Região do Bico do Papagaio.
Devo dizer que há quinze ou vinte anos a expressão ”Bico do Papagaio“ se confundia muito com
os conflitos de terra, situação hoje superada, quer em
função de um intenso trabalho de regularização das
terras na parte tocantinense daquela região; quer
pela presença ativa do governo desenvolvendo programas na área social, abrangendo educação e saúde; quer, ainda pelo desenvolvimento da infra-estrutura, representada especialmente pela
Transbico, rodovia asfaltada que corta a região que
vai de Araguaína até o extremo norte, na junção do
Tocantins do Araguaia, na cidade de Esperantina.
É a necessária presença do Estado, Sr. Presidente, descentralizando ações, fazendo-se presente
nas comunidades, antecipando-se às tendências
conflituosas e respondendo aos anseios legítimos da
população. Confirma-se a certeza de que tais ações
não te ri am sido pos sí ve is não fos se à di vi são do Esta do de Go iás cri an do o Esta do do To can tins e per mi tin do, em conseqüência, a presença efetiva e eficaz do
Governo naquelas mesmas áreas.
Dessa forma, Sr. Presidente, na região tocantinense do Bico do Papagaio predomina a pequena e
média propriedade, com bons índices de produtividade tanto na agricultura quanto na pecuária, em cidades de pequeno porte, mas com intensa consciência
participativa e presença cultural.
Segundo estudos desenvolvidos pelo Sistema
de Pla ne ja men to do Esta do, que in clui en tre suas atri buições a área do Meio Ambi en te, o Bico do Pa pa ga io
tem amplas perspectivas na área do ecoturismo, não
apenas em função dos Rios Tocantins e Araguaia e
seu belíssimo encontro na referida região, mas em
função da riquíssima biodiversidade dessa área
pré-amazonica, de inúmeras cachoeiras e tantos outros atra ti vos, en tre os qua is de ve-se as si na lar o pa tri mônio histórico-cultural de Xambioá, toda uma história e uma cul tu ra a se rem pre ser va das, mas, an tes de
tudo, como quase tudo neste desconhecido Brasil do
interior, um sítio a ser descoberto.
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Desejo congratular-me com o Sistema de Plane ja men to e Meio Ambi en te do Esta do, com as Pre fe ituras de Região e poderes públicos, sempre participantes de tudo o que pos sa sig ni fi car desenvolvimento e melhoria de vida da população. Desejo, também,
estender meus cumprimentos ao Ministro José Sarney Filho, do Ministério do Meio Ambiente, que participa do projeto, através do PPG-7.
Espero que iniciativas semelhantes no meu
Estado e em outras regiões da Amazônia e do Centro
Oeste possam ter o mesmo apoio, fazendo do Ecoturismo uma nova fonte de riqueza e de participação
desse novo Brasil no desenvolvimento nacional.
Era o que desejava deixar registrado nos Anais
desta Casa.
Muito obrigado.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi ontem
com profunda in dig na ção e tris te za a no tí cia de que o
Presidente da República havia, em breve cerimônia,
decretado a extinção da Sudam e da Sudene e, para
substituí-las, criado agências de desenvolvimento,
respectivamente, uma para o Nordeste e outra para a
Amazônia.
O que me causa maior revolta e decepção, Sr.
Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res é a in di fe ren ça e a
fri e za com que o Che fe do Exe cu ti vo e seu Mi nis tro da
Integração resolveram e operacionalizaram a extinção da Sudene, um órgão, que apesar do esvaziamento que sofreu nas últimas décadas, especialmente, nos últimos anos, e, em particular, após o advento
da Lei 9.532, de 10.12.1997, e das denúncias de des vios de recursos que estimularam o seu linchamento
pela mídia e alimentaram antigos e recentes os preconceitos sulistas quanto ao retorno dos investimentos na região, aquele órgão de desenvolvimento con tribuiu, profundamente, para o progresso de nossos
Estados, tanto que em vários períodos de séries his tóricas de 10 anos, como no período que vai de 1970
a 1990, o PIB regional cresceu mais do que a média
nacional.
Desvios de recursos e irregularidades, que podem ocorrer em qualquer lugar do Brasil e do mundo
onde o homem deixe o seu rastro, se resolvem apurando-se com rigor e punindo exemplarmente os culpados, e não arrasando os lugares por onde a ação
humana deixou indícios de pecados na sua obra.
Os eventuais fraudadores da Sudene, e que devem ser identificados e punidos, certamente constituem uma minoria no conjunto daqueles numerosos
empresários e trabalhadores que a engrandeceram e
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contribuíram, realmente, para o desenvolvimento de
nossa região e o crescimento de suas atividades empresariais.
Em pronunciamento que fiz nesta Casa, em janeiro deste ano, quando já se configuravam as in tenções do processo decisório que resultou na extinção
da Sudene, ontem, por ato do Presidente da República, fiz am plo co men tá rio so bre as ra zões mes qui nhas
da ideologia tendenciosa que inspiravam esse golpe
tão prejudicial ao Nordeste.
Aos que dizem que nossa região esgota os recursos dos subsídios e da renuncia fiscal, afirmei que
51% desses recursos não vão para o Nordeste, que
recebe apenas 9% deles, mas, sim, para a região Sul
e Sudeste que, nas últimas décadas, aliás, desde o
início do processo de industrialização do país, vem
recebendo as maiores prioridades e concentrando
renda, investimentos públicos e privados em detrimento de outras regiões mais pobres.
Ao longo dos anos, o Nordeste tem dado à
União muito mais do que dela tem recebido, e isto
pode ser comprovado de um exaustivo e importante
levantamento realizado pelo Banco do Nordeste, em
1990, e intitulado Nordeste: Entrada e Saída dos
Recursos.
Lamentavelmente, uma das conseqüências
imediatas e de graves repercussões da extinção das
Superintendências e sua substituição por essas
Agên ci as de De sen vol vi men to – que te rão ou tra di nâmica operacional, até sob certos, aspectos alguns
procedimentos inovadores –, é, com certeza, o encolhimento dos recursos e dos investimentos incentivados em todas as Unidades da Federação beneficiadas pela Sudene, aliás, no momento crucial em que o
Nordeste mais precisa de impulso econômico para
gerar empregos e renda para 30% da população brasileira.
Relembro, conforme comentei aqui em janeiro
deste ano, referindo-me à proposta denominada
Novo Nordeste, subscrita por todos os então Governadores dos Estados Nordestinos e formalmente en tregue ao Presidente da República, no início do seu
primeiromandato, que um in ves ti men to de 12 bi lhões
de reais, divididos em 10 anos, representaria apenas
1,2 bilhão por ano, seria capaz de gerar 3 milhões e
400 mil empregos per manentes,promoveria o assentamento de 100 mil famílias em lotes irrigados e, ainda, beneficiaria diretamente 300 mil propriedades rurais, em áreas estruturadas para resistir na convivência com as se cas, que ca u sam, em cada ano que apa recem, um prejuízo material de 5 bilhões de reais.
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Nada mais lógico e evidente, em termos econômi cos, con si de ran do que, no sé cu lo pas sa do, ti ve mos
22 anos de seca, com um prejuízo financeiro de 110
bilhões de reais, além do sofrimento de vidas humanas, do que investir em dez anos míseros R$12 bilhões, que, comparados às astronômicas cifras da dí vida pública e do volume de recursos destinados à
salvação de bancos falidos, inclusive o Banespa, é
um valor relativamente insignificante, quando se leva
em con ta que se ria para re di mir uma re gião, que, ape sar das suas dificuldades naturais, tem contribuído
para a grandeza do Brasil e detém, a exemplo de outras regiões similares do mundo, imenso potencial
econômico se os investimentos forem destinados e
ge ri dos com ra ci o na li da de, como na pro pos ta ci ta da.
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Hoje, não gos ta ria de me alon gar nes ta ques tão,
pois o meu propósito é manifestar a minha revolta, o
meu pro tes to, a mi nha in dig na ção, o meu de sen can to
e decepção com este procedimento arbitrário e cruel
do Gover no Fe de ral, especialmente do Presidente da
República, que, nos primórdios de sua vida pública
em direção ao Planalto, tantas esperanças criou no
seio das famílias nordestinas.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e aos Srs. Senadores a
realização de sessão deliberativa ordinária na pró xima ter ça-feira, dia 8, às 14 ho ras e 30 mi nu tos, com a
seguinte:
ORDE M DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 50 minutos.)
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Ata da 46ª Sessão Não Deliberativa,
em 4 de maio de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Carlos Wilson
(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.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Si que i ra Cam pos, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 141/2001, de 25 de abril último, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 57, de 1999
(nº 1.492/99, naquela Casa), de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que acrescenta parágrafos ao art. 135 da
Lei nº 4.737, de 15 de ju lho de 1965, que ins ti tui o Có di go
Eleitoral, determinando a expedição de instruções sobre
a escolha dos locais de votação de mais fácil acesso
para o eleitor deficiente físico, e sua remessa à sanção
naquela data. (Projeto enviado à sanção em 25.4.2001.

PROJETOS
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 112, DE 2001
(nº 426/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à ABC, Rádio e Televisão Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Barbacena, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 547, de 29 de ou tu bro de 1997, que re no va por
dez anos, a partir de 18 de janeiro de 1995, a permissão outorgada à ABC, Rádio e Televisão Ltda., para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de ra-

di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci da de
de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 214, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 547, de 29 de ou tu bro de 1997, que re no va
a permissão outorgada à ABC, Rádio e Televisão
Ltda, para explorar, sem direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na cidade de Barbacena, Estado de Minas Gerais.
Brasilia, 17 de fevereiro de 1998. _ Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 49/MC,
DE 3 DE FEVEREIRO DE 1998, DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentissimo Senhor Presidente da Republica,
Submeto á apreciacão de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 547 de 29 oe outubro de 1997 pela
qual renovei a permissão outorgaoa à ABC, Rádio e
Televisão Ltda., pela Portaria nº 8, de 16 de ja ne i ro de
1985, pu bli ca da no Diário Oficial da União em 18 se guinte, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Barbacena,
Estado de Minas Gerais.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedi do, con si de ran do-o ins tru ído de acordo com a legislação aplicável, o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va cão so men te pro du zirá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
50710.000818/94, que lhe deu origem.
Respeitosamente, Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 547, DE 29 DE OUTUBRO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
62, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 50710.000818/94, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 18 de janeiro de 1995, a permissão ou torgada à ABC, Rádio e Televisão Ltda., pela Portaria nº 8,
de 16 de janeiro de 1985, publicada no Diário Oficial
da União em 18 seguinte, para explorar, sem direito
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de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Barbacena, Esta do de Minas Gerais.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. _ Sérgio Motta.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2001
(nº 473/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Machado Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 23 de junho de 1998, que renova por
dez anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são
da Rádio Difusora de Machado Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Machado, Esta do de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 751, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De creto de 23 de ju nho de 1998, que “Re no va a con ces são da Rádio Difisora de Machado Ltda., para explorar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
cidade de Machado, Estado de Minas Gerais”.
Bra sí lia, 25 de ju nho de 1998. _ Fernando Hen rique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 154/MC, DE 20 DE
MAIO DE 1998, DO SENHOR MINISTRO DE
ESTADO DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
incluso ProcessoAdministrativo nº 50710.000181/94,
em que a Rádio Difusora de Machado Ltda., solicita
renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sanora em onda média, na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais, outorgada conforme
Por ta ria MVOP nº 837, de 1º de se tem bro de 1950, re novada nos termos do Decreto nº 89.553, de 12 de
abril de 1984, publicado no Diário Oficial da União
em 13 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de
maio de 1984, cujo prazo re si du al da ou tor ga foi man tido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
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2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a re gu la men tou, que consideram como de feridos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1994.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamen to, De cre to nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à supe ri or con si de ra ção de Vossa Excelência, para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Cons tituição.
Respeitosamente, Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 23 DE JUNHO DE 1998
Renova a concessão da Rádio Difusora de Machado Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50710.000181/94.
Decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
Rádio Difusora de Machado Ltda., outorgada pela
Por ta ria MVOP nº 837, de 1º de se tem bro de 1950, re novada pelo Decreto nº 89.553, de 12 de abril de
1984, sen do man ti do o pra zo re si du al da ou tor ga con forme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
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sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Ma cha do, Estado de Minas Gerais.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este Decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somenteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do CongressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 23 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República. _ Fernando Henrique
Cardoso.
PARECER CONJUR/MC Nº 198
Referência: Processo nº 50710.000181/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de Minas
Gerais.
Interessada: Rádio Difusora de Machado Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 1º de maio de 1994.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio Difusora de Machado Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais,
requer a renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorreu em 1º de maio de
1994.
2. Mediante Portaria MVOP nº 837, de 1º de setembro de 1950, foi outorgada concessão à Rádio Di fusora de Ma cha do Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra diodifusão sonora em onda média, na cidade de Machado, Estado de Minas Gerais.
3. A outorga em questão começou a vigorar em
10 de outubro de 1950, data da publicação da Por taria no Diário Oficial da União, sen do sua úl ti ma re novação a promovida, a partir de 1º de maio de 1984,
conforme Decreto nº 89.553, de 12 de abril de 1984,
publicado no Diário Oficial da União de 13 subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido
pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de ou tor ga de 10 (dez) anos para o

MAIO 2001
Maio de 2001

serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quin ze) anos
para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33 - § 3º),
períodos esses mantidos pela atual Constituição (art.
223, § 5º).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, declara:
“Art. 27. Os prazos de concessão e
permissão serão de 10 (dez) anos para o
serviço de radiodifusão sonora, e de 15
(quinze) anos para o de televisão.”
6. De acor do com o art. 42 da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te riores ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final em 12 de maio de 1994, sendo que o
pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia
do MC no Estado de Minas Gerais, em 4 de março de
1994, fls. 01, tempestivamente portanto.
8. A renovação deverá ocorrer a partir de 12 de
maio de 1994.
9. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria nº 948, de 11 de
agosto de 1976, com a seguinte composição:
COTISTAS
COTAS
Walter Maria Pulcinelli
61.740
José de Souza Ribeiro
1.260
TOTAL
63.000
QUADRO DIRETIVO
Diretor-Gerente Walter Maria Pulcinelli
10. Vale ressaltar que, durante o período de vigên cia da ou tor ga a en ti da de so freu ad ver tên cia, conforme se verifica de seus dados cadastrais.
11. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 59).
12. É regular a situação da concessionária perante o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
- FISTEL, consoante informação de fls. 60.
13. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõe a Lei nº 5.785, de
1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
14. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido,porquanto não de ci di do ao ter mo da res pec -
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tiva concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo da
concessão ou a pendência da sua renovação, a curto
ou a longo pra zo, não de ter mi nam, ne ces sa ri a men te,
a extinção do serviço prestado.
15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú bli ca, au to ri da de com pe ten te para co nhe cer e de cidir do pedido.
16. Posteriormente, de acordo com o ar ti go 223,
§ 32, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer sub censura.
Brasília, 11 de março 1998. _ Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico.
Brasília 11 de março 1998. _ Adalzira França
Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2001
(nº 485/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Independência do Paraná
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 2 de junho de 1997, que renova por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão da Rá dio Inde pen dên cia do Pa ra ná Ltda. para ex plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 646, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub -
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meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato cons tan te do Decreto de 2 de junho de 1997, que “Renova a concessão da Rádio Independência do Paraná Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná“.
Brasília, 5 de junho de 1997. - Fernando Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 109/MC, DE 21 DE
MAIO DE 1997, DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 53740.000029/93,
em que a Rádio Independência do Paraná Ltda., solicita renovação da concessão para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, outorgada conforme Decreto nº 1.139, de 5 de junho de 1962, cuja última reno va ção ocor reu nos ter mos do De cre to nº 88.578, de
2 de agosto de 1983, publicado no Diário Oficial da
União de 4 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º
de novembro de 1983, cujo prazo residual da outorga
foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a re gu la men tou, que consideram como de feridos os pedidos de renovação requeridos na forma
devida e não decididos ao término do prazo de vigência da concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3. Com estas observacões, lícito é se concluir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo re no va da a outorga em apreço, de verá o ato correspondente assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu
Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa
Excelência para decisão e submissão da matéria ao
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Congresso Na ci o nal, em cum pri men to ao § 3º do artigo 223 da Constituição.
Respeitosamente, _ Sergio Mot ta, Ministro de
Estado das Comunicações.
DECRETO DE 2 DE JUNHO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Independência do Paraná Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Curitiba - Estado do
Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53740.000029/93-30, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão da Rádio Independência do Paraná Ltda., outorgada pelo Decreto nº 1.139, de 5 de junho de 1962, e
renovada pelo Decreto nº 88.578, de 2 de agosto de
1983, pu bli ca do no Diá rio Ofi ci al da União em 4 sub seqüente, sendo mantido o prazo residual da outorga
conforme De cre to de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média, na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somenteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do CongressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 2 de junho de 1997; 176º da Independência e 109º da República. - FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO - Sergio Motta.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER CONJUR/MC Nº 349/97
Referência: Processo nº 53740.000029/93.
Origem: Delegacia do MC no Estado do Paraná.
Interessada: Rádio Independência do Paraná
Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
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Ementa: Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora em onda média cujo prazo teve
seu termo final em lº de novembro de 1993. Pedido
apresentado tempestivamente. Regulares a situação
técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela ratificação parcial do Parecer
Jurídico nº 101/94 - DRMC/PR, que concluiu favoravelmente ao requerido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão, formulado pela Rádio Independência do Paraná Ltda., con cessio ná ria do ser vi ço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, conforme Decreto nº
1.139, de 5 de junho de 1962, renovada pelo Decreto
nº 88.578, de 2 de agosto de 1983, publicado no Diário Oficial da União do dia 4 subseqüente, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1983, cujo prazo
residual da outorga foi man ti do pelo De cre to de 10 de
maio de 1991.
2. O as sun to foi ob je to de aná li se pela De le ga cia
do MC no Estado do Paraná, tendo aquela Delegacia
concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer Jurídico nº 101/94, fls. 25/27, dos autos, com o
qual concordamos parcialmente, haja vista que os
quadros societários e diretivos, aprovados pelas
Portarias nºs 63/89 e 236, de 28 de dezembro de
1995, decorrentes de alteração contratual realizada
pela empresa, apresentam as seguintes composições:
COTISTAS
COTAS
VALOR R$
Mário José Gonzaga Petrelli 214.5002
14.500,00
Leonardo Petrelli Neto
175.500
175.500,00
Rádio FM Independência Ltda. 160.000160.000,00
TOTAL
550.000550.000,00
Diretor: Leonardo Petrelli Neto
3. A outorga original está amparada juridicamente nos termos de que dispõem a Lei nº 5.785, de
1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apre sen ta do na for ma de vi da
e no prazo legal e com a documentação hábil.
4. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como de fe ri do, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec ti va
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo,
desta forma, que a terminação do prazo da concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou a
longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
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5. Isto posto, mantenho o entendimento do citado pa re cer, pro pon do o en ca mi nha men to dos pre sentes autos ao Exmº Sr. Ministro das Comunicações,
acom pa nha dos de mi nu ta dos atos de re no va ção cor res pon den tes - Expo si ção de Mo ti vos e De cre to - com
vis tas ao en ca mi nha men to ao Exce len tís si mo Se nhor
Presidente da República, autoridade competente
para conhecer e decidir do pedido.
6. Pos te ri or men te, a ma té ria de ve rá ser apre ci ada pelo Con gres so Na ci o nal, con so an te dis põe o § 3º
do art. 223 da Constituição para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
Brasília, 13 de maio de 1997. _ Ilná Gurgel Ro sado, Assistente Jurídico.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2001
(Nº 527/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à MR Radiodifusão LTDA., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Codó,
Estado do Maranhão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 274, de 4 de dezembro de 1998, que outorga permissão à MR Radiodifusão Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Codó, Estado do Maranhão.
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PORTARIA Nº 274, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1998
O Ministro de Estado das Comunicações, Interino, no uso de suas atribuições, de acordo com o disposto no art. 32 do Regu la men to dos Serviços de Ra diodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, com a redação do Decreto nº
1.720, de 28 de no vem bro de 1995, e ten do em vis ta o
que consta do Processo Administrativo nº
53680.000195/97, Concorrência nº 008/97-SFO/MC,
resolve:
Art. 1º Fica outorgada permissão à MR Radiodifusão Ltda., para explorar pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na localidade de
Codó, Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicacões, leis subseqüentes, regulamentos e obrigações
assumidas pela outorgada em suas propostas.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do art. 223, § 3º, da Constituição.
Art. 3º O contrato de adesão decorrente desta
permissão deverá ser assinado dentro de sessenta
dias, a contar da data de publicação da deliberação
de que trata o artigo anterior, sob pena de se tornar
nulo, de pleno direito, o ato de outorga.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Juarez Quadros do Nascimento

MENSAGEM Nº 1.668, DE 1998

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE UMA
SOCIEDADE POR COTAS DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA, DENOMINADA
MR RADIODIFUSÃO LTDA.

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, Interino, o ato constante da Portaria nº 274, de 4 de dezembro de 1998,
que outorga permissão à MR Radiodifusão Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo du la da, na lo ca li da de de Codó, Esta do do
Maranhão.
Brasília, 29 de dezembro de 1998. _ Fernando
Henrique Cardoso.

Leão Santos Neto, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 858 OAB/MA
e CPF nº 001.768.343-20, residente e domiciliado à
4
Rua dos Ipês, Quadra 51, Casa , Renascença, nesta
cidade, Karina Maria Cavalcante Ribeiro, brasileira,
solteira, estudante, portadora da cédula de identida617213283
—00, residente
de nº 1599984 SSP/DF e CIC nº
e domiciliada Av. Ivar Saldanha nº 97 bairro Olho
De’Água nes ta ci da de, por este ins tru men to par ti cu lar
e na melhor forma de direito, constituem entre si uma
Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada,
de açordo com o Decreto nº 3.708, de 10 de janeiro
de 1919, sob as cláusulas e condições que mutuamente estabelecem e aceitam a saber:

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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CLÁUSULA PRIMEIRA _ A saciedadeconstituída exclusivamente por brasileiros, girará sob a denominação social de MR Radiodifusão Ltda., e terá sua
sede na Rua de San ta Antô nio nº 88 Cen tro na ci da de
de São Luís, Capital do Maranhão.
CLÁUSULA SEGUNDA _ A sociedade tem por
objetivo a exploração da serviço de radiodifusão sono ra e / au de sons e ima gens (TV) sem pre com fi na li dades informativas, culturais e educativas, mediante
a ob ten ção do Go ver no Fe de ral de con ces são ou per missão, em localidades do Estado do Maranhão, de
acordo com a legislação nacional que cuida do assunto.
CLAUSULA TERCEIRA _ A sociedade constituída por prazo indeterminado, podendo ser dissolvida a qualquer tempo, pelo consentimento dos sócios
que representam a maioria do capital social observados os preceitos da lei específica e demais normas
pertinentes ao serviço de radiodifusão.
CLÁUSULA QUARTA _ A sociedade, por seus
sócios, obriga-se a cumprir rigorosamente as leis, regulamentos e instruções emanados dos Órgãos Públicos, vigentes ou que venham a vigir, referentes ao
serviço de radiodifusão.
CLÁUSULA QUINTA _ As cotasrepresentativas
do ca pi tal so ci al são ina li e ná ve is e in ca u ci o ná ve is, direta ou indiretamente, a estrangeiros ou pessoas jurídicas, dependendo qualquer alteração contratual,
bem como qualquer transferência de cotas, de prévia
autorização do órgão competente do Poder Público.
CLÁUSULA SEXTA _ O capital é de
R$80.000,00 (oitenta mil reais), dividido em 80.000
(oitenta mil) co tas de R$1,00 (um real) cada uma, das
quais são integralizadas em moeda corrente neste
ato, 40.000 (quarenta mil) quotas no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais), assim distribuídas
entre os sócios.
a) _ O só cio Leão San tos Neto, subs cre ve e in te gra liza, neste ato, em moeda corrente do país 20.000
(vinte mil) cotas, no valo unitário de R$1,00 (um real)
cada uma, per fa zen do 20.000 (vin te mil) co tas, no va lor de R$20.000,00 (vinte mil reais);
b) _ A sócia Karina Maria Cavalcante Ribeiro,
subscreve e integraliza, neste ato, em moeda corrente do país 20.000 (vin te mil) co tas, no va lor uni tá rio de
R$1,00 (um real) cada uma, perfazendo 20.000 (vinte
mil) cotas, no valor de 20.000,00 (vinte mil reais).
CLÁUSULA SÉTIMA _ O restante do capital so cial, de 40.000 (quarenta mil) cotas, no valor de
R$40.000,00 (quarenta mil reais), será integralizado
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pelos sócios no prazo de 6 (seis) meses, a partir da
data do arquivamento deste instrumento na Jucema.
CLAUSULA OITAVA _ O capital social, na sua
totalida de, pertencerá sempre a pessoas físicas brasileiras.
CLAUSULA NONA _ Os sócios poderão ceder
parte ou a to ta li da de de suas co tas a es tra nhos, exer cido o di re i to de pre fe rên cia dos de ma is só ci os. De clinado deste, as cotas poderão ser cedidas ou transferidas, sempre, após prévia autorização dos Poderes
Públicos.
CLÁUSULA DÉCIMA _ A sociedade será gerida
e administrada por um cotista, elegível e demissível
por deliberação dos sócios, que representem a mai oria do capital social, e aprovado pelo Ministério das
Comunicações, a quem compete o uso da denominação so ci al e a re pre sen ta ção ati va e pas si va, ju di ci al e
extra judicial da So ci e da de, a ele ca ben do, quan do na
representação legal, as atribuições e os poderes que
a lei confere aos dirigentes de Sociedades por Cotas
de Responsabilidade limitada, a fim de garantir o fun cionamento da empresa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA _ Fica eleita
para gerar e administrar a Sociedade no cargo de sócia—ge ren te, a co tis ta Ka ri na Ma ria Ca val can te Ri be i ro,
eximida de prestar caução de qualquer espécie em garantia de sua gestão.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA _ A sócia-gerente poderá fazer-se representar por procurador em
atos de interesse da Sociedade. Para o procurador
gerí-la e administrá-la, será solicitada prévia autorização do Poder Público, exi gi da pro va de sua na ci o na li dade, que deverá ser sempre de brasileiro nato.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA _ Para os cargos de locuto- res, redatores e encarregados das instalações elétricas, somente serão admitidos brasileiros.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA _ O quadro de
funcionários da Sociedade será constituído, pelo menos, de 2/3 (dois terços brasileiros.
CLÁUSULA DECIMA QUINTA _ No final de cada
exercício financeiro do ano civil, será levantado o balanço geral para apu ra ção dos lu cros ou pre ju í zos da So ciedade, que serão distribuídos ou suportados pelos cotistas na proporção de suas cotas.
CLÁUSULA DECIMA SEXTA _ A distribuição dos
lucros será sempre sustada, quando verificar—se a ne ces si da de de ocor rer com des pe sas ina diá ve is ao ple no
funcionamento do setor operacional da empresa, de
sua atividade fim.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA _ Esta Sociedade,
observados os critérios de necessidade, interesse ou
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conveniência própria, ou para dar cumprimento à determinação emanada do Poder Público, poderá transformar—se em outro tipo jurídico de sociedade, adequado
à execução do serviço de radiodifusão.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA _ Não sendo ainda
a Sociedade permissionária ou concessionária de serviço de radiodifusão poderá alterar este instrumento,
em qualquer de suas cláusulas independentemente de
prévia autorização do Poder Público, excetuando—se
quan do se tra ta de exe cu ção de ser vi ço em lo ca li da des
situadas dentro dos limites de Faixa de Fronteira.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA _ Os casos não pre vistos no presente instrumento serão resolvidos de
acordo com os dispositivos que regulam o funcionamento das Sociedades por Cotas de Responsabilidade
limitada e normas pertinentes ao serviço de radiodifusão.
CLÁUSULA VIGÉSIMA _ Os sócios cotistas declaram que não estão incursos em crimes previstos em
lei, que os impeçam de exercer a atividade mercantil.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA _ Fica eleito o
foro da cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste
contrato.
E, assim, justas e contratados, de comum acordo
mandaram datilografar o presente instrumento em 5
(cin co) có pi as de igual teor e for ma, o qual lido e acha do
conforme, assi nam juntamente com as testemunhas
presenciais abaixo, para que produza os efeitos legais.
São Luís (MA), 20 de mar ço de 1997. _ Leão San tos Neto _ Karina Maria Cavalcante Ribeiro
Uso da Denominação Social
Karina Maria Cavalcante Ribeiro
Testemunhas:
Walber Gonçalves Polary, _ Raimundo Antônio Fernandes Ribeiro.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2001
(Nº 533/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão da Rádio Atlantida FM de Porto Alegre Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
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Art.1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por ta ria nº 43, de 13 de abril de 1999, que re no va por dez
anos, a partir de 19 de março de 1995, a permissão
da Rádio Atlântida FM de Porto Alegre 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
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 677, DE 1999
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Esta do das Comunicações, o ato constante da Portaria nº 43,
de 13 de abril de 1999, que renova a permissãooutorgada à Rádio Atlântida FM de Porto Alegre Ltda., para ex plorar, sem direito, de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 26 de maio de 1999. _ Fernando Hen rique Cardoso.
EM nº64/MC
Brasília, 10 de maio de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Submetoà apreciação de Vossa Excelência a inclusa Portana nº 43 de 13 de abril de 1999 pela qual
renovei a permissão outorgada à Rádio Atlantida FM
de Porto Alegre Ltda,.
2. A outorga foi originariamente deferida à Rede
Gaúcha — Zero Hora de Comunicacões
Ltda. pela Portaria nº 245, de 12 de março de
1975, renovada pela Portaria nº 198, de 17 de julho
de 1986 e transferida para a requerente pela EM nº
138, de 21 de julho de 1987.
3. Os órgãos competentes deste Ministério
manifestaram-se sobre o pedido con siderando-o
instruído de acor do com a legis la ção aplicável, o
que me levou a de ferir o requerimento de re no vação.
4. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de re no va ção so men te pro du zirá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53790.000036/95, que lhe deu origem.
Respeitosamente. _ Pi men ta da Ve i ga, Ministro
de Estado das Comunicações.
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PORTARIA Nº 43 , DE 13 DE ABRIL DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.000036/95, resolve
Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 19 de março de 1995, a permissão para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, onginariamente outorgada pela Portaria nº 245, de 12 de
março de 1975, à Rede Gaúcha-Zero Hora de Comunicações Ltda., renovada pela Portaria nº 198, de 17
de julho de 1986, e transferida para a Rádio Atiântida
FM de Porto Alegre Ltda., conforme EM nº
138/87-GM, de 21 de julho de 1987.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicacões, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
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.
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES DELEGACIA
REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
Referência: Processo nr. 53790000036/95
Origem: DRMC/SEJUR/RS
Assunto: Renovação de Outorga
Ementa: Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora cujo prazo teve seu termo final
em 19-3-95.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento.
Rádio Atlântida FM de Porto Alegre Ltda, permissionária do serviço de radiodifusão sonora em
FM, na cidade de Porto Ale gre , Esta do do RS, re quer
renovação do prazo de vigência de sua permissão,
cujo termo final ocorreu em 19-3-95.
I _ Dos Fatos
1. Mediante Portaria nº 245, de 12 de março de
1975, foi autorizada permissão à Rádio Atlântida FM
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Porto Alegre Ltda., para explorar, por 10 anos serviço
de radiodifusão sonora em FM, na cidade de Porto
Alegre, no Estado do RS.
2. A outorga em questão começou a vigorar em
19 de março de 1975, data da publicação da portaria
de permissão no Diário Oficial (fl. 65).
Hou ve uma cri a ção con for me Expo si ção de mo ti vas 138 de 21-7-87, DOU de 29-7-87 e a úl ti ma re novação da outorga da emissora foi através da Portaria
198 de 17-7-86, DOU de 18-7-86.
A entidade não tem antecedentes (fl. 54).
II _ Do Mérito
3. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituido pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de radiodifusão sonora a 15 (quin ze) anos para o ser viço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, parág. 30) períodos esses mantidos pela atual Constituição (art. 22,
parág. 5º).
4. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
”Art. 27 _ Os prazos de concessão e permissão
serão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão.
5. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior ao
término do respectivo prazo.
6. O pedido de renovação de outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia
3-12-94, dentro do prazo legal (fl. 1).
7. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, com a seguinte composição:
Nomes
Cotas
Ione Pacheco Sirotisky
26.000.000
Jaime Sirotisky
19.500.000
Fernando Ernesto de Souza Correa
4.500.000
Total
50.000.000
8. A emissora se encontra operan do re gu larmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atri buídas, confor me men cionado à fl. 52.
9. É re gu lar a si tu a ção da per mis si o ná ria
pe ran te o Fun do de Fis ca li za ção das Tele co muni ca ções _ FISTEL, con so an te in for ma ção de fls.
60.
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Conclusão
Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao Departamento de Outorgas, que o envia a Consultoria
Jurídica, para prosseguimento.
É o parecer sub censura.
Porto Alegre, 10 de julho de 1997. _ André Pere i ra Rego Res ta, Chefe do Ser vi ço Ju rí di co OAB/RS
NR. 38797.
De Acordo.
À consideração do Sr. Delegado.
Porto Alegre, 10 de 7 de 1997. _ Sidney
Ochman, Chefe de Divisão das Comunicações.
Aprovo.
A DPOUT, solicitamos a fineza de dar prosseguimento.
Por to Ale gre, 11 de ju lho de 1997. _ João Ja cob
Bettoni, Delegado.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 117, DE 2001
(Nº 589/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Progresso de Ijuí Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Ijuí, Estado
do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re o De creto s/nº, de 14 de fevereiro de 1997, que renova por
dez anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão da Rádio Progresso de Ijuí Ltda., para explorar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fusão sonora em onda média na cidade de Ijuí, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 241, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tan te do De creto de 14 de fevereiro de 1997, que “Renova a concessão da Rádio Progresso de Ijuí Ltda., para explo-
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rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia, na
cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 19 de fevereiro de 1997. - Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 33 /MC
Brasília, 4 de fevereiro de 1997.
Excelentissímo Senhor Presidente da República,
Submeto à consi de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
in clu so Pro ces so Admi nis tra ti vo nº 50790.000871/93,
em que a Rádio Progresso de Ijuí Ltda., solicita re novação da concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Ijuí, Esta do do Rio Grande do Sul, outorgadaconforme Decreto nº 45.584, de 19 de março de 1959, renovada nos
termos do Decreto nº 88.575, de 2 agosto de 1983,
publicado no Diário Oficial da União em 4 subseqüente, por dez anos, a partir de 1º de novembro de
1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de ou torga original está
am pa ra do ju ri di ca men te, con si de ran do as dis po sições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decre to nº 88.066, de 26 de jane i ro de
1983, que a regulamentou, que consideram como
deferidos os pedidos de renovação re queridos na
forma devi da e não de cididos ao térmi no do prazo
de vi gência da concessão ou permissão, sen do,
por isso, admi ti do o funcionamento precá rio das
estações, mes mo quando expiradas as res pec tivas outorgas.
3. Com estas observações, lícito é se concluir
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço, o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocorrerá a partir de 1º de novembro de 1993.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamen to, De cre to nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso NacionaL em cumprimento ao § 3º do art. 223 da Constituição.
Respeitosamente, _ Sérgio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
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DECRETO DE 14 DE FEVEREIRO DE 1997
Renova a concessão da Rádio Progresso de Ijuí Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média,
na cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande
do Sul.
O Vice-Pre si den te da Re pú bli ca, no exer cí cio do
car go de Pre si den te da Re pú bli ca, no uso das atri bu i ções que lhe conferem os arts. 84, inciso IV e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
50790.000871/93, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão da Rádio Progresso de Ijuí Ltda., outorgada pelo
Decreto nº 45.584, de 19 de mar ço de 1959, e re no va da pelo Decreto nº 88.575, de 2 de agosto de 1983,
sendo mantido o prazo residual da outorga conforme
Decreto de 10 de maio de 1991, para ex plo rar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusãosonora
em onda média, na cidade de Ijuí, Estado do Rio
Grande do Sul.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somenteproduzirá efeitos legais
após de li be ra ção do CongressoNacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Bra sí lia, 14 de fe ve re i ro de 1997. - 176º da Inde pendência e 109º da República. - MARCO MACIEL Sergio Motta.
PARECER CONJUR/MC Nº 607/96
Referência: Processo nº 50790.000871/93
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio
Grande do Sul
Interessada: Rádio Progresso de Ijuí Ltda.
Assunto: Renovação de outorga
Ementa: Concessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo final em 1º novembro de 1993.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
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A Rádio Progresso de Ijuí Ltda., cancessianária
do serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na
cidade de Ijuí, Estado do Rio Grande do Sul, requer a
renovação do prazo de vigência de sua concessão,
cujo ter mo fi nal ocor reu em 1º de no vem bro de 1993.
2. Mediante Decreto nº 45.584, de 19 de março
de 1959, foi outorgada concessão à Rádio Progresso
de Ijuí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na ci da de de Ijuí, Esta do do Rio
Grande do Sul.
3. A outorga em questão foi renovada, pela última vez, a par tir de 1º de no vem bro de 1983, con for me
Decreto nº 88.575, de 2 de agosto de 1983, publicado
no Diário Oficial da União de 4-8-83, cujo prazo re sidual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído nela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para
o serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que poderão ser re novados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, §
3º), períodos esses mantidas pela atual Constituição
(art. 223, § 5º).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
“Art. 27. Os prazos de concessão e per missão se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o difusão sonora e de 15 (quinze) anos para o de te levisão.”
6. De acordo com o art. 4º da Lei nº 5.785, de 23
de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir requerimento ao órgão competente, no período compre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te riores ao término do respectivo prazo.
7. O prazo de vigência desta concessão teve
seu termo final em 1º-11-93, sendo que o pedido de
renovação foi protocolizado na Delegacia do MC no
Estado do Rio Grande do Sul, em 28-7-93, tempestivamente, portanto.
8. A renovação deverá ocorrer a partir de 1º de
novembro de 1993.
9. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Exposição de Motivos nº
124/86-GM, de 27 de maio de 1986 (DOU de 4-6-84),
em cujo ato foi efetivada a transferência indireta da
concessão, mediante cessão da maioria das cotas
para novo grupo que detém o mando da sociedade,
com as seguintes composições:
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COTISTAS
Adelaide Lucca Knebel
Admar Lourenço Brumann
Antonio Bresolim
Emília Sabo
Guilherme Seidler Filho
Harald Roehrs
José Luís Bonamigo
Bais Fogliatto
Leonardo Knebel
Lindolfo Schulz
Nercy Schmidt
Valdir Heck
Waldir José Andrighetto
Wanderley Agostinho Burmann
TOTAL:

COTAS
360
360
2.160
360
360
360
14.975
360
360
360
360
17.425
720
360
38.880

QUADRO DIRETIVO:
José Luis Bonamigo - Gerente
Valdir Heck - Gerente
10. Vale ressaltar que, durante o período de vigên cia da ou tor ga a en ti da de não so freu pe na li da des,
conforme se verifica às fls. 44.
11. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 43).
12. É regular a situação da concessionária peran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
- FISTEL, consoante informação de fls. 45.
13. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de
1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
14. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, por quan to não de ci di do ao ter mo da res pec tiva concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo da
concessão ou a pendência da sua renovação, a curto
ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a
extinção do serviço prestado.
15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações,
acompanhados da minuta dos atos próprios - Exposição de Motivos e Decreto - com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Re-

245
Sábado 5

08171

pública, autoridade competente para conhecer e decidir do pedido.
16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223,
§ 3º, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer sub censura.
Brasília, 9 de de zem bro de 1996. _ Maria Sônia
Azevedo Cabral, Assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor Jurídico.
Brasília, 29 de dezembro de 1996. _ Adalzira
Fran ça So a res de Luc ca, Co or de na do ra de Co mu nicações.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 118, DE 2001
(Nº 590/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a per missão outorgada à Rádio Itaparica FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Salvador, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por ta ria nº 266, de 7 de maio de 1997, que re no va por dez
anos, a par tir de 3 de no vem bro de 1993, a per mis são
outorgada à Rádio Itaparica FM Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 801, DE 1997
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 266, de 7 de maio de 1997, que renova a
permissão outorgada à Rádio Itaparica FM Ltda.,
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Salvador, Estado da Bahia.
Brasília, 14 de ju lho de 1997. - Fer nan do Hen rique Cardoso.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 134/MC, DE 7 DE
JULHO DE 1997 DO SR. MINISTRO DE ESTADO
DAS COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 266, de 7 de maio de 1997, pela
qual renovei a permissão outorgada à Rádio ltaparica
FM Ltda., pela Portaria nº 199, de 27 de outubro de
1983, publicada em 3 de novembro subseqüente,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Salvador, Estado da
Bahia.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido, considerando o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de renovação so men te pro du zirá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53640.001363/93, que lhe deu origem.
Respeitosamente, - Sergio Motta, Ministro de
Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 266, DE 7 DE MAIO DE 1997
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º inciso II, do Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53640.001363/93, resolve:
Art. 1º Renovar, de acordo com o art. 33,§ 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 3 de novembro de 1993, a permissão outorgada à Rá dio lta pa ri ca FM Ltda., pela Por ta ria nº 199,
de 27 de ou tu bro de 1983, pu bli ca da no Diário Oficial
da União em 3 de novembro subseqüente, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Salvador, Estado da Bahia.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato 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. - Sérgio Motta.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER CONJUR/MC Nº 166/97
Referência: Processo nº 53640.001363/93
Origem: Delegacia do MC no Estado da Bahia.
Interessada: Rádio Itaparica FM Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Per mis são para exe cu tar ser vi ço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada, cujo pra zo teve seu termo final em 3 de novembro de 1993.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pela ratificação do Parecer Jurídico
nº 46/94 da DRMC/BA, que concluiu pelo deferimento
do pedido.
1. A Rádio Ita pa ri ca FM Ltda., per mis si o ná ria do
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Salvador, Estado da Bahia, requer
a renovação do prazo de vigência de sua permissão,
cujo termo final ocorreu em 3 de novembro de 1993.
2. Mediante Portaria nº 199, de 27 de ou tu bro de
1983, foi autorizada a permissão à Radio Itaparica
FM Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Salvador, Estado da Bahia.
3. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para
o serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que poderão ser re novados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, §
3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 223, § 5º).
4. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Ra di o di fu são, apro va do pelo Decreto nº 52.795, de 31
de outubro de 1963, declara:
“Art. 27. Os prazos de permissão e concessão
serão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão.”
5. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga, deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período com preendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês, an teriores ao término do respectivo prazo.
6. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu
termo final em 3 de novembro de 1993, sendo que o
pedido de renovação foi protocolizado na Delegacia
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do MC no Estado da Bahia, em 13 de julho de 1993,
tempestivamente, portanto.
7. A renovação deverá ocorrer a partir de 3 de
novembro de 1993.
8. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados pela Portaria nº 53, de 25 de maio
de 1995, com as seguintes composições:
COTISTAS
COTAS
Antônio Lomes do Nascimento
9.600
Tânia de Freitas Mota Lomes
400
Total:
10.000
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Brasília, 24 de março de 1997. _ Ilná Gurgel
Rosado, Assistente Jurídico.
Aprovo. Submeto ao Sr. Consultor-Jurídico.
Brasília, 24 de março de 1997. _ Adalzira Fran ça Soares de Lucca, Coordenadora de Comunicações.
(À Comissão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, 2001
(Nº 610/2000, na Câmara dos Deputados)

QUADRO DIRETIVO:
Gerente: Antônio Lomes do Nascimento
Gerente: Tânia de Freitas Mota Lomes
9. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade sofreu advertências e
várias pe nas de mul ta e sus pen são, con for me se ve ri fica às fls. 60/62.
10. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 38).
11. É regular a situação da permissionária peran te o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
_ FISTEL, consoante informação de fls. 59.
12. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de
1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua re no va ção foi apre sen ta do na for ma de vi da
e no prazo legal e com a documentação hábil.
13. Nos ter mos da lei, o pe di do ter-se-á como
deferido, porquanto não de cidido ao termo da respectiva per missão, sen do per mitido o fun ci o namento, em caráter precário, dos servi ços ou tor gados e não re novados em tempo hábil, concluindo,
des ta for ma, que a ter mi na ção do pra zo da per mis são ou a pendência da sua renovação, a curto ou
lon go prazo, não determina, ne cessariamente, a
extinção do ser viço presta do.
14. Medi an te o expos to, opi no pelo de fe rimen to do pedi do e sugi ro o en ca mi nha men to dos
au tos ao Exmº Sr. Mi nis tro de Esta do das Co mu ni ca ções acom pa nha dos da mi nu ta dos atos pró pri os _ Expo si ção de Moti vos e Porta ria, au to ri da de
com pe ten te para co nhe cer e de ci dir do pe di do.
15. Posteriormente, de acordo com o art. 223, §
3º, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer sub censura.
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Aprova o ato que renova a concessão da TVSBT - Canal 4 de São Paulo
S/A, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro vado o ato a que se re fe re o
De cre to s/nº, de 20 de agos to de 1998, que re nova por quin ze anos, a par tir de 20 de agos to de
1996, a con ces são da TVSBT — Ca nal 4 de São
Pa u lo S/A, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu sivi da de, ser vi ço de ra di o di fu são de sons e imagens - TV, na ci da de de São Pa u lo, Esta do de
São Pa u lo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.002, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos ter mos do art. 49, in ciso XII, combinado
com o § 3º do art. 223, da Constituição Federal,
submeto à apreciação de Vossas Exce lências,
acom pa nha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor
Ministro de Esta do das Co mu ni ca ções, o ato cons tante do De creto de 20 de agosto de 1998, que
“Re no va a con ces são da TVSBT — Ca nal 4 de São
Paulo S/A, para explorar ser viço de radiodifusão
de sons e imagens — TV, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo“.
Brasília, 26 de agosto de 1993. - Fernando
Henrique Cardoso.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº 225/MC, DE 18 DE
AGOSTO DE 1998
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
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Submeto à apreciação de Vossa Excelência o
incluso
Processo
Administrativo
nº
53830.000559196, em que a TVSBT - Canal 4 de São
Paulo S.A., originalmente SBT - Sistema Brasileiro de
Televisão SC Ltda. solicita renovação da concessão
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens - TV, na ci da de de São Pa u lo, Esta do de São Pa ulo, outorgada conforme Decreto nº 85.841, de 25 de
março de 1981, cujo respectivo contrato de concessão foi publicado no Diá rio Ofi ci al da União, de 20 de
agosto de 1981, data em que teve iní cio a vi gên cia da
concessão, sendo que o prazo residual da outorga foi
mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
2. Observo que o ato de outorga original está
amparado juridicamente, considerando as disposições contidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983, que a regulamentou, que con si de ram como deferidos os pedidos da renovação requeridos na forma
devida e não de ci di dos ao tér mi no do pra zo de vi gên cia da concessão ou permissão, sendo, por isso, admitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocorrerá a partir de 20 de agosto de 1996.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cumprimento ao § 3º do artigo 223 da Cons tituição.
Respeitosamente, Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 20 DE AGOSTO DE 1998
Renova a concessão da TVSBT - Canal 4 de São Paulo S/A, para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens TV, na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe con fe rem os arts. 84, in ci so IV, e 223, da
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Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Administrativo nº
53830.000559/96, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acor do com o art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por quin ze anos, a partir de 20 de agosto de 1996, a concessão da TVSBT - Canal 4 de São Pa u lo S/A, ori gi na ri amente SBT - Sistema Brasileiro de Televisão S/C
Ltda., outorgada pelo Decreto nº 85.841, de 25 de
março de 1981, cujo respectivo contrato de concessão foi publicado no Diário Oficial da União de 20 de
agosto subseqüente, sendo que o prazo residual da
outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de
1991, para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, serviço de radiodifusão de sons e imagens - TV, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 20 de agosto de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – Fernando Henrique Cardoso.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA
DELEGACIA NO ESTADO DE SÃO PAULO
PARECER JURÍDICO Nº 748/97
REFERÊNCIA: Processo nº 53830.000559/96
ORIGEM: DRMC/SPO
ASSUNTO: Renovação de Outorga
INTERESSADA: TVSBT - Canal 4 de São Paulo
S/A
EMENTA: - Concessão para executar serviço de
radiodifusão sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 20-8-96.
- Pedido apresentado tempestivamente.
- Regulares a situação técnica e a vida societária.
CONCLUSÃO: Pelo deferimento.
A TVSBT - CANAL 4 DE SÃO PAULO S/A, conces si o ná ria do ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens (televisão), na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, requer renovação do prazo de vigência de
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sua concessão, cujo termo final ocorreu em 20 de
agosto de 1996.

Sábado 5

08175

8. A requerente tem seus quadros societário e
di re ti vo apro va dos pelo Po der Con ce den te, com a seguinte constituição:

I - OS FATOS
1. Mediante Decreto nE 85.841, de 25 de março
de 1981, publicado no Diário Oficial da União de 26
subseqüente, foi outorgada concessão ao SBT - Sistema Brasileiro de Televisão S/C Ltda., cuja denominação e tipo societário foram alterados para TVSBT Canal 4 de São Paulo S/A, para executar, na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão).
2. A outorga em apreço começou a vigorar em
20 de agosto de 1981, data de publicação no Diário
Oficial, do con tra to de con ces são fir ma do en tre a en tidade e o Governo Federal.
3. Cum pre res sal tar que du ran te o pe río do de vi gência da outorga, a entidade foi advertida e multada
várias vezes, conforme se verifica na Informação do
Setor Ju rí di co do Ser vi ço de Fis ca li za ção des ta De legacia, constante de fls. 595/597.
Ainda de acordo com referida informação, encontra-se em andamento o processo administrativo de apuração de in fra ção nº 53830.001413/96, ins ta u ra do por ter
a entidade cometido irregularidades na execução do ser viço de radiodifusão do qual é concessionária.
II _ DO MÉRITO
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações, institu í do pela Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, es ta be le ce os pra zos de 10 (dez) anos para o Ser vi ço de Ra di o difusão Sonora e 15 (quinze) anos para o Serviço de Te levisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos esses mantidos
pela atual Constituição (art. 223, § 5º).
5. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de suas outorgas deverão dirigir
requerimento ao órgão competente, no período compre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te rior ao término do respectivo prazo.
6. A renovação aqui pleiteadadeverá ocorrer a par tir de 20 de agosto de 1996, sendo que os efeitos jurídicos da outorga foram mantidos pelo prazo residual, con for me dis pos to no De cre to de 10 de maio de 1991, pu bli cado no Diário Oficial do dia 13 subseqüente.
7. O pedido de renovação da outorga ora em
exame foi protocolizado nesta Delegacia em 9 de
maio de 1996, dentro, pois, do prazo legal (fls. 01).

ACIONISTAS

AÇÕES
ORDINÁRIAS

SenorAbravanel

PREFERENCIAIS

70.063.488

36.433.013,76

707.712

368.010,24

HenriqueAbravanel
SBC - Sistema
Brasileiro de Comu ni ca ções Ltda
TOTAL

VALOR R$

24.425.917 12.701.476,84
70.771.200

NOMES

24.425.917 49.502.500.84

CARGOS

Luiz Se bas tião San do val

1º Di re tor Con se lhe i ro

Hen ri que Abra va nel

2º Di re tor Con se lhe i ro

GuilhermeStoliar

3º Di re tor Con se lhe i ro

Luciano Callegari

DiretorSuperintendente

GuilhermeStoliar

Di re tor Adjun to

Má rio Ta da mi Seó

DiretorAdministrativo/Financeiro

Afon so Au rin Pa la cin Jú ni or

Di re tor Téc ni co

VAGO

DiretorComercial

9. A emissora encontra-se operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas, conforme laudo de vistoria de fls.
566/568 e in for ma ções do Se tor de Enge nha ria cons tante de fls. 578/579 e 585.
10.ConsultadooCadastroNacionaldeRadiodifusão
ve ri fi cou-se que a en ti da de, seus só ci os e di ri gen tes não ultrapassam os limites fixados pelo artigo 12 e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967.
11. É regular a situação da concessionária perante o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
- FISTEL, consoante informação de fls. 586/594.
12. Finalmente, observa-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de 20
de agosto de 1996, tendo em vista a manutenção do
prazo da ou tor ga por De cre to de 10 de maio de 1991.
CONCLUSÃO
Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à consideração do Sr. Delegado DMC/SPO para posterior
remessa ao Departamento de Fiscalização e Outorgas para prosseguimento.
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É o parecer sub censura.
Setor Jurídico, 28 de maio de 1997. – Nilton
Aparecido Leal, Assistente Jurídico.
De acordo.
SEJUR, 30-5-97. – Lydio Malvezzi, Chefe.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 120, DE 2001
(Nº 611/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Radio Clube de Valença Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 185, de 5 de novembro de 1999, que renova
por dez anos, a partir de 16 de maio de 1997, a permissão outorgada à Rádio Clube de Valença Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 1.994, DE 1999
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Por ta ria nº 185, de 5 de no vem bro de 1999, que re no va a permissão outorgada à Rádio Clube de Valença
Ltda., para explorar, por dez anos, a partir de 16 de
maio de 1997, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, na cidade de Valença, Estado do
Rio de Janeiro.
Brasília, 21 de dezembro de 1999. – Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 202/MC
Brasília, 30 de novembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 185, de 5 de novembro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Clu -
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be de Valença Ltda., nos termos da Portaria nº 432,
de 16 de maio de 1977, publicada no Diário Oficial
da União em 23 subseqüente, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedi do, con si de ran do-o ins tru ído de acordo com a legislação aplicável, o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 53770.002829/96, que lhe deu origem.
Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 185, DE 5 DE NOVEMBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53770.002829/96, resolve:
Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 16 de maio de 1997, a permissão outorgada
à Rádio Clube de Valença Ltda., pela Portaria nº 432,
de 16 de maio de 1977, publicada no Diário Oficial
da União de 23 sub se qüen te, para ex plo rar ser vi ço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. – Pimenta da Veiga.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
SERVIÇO JURÍDICO
PARECER nº 196/SEJUR/DRMC/RJ.
REFERÊNCIA: Processo nº 53770.002829/96.
ORIGEM: DRMC/RJ
INTERESSADO: Rádio Clube de Valença Ltda.
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SERVIÇO: Radiodifusão Sonora em FM.
ASSUNTO: Renovação de outorga.
EMENTA: Permissão para executar serviço de
Radiodifusão Sonora, cujo prazo teve seu termo final
em 15-5-1997. Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
CONCLUSÃO: Pelo deferimento.
Rádio Clube de Valença Ltda., permissionária do
Serviço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, na cidade de Valença, Estado do Rio de Janeiro,
requer renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo final ocorreu em 15-5-1997.
I - OS FATOS
1. Pela Portaria nº 202, de 12 de agosto de
1987, foi renovada a permissão outorgada à Rádio
Clube de Valença Ltda., para explorar, por 10 anos,
o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em Fre qüên cia Modulada, na cidade de Valença, neste Estado.
2. A outorga em questão passou a vigorar em
16-5-87.
3. Cumpre ressaltar que, momentaneamente,
não há como dizer se a entidade sofreu alguma pe nalidade durante o período de vigência da permissão, pois, quando da implantação da nova rede corporativa, alguns arquivos se danificaram, impedindo
o aces so aos da dos nele con ti dos, si tu a ção esta que
está sendo regularizada.
4. A entidade beneficia-se da renovação automática prevista no art. 4º do Decreto nº 88.066/83.
II - DO MÉRITO
5.OCódigoBrasileirodeTelecomunicações,instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço de ra diodifusão sonora e 15 (quinze) anos para o serviço de
televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição (art. 223, § 5º).
6. O prazo de vigência desta permissão teve seu
termo final no dia 15-5-1997, pois começou a vigorar
em 16-5-1987, conforme publicação do ato correspondente no Diário Oficial da União, em 21-8-1987.
7. De acordo com o artigo 4º, da Lei nº 5.785,
de 23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a renovação do prazo de sua outorga deverão
dirigir seus requerimentos ao órgão competente, no
período compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior ao término do respectivo prazo.
8. O pedido de renovação, ora em exame, foi
protocolizado, nesta Delegacia, em 29-11-1996,
den tro do pra zo le gal, uma vez que, de acor do com o
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disposto na Lei de Renovação, o pedido deveria ser
apresentado, como foi, entre 15-11-95 e 15-2-96.
9. A requerente tem seu quadro societário
aprovado pelo Poder Concedente com a seguinte
composição:
COTISTAS

COTAS

VALOR (NCz$)

JOÃO ALBERTO CARVALHO DA SILVA 833

999,60

ROSA MARIA CARVALHO DA SILVA 800

960,00

TOTAL

1.633

1.959,60

10. A direção da sociedade é exercida pelo sócio João Alberto Carvalho da Silva com a função de
Diretor-Geral.
11. A emissora encontra-se operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe
foram atribuídas, conforme indica o Setor de Fiscalização às. fls. 46.
12. Encontra-se, também, em dia com as contribuições sindicais (fls. 12 a 31).
13. É regular a situação da permissionária pe rante o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, FISTEL, consoante informação de fls. 48.
14. Finalmente, observe-se que o prazo de vigência da outorga deverá ser renovado a partir de
16-5-1997.
CONCLUSÃO
Do exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação-Geral de Outorgas, que o enviará à
Consultoria Jurídica para prosseguimento.
É o parecer, S.M.J.
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1997. _ Fernanda Ivelise G. de Giacobbo, Advogada.
De acordo.
Ao Sr. Delegado,solicitando o encaminhamento do processo à CGO.
Rio de Ja ne i ro, 9 de se tem bro de 1997. _ Zafer
Pires Ferreira Filho, Chefe do Serviço Jurídico.
De acordo.
À CGO/BSB.
Rio de Janeiro, 11 de setembro de 1997. _ Hélio N. Kestelman.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 121, DE 2001
(Nº 614/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a per missão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão
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sonora em freqüência modulada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 192, de 26 de novembro de 1999, que renova
por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a permissão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda., para explorar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de ra di o di fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 104, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 192, de 26 de novembro de 1999, que renova, por dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a
permissão outorgada à Rádio Itatiaia Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Brasília, 18 de janeiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 238/MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 192 , de 26 de novembro de 1999,
pela qual re no vei a per mis são ou tor ga da à Rá dio Ita tiaia Ltda., pela Portaria MVOP nº 472, de 12 de maio
de 1955, publicada em 14 de junho subseqüente,
para ex plo rar o 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.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se so bre o pe di do, con si de ran do-o ins tru ído de acordo com a legislação aplicável, o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de renovação so men te pro du zirá efe i tos le ga is após de li be ra ção do Con gres so Na cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
50710.000014/94, que lhe deu origem.
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Respeitosamente, Pimenta da Veiga, Ministro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 192, DE 26 DE NOVEMBRO
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 50710.000014/94, resolve:
Art. 12 Renovar, de acordo com o art. 33, § 3º,
da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a per mis são outorgada à Rádio Itatiaia Ltda., pela Portaria MVOP nº
472, de 12 de maio de 1955, publicada no Diário Ofi cial da União do dia 14 de junho subseqüente, para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
CONSULTORIA JURÍDICA
PARECER CONJUR/MC Nº 1.010/99
REFERÊNCIA: Processo nº 50710.000014/94.
ORIGEM: De le ga cia do MC no Esta do de Mi nas
Gerais.
INTERESSADA: Rádio Itatiaia Ltda.
ASSUNTO: Renovação de outorga.
EMENTA: Permissão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, cujo
prazo teve seu termo final em 1º-5-94.
Pedido apresentado tempestivamente.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
CONCLUSÃO: Pelo deferimento do pedido.
A Rádio Ita ti a ia Ltda., per mis si o ná ria do serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
requer a renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo final ocorreu em 1º de maio de
1994.
2. Mediante Portaria MVOP nº 472, de 12 de
maio de 1955, foi outorgada permissão à Rá dio Ita ti a-
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ia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
3. A outorga em questão começou a vigorar em
14 de junho de 1955, data de publicação da correspondente portaria de permissão no Diário Oficial da
União, sendo sua última renovação promovida, a par tir de 1º de maio de 1984, conforme Portaria nº 245,
de 9 de outubro de 1985, publicada em 18 subseqüente.
4. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece prazos de outorga de 10 (dez) anos, para
o serviço de radiodifusão sonora, e de 15 (quinze)
anos para o serviço de televisão, que poderão ser renovados por períodos sucessivos e iguais (art. 33, §
3º), períodos esses mantidos pela atual Constituição
(art. 223, § 5º).
5. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, declara:
“Art. 27. Os prazos de concessão e permissão
se rão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são
sonora e de 15 (quinze) anos para o de televisão.”
6. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga deve rão di ri gir re querimento ao órgão competente, no período compre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te riores ao término do respectivo prazo.
7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu
termo final em 1º de maio de 1994, sen do que o pe di do de renovação foi protocolizado na Delegacia do
MC no Estado de Mi nas Ge ra is, em 7 de de zem bro de
1993, tempestivamente portanto.
8. A renovação deverá ocorrer a partir de 1º
maio de 1994.
9. A peticionária tem seus quadros societário e
diretivo aprovados respectivamente pelas Portarias
nºs 52, de 21 de ju lho de 1998, e 58, de 12 de agos to
de 1998, com as seguintes composições:
COTISTAS
COTAS
VALOR R$
Emanuel Soares Carneiro 1.510.927
755.463,50
Esther Carneiro Naves
1.236.213 618.106,50
TOTAL
2.747.140 1.375.570,00
QUADRO DIRETIVO:
Diretor Presidente: Emanuel Soares Carneiro
Diretora Vice-Presidente: Esther Carneiro Naves
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10. Vale ressaltar que, durante o período de vigência da outorga, a entidade não sofreu quaisquer
sanções, conforme se verifica de seus assentamentos cadastrais.
11. A emissora se encontra operando regularmente dentro das características técnicas que lhe foram atribuídas (fls. 24).
12. É regular a situação da permissionária perante o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
- FISTEL, consoante informação de fls. 42.
13. A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de
1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
14. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido,porquanto não de ci di do ao ter mo da res pec tiva concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, desta forma, que a terminação do prazo da
permissão ou a pendência da sua renovação, a curto
ou a longo prazo, não determina, necessariamente, a
extinção do serviço prestado.
15. Mediante o exposto, opino pelo deferimento
do pedido e sugiro o encaminhamento dos autos ao
Exmº Sr. Ministro de Estado das Comunicações, para
decisão.
16. Pos te ri or men te, de acor do com o ar ti go 223,
§ 3º, da Constituição, a matéria deverá ser apreciada
pelo Congresso Nacional, a fim de que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer sub censura.
Brasília, 28 de setembro de 1999. – Maria da
Glória Tuxi F. Santos, Coordenadora.
Aprovo. Submeto à Srª Consultora Jurídica.
Brasília, 28 de setembro de 1999. – Adalzira
França Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de
Assuntos Jurídicos de Comunicações.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 122, DE 2001
(Nº 649/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a per missão outorgada à Rádio Atlântida FM de
Pelotas Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Pelotas, Estado do
Rio Grande do Sul.

254

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08180 Sábado 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 165, de 18 de outubro de 1999, que renova
por dez anos, a partir de 26 de julho de 1996, a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Pelotas
Ltda., para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 202, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do artigo 223 da Constituição Federal, submeto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Se nhor Mi nis tro de Estado das Comunicações, o ato constante da Portaria nº
165, de 18 de outubro de 1999, que renova, por dez
anos, a partir de 26 de julho de 1996, a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Pelotas Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
Brasília, 10 de fevereiro de 2000. – Fernando
Henrique Cardoso.
E.M. nº 257/MC
Brasília, 31 de dezembro de 1999
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 165, de 18 de outubro de 1999,
pela qual renovei a permissão outorgada à Rádio
Atlântida FM de Pelotas Ltda., originariamente Rede
Gaúcha — Zero Hora de Comunicações Ltda., pela
Por ta ria nº 855, de 16 de ju lho de 1976, pu bli ca da em
26 subseqüente, cuja última renovação ocorreu nos
termos da Portaria nº 430, de 29 de setembro de
1988, publicada no Diário Oficial da União do dia 30
seguinte, para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedido considerando-o instruído de acordo com a legislação aplicável, o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Cons ti tu i ção, o ato de renovação so men te pro du zirá efe i tos le ga is apos de li be ra ção do Con gres so Na cional, para onde solicito seja encaminhado o referido
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ato, acompanhado do Processo Administrativo nº
53790.000292/96, que lhe deu origem.
Respeitosamente.– Pi men ta da Ve i ga, Mi nis tro
de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 165, DE 18 DE OUTUBRO DE 1999
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.000292/96 resolve:
Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 26 de julho de 1996, a permissão outorgada
à Rádio Atlântida FM de Pelotas Ltda., pela Portaria
nº 855, de 16 de julho de 1976, publicada no Diário
Oficial da União em 26 subseqüente, cuja última reno va ção ocor reu nos ter mos da Por ta ria nº 430, de 29
de setembro de 1988, publicada no Diário Oficial da
União do dia 30 seguinte, para explorar, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, na cidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta Portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.
Pimenta da Veiga.
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
DELEGACIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL
REFERÊNCIA: Processo nº 53790.000292/96.
ORIGEM: SEJUR/DRMC/RS.
ASSUNTO: Renovação de Outorga.
EMENTA: Permissão para executar serviço de
radiodifusão sonora cujo prazo teve seu termo final
em 26-7-96.
Pedido apresentado tempestivamente.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
CONCLUSÃO: Pelo deferimento.
Rádio Atlântida FM de Pelotas Ltda., permissioná ria de ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em FM, na ci dade de Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, re-
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quer renovação do prazo de vigência de sua permissão, cujo termo final ocorreu em 26-7-96.
Cumpre ressaltar que houve uma cisão da entidade através da Exposição de Motivos nº 138, de 21-7-87,
do Diário Oficial da União de 29-7-87 (fls. 27).
I – DOS FATOS
1. Mediante Portaria nº 855, de 16 de junho de
1976, foi autorizada permissão à Rádio Atlântida FM
Ltda. para ex plo rar, por 10 (dez) anos, o ser vi ço de ra diodifusão so no ra em FM, na ci da de de Pe lo tas, Esta do do Rio Grande do Sul.
2. A outorga em questão começou a vigorar em
20-7-76, data de pu bli ca ção da por ta ria de per mis são
no Diário Oficial.
3. A outorga em apreço foi renovada pela última
vez, conforme Portaria nº 430, de 29 de setembro de
1988, publicada no Diário Oficial de 30-9-88.
4. Cumpre ressaltar que, durante o último período,
a entidade não sofreu qualquer pena ou advertência,
conforme se verifica na informação procedente do Departamento de Fiscalização das Comunicações (fl. 19).
II – DO MÉRITO
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de ra di o di fu são sonora e 15 (quinze) anos para o ser viço de televisão, que poderão ser renovados por períodos su ces si vos e igua is (art. 33, § 3º), pe río dos es ses mantidos pela atual Constituição (art. 22, § 5º).
6. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do prazo de sua outorga deve rão di ri gir re querimento ao órgão competente, no prazo compreendido entre o 6º (sexto) e o 3º (terceiro) mês anterior
ao término do respectivo prazo.
7. O pra zo de vi gên cia des ta per mis são teve seu
final dia 26 de julho de 1996.
8. O pedido de renovação de outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia no dia
12-3-97, dentro, pois, do prazo legal (fls 2.).
9. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo com a seguinte composição:
NOMES

COTAS

FERNANDO ERNESTO SOUZA CORREA

1.080.000,00

JAYME SIROTSKY

4.680.000,00

IONE PACHECO SIROTSKY
TOTAL
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10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe fo ram atribuídas, conforme mencionado à fl. 29.
11. É regular a situação da permissionária perante o Fun do de Fis ca li za ção das Te le co mu ni ca ções
- FISTEL, consoante informação de fls. 24 a 26.
12. Con sul ta do o Ca das tro Na ci o nal de Ra di o difusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e di rigen tes não ul tra pas sam os li mi tes fi xos pelo ar ti go 12
e seus parágrafos, do Decreto-Lei nº 236, de 28 de fe vereiro de 1967.
CONCLUSÃO
Do ex pos to, con clu í mos pelo de fe ri men to do pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos ao
DPOUT.
É o parecer sub censura.
Porto Alegre, 17 de maio de 1997. _ Alexandre
Danton Gorski Rodrigues, Chefe de Serviço Jurídico OAB/RS nº 33541.
De acordo.
À consideração do Sr. Delegado.
Porto Alegre, 17 de maio de 1997. _ Sidney
Ochman, Chefe de Divisão das Comunicações.
Aprovo.
À DPOUT, solicitamos a fineza de dar prosseguimento.
Porto Alegre, 17 de junho de 1997. _ João Jacob Bettoni, Delegado.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 123, DE 2001
(Nº 667/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Cascavel, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o De creto s/nº, de 29 de junho de 1998, que renova por
dez anos, a partir de 1º de setembro de 1997, a concessão outorgada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cascavel, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 851, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do ar tigo 49, in ciso XII, com bi nado com o § 3º do ar tigo 223 da Constituição Fe deral, sub meto à apreciação de Vossas Excelências,
acompanhado de Exposição de Motivos do Se nhor
Ministro de Esta do das Comunicações, o ato cons tan te do Decreto de 29 de junho de 1998, que ”renova a concessão ou torgada à Rá dio Ci dade de
Cascavel Ltda., para explorar ser viço de ra di o di fusão sonora em onda média, na cidade de Cas cavel, Estado do Paraná“.
Brasília, 10 de julho de 1998. _ Fernando Henrique Cardoso.
E.M. Nº 152/MC, DE 20 DE MAIO DE 1998
DO SR. MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Sub me to à con si de ra ção de Vos sa Exce lên cia o
incluso ProcessoAdministrativo nº 53740.000285/97,
em que a Rádio Cidade de Cascavel Ltda. solicita renovação da concessão para explorar serviço de radiodifusão so no ra em onda mé dia, na ci da de de Cas ca vel, Estado do Paraná, outorgada conforme Decreto
nº 79.976, de 15 de julho de 1977, renovada, por dez
anos, a partir de 1º de setembro de 1987, pelo Decreto nº 95.850, de 21 de março de 1988, cujo pra zo re sidual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.
2. Observo que o ato de outor ga ori ginal está
amparado juridicamente, considerando as dis po sições con tidas na Lei nº 5.785, de 23 de junho de
1972, e no Decre to nº 88.066, de 26 de jane i ro de
1983, que a re gulamentou, que consideram como
de fe ri dos os pe didos de re novação re queridos na
for ma devi da e não de cididos ao término do pra zo
de vi gência da concessão ou permissão, sendo,
por isso, admitido o funcionamento precá rio das
estações, mesmo quando expiradas as res pec tivas outorgas.
3. Com essas observações, lícito é concluir-se
que a ter mi na ção do pra zo da ou tor ga ou a pen dên cia
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
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4. Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato cor res pon den te de ve rá as si na lar que a re no va ção
ocorrerá a partir de 1º de setembro de 1997.
5. Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamen to, De cre to nº 88.066, de 1983, sub me to o as sun to à superior consideração de Vossa Excelência para
decisão e submissão da matéria ao Congresso Nacional, em cum pri men to ao § 3º do art. 223 da Cons ti tu ição.
Respeitosamente, Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 29 DE JUNHO DE 1998
Renova a concessão outorgada à
Rádio Cidade de Cascavel Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223, da
Constituição, e nos termos ao art. 6º, inciso I, do Decreto nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de 1983, e ten do em
vista o que consta do Processo Admnistrativo nº
53740.000285/97, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acor do com e art. 33, §
3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por dez
anos, a partir de 1º de setembro de 1997, a concessão outorgada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda.,
pelo Decreto nº 79.976, de 15 de julho de 1977, renovada pelo Decreto nº 95.850, de 21 de março de
1988, cujo prazo residual da outorga foi mantido con forme Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Cascavel, Esta do do Paraná.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 29 de junho de 1998; 177º da Independência e 110º da República. _ FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Carlos Men don ça de
Barros.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA
DELEGACIA NO ESTADO DO PARANÁ
PARECER nº 95/SEJUR/DMC-PR
REFERÊNCIA: Processo nº 53740.000591/97.
INTERESSADA: Rádio Cidade de Cascavel
Ltda.
ASSUNTO: Renovação da outorga.
EMENTA: Concessão para executar o serviço
de radiodifusão sonora, cujo prazo terá seu termo final em 1º de setembro de 1997.
Pedido apresentado tempestivamente.
Re gu la res a si tu a ção téc ni ca e a vida so ci e tá ria.
CONCLUSÃO: Pelo deferimento.
A Rádio Cidade de Cascavel Ltda., concessionária do serviço de radiodifusão sonora em ondas
médias, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná,
requer renovação do prazo de vigência de sua concessão, cujo termo final ocorrerá 1º de setembro de
1997.
DOS FATOS
1. Mediante o Decreto nº 79.976, de 15 de julho
de 1977, foi outorgada concessão à Rádio Independência Cultural de Cascavel Ltda., para explorar o
serviço de radiodifusão sonora em ondas médias, em
Cascavel, Estado do Paraná.
2. A ou tor ga em apre ço co me çou a vi go rar em 1º
de setembro de 1977, data da publicação do contrato
de concessão no Diário Oficial, e, posteriormente,
renovada atra vés do De cre to nº 95.850, de 21 de mar ço de 1988, sendo que os efeitos jurídicos da mesma
fo ram man ti dos pelo pra zo re si du al, con for me dis posto em Decreto de 10 de maio de 1991, publicado no
Diário Oficial do dia 13 subseqüente.
3. A Portaria-CTA nº 19, de 12 de fevereiro de
1986, publicada no Diário Oficial do dia 11 de março
daquele ano, autorizou a mudança da razão social da
entidade para ”Rádio Cidade de Cascavel Ltda.“.
4. Cumpre ressaltar que, durante o último período de vi gên cia da ou tor ga, a en ti da de foi pe na li za da e
advertida, conforme se verifica na Informação de fls.
41.
DO MÉRITO
5. O Código Brasileiro de Telecomunicações,
instituído pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962,
estabelece os prazos de 10 (dez) anos para o serviço
de ra di o di fu são sonora e 15 (quinze) anos para o ser viço de televisão, que poderão ser renovados por pe-
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ríodos sucessivos e iguais (art. 33, § 3º), períodos es ses que foram mantidos pela atual Constituição (art.
22, § 5º).
6. Por sua vez, o Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de
31 de outubro de 1963, determina que:
“Art. 27. os pra zos de con ces são e de per mis são
serão de 10 (dez) anos para o ser vi ço de ra di o di fu são
sonora e de 15 (quinze para o de televisão.”
7. De acordo com o artigo 4º da Lei nº 5.785, de
23 de junho de 1972, as entidades que desejarem a
renovação do pra zo de sua ou tor ga de ve rão di ri gir re querimento ao órgão competente, no período compre en di do en tre o 6º (sex to) e o 3º (ter ce i ro) mês an te rior ao término da vigência da outorga.
8. O pedido de renovação da outorga, ora em
exame, foi protocolizado nesta Delegacia em 16 de
abril do corrente ano, dentro, pois, do prazo legal, e o
prazo de vigência da concessão deverá ser renovado
a partir de 1º de setembro de 1997.
9. A requerente tem seus quadros societário e
diretivo aprovados, respectivamente, pela Portaria nº
22, de 6 de fevereiro de 1996, com as seguintes com posições:
COTAS
VALOR EM R$
COTISTAS
EDSON AUGUSTO SILIPRANDI 970
MARINÊS SPADA SILIPRANDI

30

970,00
30,00

TOTAL
1.000
1.000,00
GERENTE: EDSON AUGUSTO SILIPRANDI
10. A emissora se encontra operando regularmente, dentro das características técnicas que lhe fo ram atribuídas, conforme mencionado às fls. 38.
11. É regular a situação da entidade perante o
Fundo de Fiscalização das Telecomunicações –
FISTEL, conforme demonstrado às fls. 37.
12. Consultando o Cadastro Nacional de Radiodifusão, verificou-se que a entidade, seus sócios e di rigente não ultrapassam os limites fixados pelo artigo
12 e seus parágrafos, do De cre to-Lei nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, concluímos pelo deferimento do
pedido, sugerindo o encaminhamento dos autos à
Coordenação-Geral de Outorga de Comunicações,
para prosseguimento.
É o parecer.
À consideração da Sra. Delegada.
Curitiba, 9 de julho de 1997. _ Alvyr Pereira de
Lima Jr. _ Chefe do Serviço Jurídico.
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De acordo.
À Co or de na ção Ge ral de Ou tor ga de Co mu ni cações/DOCM/SFO/MC, para prosseguimento. Curitiba, 9 de julho de 1997. _ Tereza Fialkoski Dequeche, Delegada.
(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 124, DE 2001
(Nº 671/2000, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Sociedade Rádio Lagoa
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Barra do Ribeiro, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica apro va do o ato a que se re fe re a Por taria nº 51, de 2 de março de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 8 de setembro de 1998, a permissão ou tor ga da à So ci e da de Rá dio La goa FM Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do
Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
MENSAGEM Nº 451, DE 2000
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 49, inciso XII, combinado
com o § 3º do ar ti go 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub meto à apreciação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro
de Estado das Comunicações, o ato constante da
Portaria nº 51, de 2 de março de 2000, que renova,
por dez anos, a partir de 8 de setembro de 1998, a
permissão outorgada à Sociedade Rádio Lagoa FM
Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da,
na cidade de Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande
do Sul.
Brasília, 4 de abril de 2000. – Marco Maciel.
E.M. Nº 49/MC
Brasília, 23 de março de 2000
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
Submeto à apreciação de Vossa Excelência a
inclusa Portaria nº 51, de 2 de março de 2000, pela
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qual renovei a permissão outorgada à Sociedade Rá dio Lagoa FM Ltda., pela Portaria nº 296, de 6 de setem bro de 1988, pu bli ca da no Diá rio Ofi ci al da União
em 8 sub se qüen te, para ex plo rar o ser vi ço de ra di o difusão sonora em freqüência modulada, na cidade de
Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul.
2. Os órgãos competentes deste Ministério manifestaram-se sobre o pedi do, con si de ran do-o ins tru ído de acordo com a legislação aplicável, o que me le vou a deferir o requerimento de renovação.
3. Esclareço que, nos termos do § 3º do art. 223
da Constituição Federal, o ato de renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, para onde solicito seja encaminhado o referido ato, acompanhado do Processo Administrativo nº 53790.000642/98, que lhe deu origem.
Respeitosamente, _ Pimenta da Veiga, Ministro de Estado das Comunicações.
PORTARIA Nº 51, DE 2 DE MARÇO DE 2000
O Ministro de Estado das Comunicações, no
uso de suas atribuições, conforme o disposto no art.
6º, inciso II, do De cre to nº 88.066, de 26 de ja ne i ro de
1983, e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nº 53790.000642/98, resolve:
Art. 1º Re no var, de acor do com o art. 33, § 3º, da
Lei nº 4.117, de 27 de agos to de 1962, por dez anos, a
partir de 8 de setembro de 1998, a permissão outorgada à Sociedade Rádio Lagoa FM Ltda., pela Portaria nº 296, de 6 de setembro de 1988, publicada no
Diário Oficial da União em 8 subseqüente, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade
de Barra do Ribeiro, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º A exploração do serviço de radiodifusão,
cuja outorga é renovada por esta portaria, reger-se-á
pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis
subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 3º Este ato somente produzirá efeitos legais
após de li be ra ção do Con gres so Na ci o nal, nos ter mos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação. Pimenta da Veiga.
SOCIEDADE RÁDIO LAGOA FM LTDA.
Con tra to So ci al ar qui va do na MM Jun ta Co mer ci al
do Rio Grande do Sul sob o nº 43.201.531.882.
Primeira Alteração Contratual arquivada em
23-7-1990 sob o nº 1.03342.5.
Segunda Alteração Contratual arquivada em
12-11-1990 sob o nº 1.099.635.
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Terceira Alteração Contratual arquivada em
20-4-1995 sob o nº 1400609.
Quarta Alteração Contratual arquivada em
21-11-1995 sob o nº 95/1461445.

b) De ci dem ain da os só ci os in clu ir uma nova cláusu la no con tra to so ci al, que pas sa a ser a cláu su la vi gé sima sexta, com a seguinte redação:

QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

As decisões serão sempre tomadas por sócios
que representem mais do que 50% (cinqüenta por cen to) do capital social, não sendo necessária, em decorrência da presente disposição contratual, a unanimidade dos sócios.
As demais cláusulas permanecem em pleno vigor.
Porto Alegre, 1º de dezembro de 1998. – Otavio
Dumit Gadret _ Fernanda Alvarez Gadret.
TESTEMUNHA
Rosane Luiza Scheuchuk
CI: 8037991497 SSP/RS
CPF: 563.693.520-04
TESTEMUNHA
Anna Selmira J. da Silva Rodrigues
CI: 7031883668 SSP/RS
CPF: 454.155.100-44

Sociedade Rá dio La goa FM Ltda., so ci e da de com
sede na ci da de de Por to Ale gre/RS, na Rua Orfa na tró fio
nº 711, inscrita no CGC MF sob o nº
92.205.426/0001-08, com seu contratosocialarquivado
na MM Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº
43.201.531.882, pela totalidade de seus cotistas que
são: Otavio Dumit Gadret, brasileiro, separado judicialmen te, ad mi nis tra dor de em pre sas, re si den te e do mi ci liado em Porto Alegre/RS, na Rua Chiriguano nº 92, por ta dor da car te i ra de iden ti da de nº 2002018519 SSP/RS,
inscrito no CPF nº 008.840.730-68, e Fernanda Alvarez
Gadret, brasileira, solteira, maior, administradora de
empresas, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS,
na Rua Chi ri gua no nº 92, por ta do ra, da car te i ra de identidade nº 6019546503 SSP/RS, inscrita no CPF nº
727.697.850-87, resolvem de comum acordo alterar o
Contrato Social, para aprovar aumento de capital mediante subscrição de sócio-cotista, com aumento de sua
participação societária e inclusão de nova cláusula no
Contrato Social:
a) A cotista Fernanda Alvarez Gadret subscreve e
integraliza em moeda corrente nacional no pre sen te ato
o valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais), corres pon den tes a 3.300 (três mil e tre zen tas) co tas do ca pital social.
O capital social, que atualmente é de R$4.000,00
(quatro mil re a is), di vi di do em 4.000 (qua tro mil)
co tas no va lor uni tá rio de R$1,00 (hum real) cada
cota, fica au men ta do para R$7.300,00 (sete mil e
tre zen tos re a is) di vi di do em 7.300 (sete mil e trezen tas) co tas, no valor unitá rio de R$1,00 (hum
real) cada cota.
Em conseqüência das alterações ocorridas, ficam
então com nova redação as cláusulas abaixo:
CLÁUSULA OITAVA
O capital soci al é de R$7.300,00 (sete mil e
trezentos re ais), dis tribuídos em 7.300 (sete mil e
trezentas) cotas, no valor unitá rio de R$1,00 (hum
real) cada cota, com a seguinte distri bu i ção en tre
os só cios:
Otavio Dumit Gadret, 3.980 cotas............... R$3.980,00
Fernanda Alvarez Gadret, 3.320 cotas....... R$3.320,00
Total 7.300 cotas..........................................R$ 7.300,00

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA

(À Comissão de Educação.)

PARECERES
PARECER Nº 261, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto
de Decre to Legislativo nº 134, de 2000 (nº
268/1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va
o ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Clu be FM Itu rama Ltda., para explorar ser viço de radiodifusão
sonora em freqüên cia modulada na ci dade de Iturama, Estado de Mi nas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I _ Relatório
Che ga ao exame desta Comissão o Projeto
de Decreto Legislativo nº 134, de 2000 (nº 268, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que ou tor ga per mis são à Rá dio Clu be FM Itu ra ma Ltda., para explorar o ser viço de radiodifusão
sonora em freqüên cia modulada na ci dade de Iturama, Estado de Mi nas Gera is.
A exposição de motivos do Ministro das Comunica ções ao Pre si den te da Re pú bli ca in for ma que a so li citação foi instruída de conformidade com a legislação
aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária da Rádio
Clube FM Iturama Ltda.:
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Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
Jislayne Lorena da Silva Pires
14.400
Megui da Silva Nakatawa
14.400
Jucelina Barbosa de O. Ferreira
14. 400
Lucimar Ferreira de Freitas
16. 800
TOTAL DE COTAS
60.000
II _ Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se exe cutem serviços de radiodifusão so no ra e de sons e ima gens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta
Casa, às formalidades e aos critérios estabelecidos
pela Resolução nº 39 de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Localizado nas regiões do Triângulo Mineiro e do
Alto Paranaíba, Iturama tem sua economia fundada na
atividade agropecuária e industrial, com ênfase para a
produção de cana-de-açúcar, que no ano passado foi
de mais de um milhão e meio de toneladas.
Iturama também se destaca pela oferta de serviçoseducacionais, cul tu ra is e de la zer. Há di ver sas es colas de pri me i ro e se gun do gra us e di ver sos cur sos téc nicos, além de duas emissoras de rádio e dois jornais.
A nova emis so ra pro me te pro du zir pro gra mas culturais,artísticos e jornalísticos ge ra dos no pró prio mu nicípio, abrindo, dessa forma, espaço para a oferta de
empregos especializados aos jovens de Iturama.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 134, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Rádio Clube FM Iturama Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
outorga da permissão, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do projeto de decreto legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. _ Ricardo San tos, Presi den te _ FrancelinoPereira, _ Hugo
Napoleão _ Eduardo Siqueira Campos _ Carlos
Patrocínio _ Fre i tas Neto _ Ger son Ca ma ta _ Arlin do Porto _ Marluce Pinto _ Nilo Teixeira Cam pos _
Lúcio Alcântara _ Marina Silva (Abstenção) _ Gil-
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vam Borges _ Osmar Dias _ Geraldo Cândido
(Abstenção) _ Juvêncio da Fonseca.
PARECER Nº 262, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de
2000 (nº 560/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Clube do Machadinho
de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro
Müeller, Estado de Santa Catarina.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I _ Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 244, de 2000 (nº 560, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Clube do Ma chadinho de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro Müeller,
Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 123, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 220,
de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão comunitária, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá con ta de que a pre sen te so li citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da entidade Associação
Comunitária Clube do Machadinho de Radiodifusão:
! Valmir Machado _ Presidente
! José Lucas Fernandes _ Vice-Presidente
! Gilmar da Rosa _ Tesoureiro
! Jocelito Fernandes _ Primeiro-Secretário
! Celito Grassi _ Segundo-Secretário
O projeto em tela foi examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Co mu ni ca ção e Infor má tica da Câmara dos Deputados, tendo re cebido pare cer fa vo rá vel de seu Re la tor, De pu ta do Yvo nil ton
Gonçalves, e aprovação unâni me daquele ór gão
colegiado.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
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II _ Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe de ral, deve obe decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 244, de 2000, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade AssociaçãoComunitária Clu be do Machadinho de Radiodifusão atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do pro je to de de cre to le gis la ti vo originário da Câ ma ra
dos Deputados.
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. _ Ricardo Santos, Presidente _ Geraldo Althoff _ Relator _
Eduardo Siqueira Campos _ Carlos Patrocínio _
Arlindo Porto _ Marluce Pin to _ Nilo Te i xe i ra Pin to
_ Ger son Ca ma ta _ Gil vam Bor ges _ Ge ral do Cân dido _ Osmar Dias Juvêncio da Fonseca _ Nabor
Júnior _ Lúcio Alcântara _ Waldeck Ornelas _ Val mir Amaral.
PARECER Nº 263, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de
2000 (nº 506/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural Pedrense, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Itápolis, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Gerson Camata
I _ Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.996,
de 1999, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do artigo 223 da Constituição
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Federal, ato constante da Portaria nº 193, de 26 de
novembro de 1999, que outorga permissão à Fundação Educacional e Cultural Pedrense para executar,
pelo prazo de l0 (dez) anos, sem direito de exclusivida de, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de
radiodifusão so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci dade de Itápolis, Estado de São Paulo.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O presente projeto, examinado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputado Pedro Canedo, e aprovação daquela Comissão. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi consideradojurídico,constitucional e va za do em
boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da entidade Fundação
Educacional e Cultural Pedrense:
! Samir Abdul Nour _ Presidente
! Luiz Carlos Biella _ Vice—Presidente
! Emílio Abdui Nour _ Diretor Financeiro
! Fernando Carlos Alexandrino _ Dir. Exec. de
Rádio e TV
II _ Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou torga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex ploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração deste tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Federal nº 39/92 que “dispõe sobre formalidades e crité-
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rios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di odifusão sonora de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, que “institui o Código Brasileiro de Comunicações”.
III _ Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislaçãopertinente, opi na mos pela
aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 506, de 2000, originário da Câmara dos Deputados.
Sala das Co mis sões, 24 de abril de 2001. _ Pre sidente, Ricardo Santos _ Relator, Gerson Camata
_ Eduardo Siqueira Campos _ Carlos Patrocínio _
Arlindo Porto _ Marluce Pinto _ Osmar Dias _ Juvên cio da Fon se ca _ Nilo Te i xe i ra Cam pos _ Lú cio
Alcântara _ Geraldo Cândido (abstenção) _ Waldeck Orne las _ Na bor Jú ni or _ Val mir Ama ral _ Se bastião Rocha _ Gilvam Borges.
PARECER Nº 264, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de
2000 (nº 501 de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Padre Antônio Bezerra
de Menezes, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.
Relator: Senador Luiz Pontes
I _ Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.678,
de 1998, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 1º do artigo 223 da Constituição
Federal, ato, constante da Por ta ria nº 287, de 9 de de zembro de 1998, que outorga permissão à Fundação
Padre Antônio Bezerra de Menezes para executar,
pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, com fins ex clu si va men te edu ca ti vos, ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em freqüênciamodulada na cidade de Itapipoca, Estado do Ceará.

Maio de 2001

Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Ser vi ços de Ra di o di fu são, apro va do pelo De cre to
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca e for ma li za da
sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à mensagem pre sidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos, do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
A pre sen te ini ci a ti va, exa mi na da pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator, Deputada Angela Guadagnin, e
aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão
de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa, o pro je to foi con si de ra do ju rí di co, cons ti tu ci o nal
e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte a direção da entidade Fundação
Padre Antônio Bezerra de Menezes:
! Dom Be ne di to Fran cis co de Albu quer que _ Di retor-Geral
! Pe. Fran cis co Mar ques Mota _ Dir. Admi nis tra tivo e Financeiro
! Valdemir Linhares da Cruz _ Dir. de Produção
e Programação
! AntonioCarneiroNeto_Dir.TécnicoOperacional
II _ Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de de zem bro de 1996, o pro ces so de ou torga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos ca sos de con ces sões ou per mis sões para ex ploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
edu ca ti va as exi gên ci as da Re so lu ção do Se na do Federal nº 39/92, que dis põe so bre for ma li da des e cri térios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de con ces são e per mis são para o ser vi ço de ra di odifusão sonora de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à ex-
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Di an te da re gu la ri da de dos pro ce di men tos
e do cum pri men to da le gis la ção per ti nen te, opi na mos pela apro va ção do ato de ou tor ga em exa me, na for ma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo
nº 501, de 2000, ori gi ná rio da Câ ma ra dos De puta dos.
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. _ Presidente, Ricardo Santos _ Re la tor, Luiz Pontes _
Hugo Napoleão _ Eduardo Siqueira Campos _
Carlos Patrocínio _ Freitas Neto _ Gerson Cama ta _ Arlindo Porto _ Marluce Pinto _ Nilo Te ixeira Campos _ Lúcio Alcântara _ Ma rina Silva
(abstenção) _ Geral do Cân di do (abstenção) _
Gilvam Borges _ Juvêncio da Fonseca _ Osmar
Dias.

do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, am bos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da Re pública, do cumento que integra os autos, dá conta de que a pre sente solicitação foi instru í da de conformidade
com a legis la ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da entidade Associação
Batataense Cultural _ ABC:
E Dal mo Ja mes Hen ri ques San tos _ Pre si den te
! Luiz Carlos Leite _ Vice—Presidente
! José Roberto Del Toso _ Secretário Geral
E Luiz Antônio Arantes _ Tesoureiro
O pre sen te pro je to foi exa mi na do pela Co mis são de Ciên cia e Tec no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor mática da Câ mara dos De putados, tendo recebido
parecer favorável de seu Relator, Depu ta do Paulo
José Gouvêa, e aprovação unâni me daquela Comissão.
Na Comissão de Cons tituição e Justiça e de
Redação da quela Casa, o projeto foi con siderado
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gislativa.

PARECER Nº 265, DE 200

II _ Voto

ploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade edu ca ti va, con for me pre ce i tua o art. 14 do De cre to
nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de
1962, que “institui o Código Brasileiro de Comunicações”.
III _ Voto

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº
254/2000 (nº 508/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Batataense Cultural _ ABC, a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Batatais, Estado de
São Paulo.
Relator: Senador Gerson Camata
I _ Relatório
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 254, de 2000 (nº
508, de 2000, na Câ mara dos De pu ta dos), que
apro va o ato que au to ri za a Asso ci a ção Ba ta ta ense Cul tu ral _ ABC, a exe cu tar ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Ba ta ta is, Esta do de
São Pau lo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 122, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 222,
de 17 de dezembro de 1999, que autoriza a exploração de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam concessão, per mis são ou au to ri za ção para que se exe cu tem servi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons e ima gens, pra ti cados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos
pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa
norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela entida de pre ten den te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu nicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da docu men tação que acompanha o PDS nº 254, de 2000, evidencia o cumpri men to das formalidades es ta be lecidas na Reso lu ção nº 39/92, do Senado Federal,
ficando caracterizado que a enti da de Associação
Batataense Cultural _ ABC, atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à au to ri zação, opi namos pela provação do ato, na forma
do projeto de decre to legislativo ori ginário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. _ Presidente, Ricardo Santos _ Relator, Gerson Camata _
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Eduardo Siqueira Campos _ Carlos Patrocínio _
Arlindo Porto _ Marluce Pinto _ Osmar Dias _ Gilvam Bor ges _ Ju vên cio da Fon se ca _ Lú cio Alcân tara _ Geraldo Candido _ Waldeck Ornelas _ Valmir Amaral _ Nilo Te i xe i ra Cam pos _ Na bor Jú ni or
_ Sebastiao Rocha.
PARECER Nº 266, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 255, de
2000 (nº 523/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada ao Sistema FM de
Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo dulada na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I _ Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 255, de 2000 (nº 523, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que re no va a per mis são ou tor ga da ao Sis te ma FM de
Rádio Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 217,
de 1998, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao
Con gres so Naci o nal o ato cons tan te da Por ta ria
nº 465, de 26 de se tem bro de 1997, que re nova a
per mis são para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o difu são so no ra, nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, am bos da Cons ti tu i ção
Fe de ral.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, do cumen to que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te solicitação foi instruída de conformidade
com a le gislação aplicável, o que levou ao seu defe ri men to.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Sistema EM de Rádio Ltda.:
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
! Antônio Leão da Silva
2.550
! Ana Dulce Lemos Leão
1.250
! Rafael Leão da Silva
1.200
______________________________________
TOTAL DE COTAS
5.000
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O presen te pro je to foi exami na do pela Comis são de Ciên cia e Tecno lo gia, Co mu ni ca ção e
Infor má ti ca da Câ mara dos De pu ta dos, ten do re ce bi do pa re cer favorável de seu Re lator, De pu tado José Ro cha, e apro vação unâ ni me daque la
Comissão.
Na Comissão de Cons tituição e Justiça e de
Redação da quela Casa, o projeto foi con siderado
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gislativa.
II _ Voto
O proces so de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos que outorgam e re novam con cessão, per missão ou autorização para
que se executem servi ços de ra diodifusão so nora
e de sons e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu tivo, nos termos do art. 223 da Constituição Fe deral, deve obedecer, nes ta Casa do Legislativo, às
formalidades e aos crité ri os estabelecidos pela
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa nor ma in ter na re laciona uma série de in formações a se rem prestadas e exigências a se rem
cumpridas pela en tidade pretendente, bem como
pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções, que de vem ins truir o processo subme ti do à análi se desta Co missão de Educação.
Tendo em vista que o exame da docu men tação que acompanha o PDS nº 255, de 2000, evidencia o cumpri men to das formalidades es ta be lecidas na Reso lu ção nº 39/92, do Senado Federal,
ficando caracterizado que a en ti da de Sistema FM
de Rádio Ltda., atendeu a to dos os requisitos técni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da per missão, opi na mos pela apro va ção do ato, na for ma
do projeto de decre to legislativo ori ginário da Câmara dos De pu tados.
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. _ Presidente, Ricardo Santos _ Relator, Arlindo Porto _
Eduardo Siqueira Campos _ Carlos Patrocínio _
Gerson Camata _ Marluce Pinto _ Nilo Teixeira
Pinto _ Osmar Dias _ Gilvam Borges _ Juvêncio
da Fonseca _ Valmir Amaral _ Waldeck Ornelas _
Lúcio Alcântara _ Geraldo Cândido (abstenção) _
Nabor Júnior.
PARECER Nº 267, DE 2001
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 80, de 2000, de autoria do Senador
Luiz Pontes, que Altera os arts. 19 e 20,
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§§ 3º e 4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o art.
159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo Constitucional de
Financiamento do Norte _ FNE, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste _ FNE e o Fundo Constitucional de
Financiamento do Centro-Oeste _ FCO, e
dá outras providências.
Relator: Senador Gilberto Mestrinho
I _ Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Econô micos o PLS nº 80, de 2000, de auto ria do nobre
Se na dor Luiz Pontes, que propõe alteração do
ca put do art. 19 e dos §§ 3º e 4º do art. 20 da Lei
nº 7.827, de 1989, a qual “regulamenta o ar tigo
159, in ciso I, alí nea c, da Cons tituição Fede ral,
ins ti tui o Fundo Constitucional de Financiamento
do Nor te _ FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste _ FNE, e o Fundo
Constitucional de Fi nanciamento do Cen tro-Oeste _ FCO, e dá outras providências”.
A modificação pretendida já se expressa no
art. 1º da propo si ção onde se determina a obri gatoriedade de as en tidades fi nanceiras federais de
ca rá ter regi o nal e de os Conselhos Deliberativos
das superintendências de de senvolvimento regi onal dis ponibilizarem na rede mundial de com pu tado res _ a Internet _ as demonstrações contábeis
dos Fun dos Constitucionais e re la tó ri os das ati vidades de senvolvidas.
O art. 2º propõe a alteração do art. 19 da citada lei, de maneira a adequar a exigência de publicação dos balanços auditados, prevista na redação
original com a disposição do art. 1º. Assim, também
o art. 3º sugere que o § 3º do art. 20, que trata do
acesso a informações pelos órgãos de fiscalização,
seja modificado, de forma a garantir que os bancos
administradores disponibilizem na Internet as posições contábeis de final de mês, recursos, aplicações
e resultados dos Fundos.
Por fim, a proposição modifica o § 4º do art.
20, re ferente à obri gatoriedade de envio do balanço, devidamente auditado, ao Congresso Na cio nal, para fins de fiscalização e controle, de ter minan do que a Casa Legislativa seja in formada no
mo men to em que os balanços e relatórios es ti verem dis poníveis na Inter net.
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Não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
E o relatório.
II _ Voto
A proposição que ora se examina pretende, no
dizer de seu autor, o am plo aces so à in formação
utilizando as tecnologias dis poníveis, sem des cu idar das ações de contro le exter no sobre a ges tão
dos recursos públicos. O Banco do Nordeste, administrador dos recursos do Fundo Cons ti tu ci o nal
de Financiamento do Nor deste _ FNE, vem uti lizando a Internet como veí cu lo na di vulgação de
demonstrações contábeis e rela tó ri os de ati vi dades. O Projeto de Lei nº 80, de 2000, pretende as segurar a obri gatoriedade dessa práti ca, no âmbito das ins tituições fi nanceiras que administram
os recursos dos Fundos Constitucionais.
Realmente, a divulgação das ações oficiais e a
demonstração da (aplicação dos recursos públicos
para o maior número possível de pessoas é salutar.
O uso da Internet para esse fim, não apenas barateia os custos de divulgação como permite atingir um
público muito maior e mais diversificado.
Por outro lado, se a disponibilização de informações pela Inter net pode ser tão saudável
como forma de divulgação, não se coaduna com
os procedimentos necessários e inerentes à fiscalização e ao controle, mormente os co metidos
ao Congresso Nacional, como é o caso dos Fundos Constitucionais.
Na verdade, é ne cessário distinguir a simples di vulgação da ne cessária e ofi ci al fis ca li zação. O uso de informações disponibilizadas eletronicamente como única base para a formação
de processos de fiscalização, ainda mais quando
essa competência está prevista em lei, não consta dos regimentos das Casas Legislativas, que
até o momento, pelo menos, não prescindem dos
documentos físi cos no curso do exame e apre ci ação das matérias. A pro posição de alteração do §
4º do art. 20, neste sentido, contra ria vári os dispositivos do Regimento Inter no do Se nado Fe deral e do Regimento Comum, no que tan ge à formulação, apreciação e votação de pareceres e
relatórios. Entendo, ade mais, que mesmo que se
imprimissem os rela tó ri os dis ponibilizados na
Internet para análise e discussão dos do cu mentos, haveri a sério transtorno na seqüência do processo legislativo.
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Além disso, e principalmente, se desvincularia
o banco administrador da autoridade fiscalizadora,
de tal forma que a disponibilização de dados pela
Internet seria considerada ação suficiente em cumprimento da obrigação legal de apresentação da
prestação de contas.
Pelo exposto, sou de parecer favorável à aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2000,
com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 01-CAE
Dê-se ao art. 3º do PLS nº 80, de 2000, a seguinte redação:
“Art. 3º O § 3º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, passará a viger com a seguinte redação:
“Art. 20. .................................................
................................ ..............................
§ 1º .......................................................
§ 2º .......................................................
§ 3º Os bancos ad ministradores deverão colo car à dispo si ção dos órgãos de
fisca li za ção competentes os demons tra tivos contábeis com posições de final de
mês, dos re cursos, aplicações e re sul tados dos Fundos res pectivos, sem pre ju í zo
da divulgação dessas in formações pela
Inter net."
Sala da Comissão, 24 de abril de 2001. _ Lúcio
Alcântara, Presidente _ Gilberto Mestrinho, Re la tor
_ Eduardo Siqueira Campos _ Wellington Roberto
_ Bel lo Par ga _ Jef fer son Pe res _ Wal deck Orne las
_ José Fogaça _ Roberto Saturnino, (abstenção) _
La u ro Cam pos _ José Agri pi no _ Fran ce li no Pe re ira _ Romero Jucá _ Osmar Dias _ Ney Suassuna _
Freitas Neto.
TEXTO FINAL OFERECIDO PELA CAE AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 80, DE 2000

Altera os arts. 19 e 20, §§ 3º e 4º da
Lei nº 7.827 de setembro de 1989, que
“regulamenta o art. 159, inciso I, alínea c,
da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte _ FNO, o Fundo Constitucional de Fi-
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nanciamento do Nordeste _ FNE, e o
Fundo Constitucional de Financiamento
do Centro-Oeste _ FCO, e dá outras providencias“.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º As entidades financeiras federais de caráter re gional e os Conselhos Deliberativos das
superintendências de desenvolvimento re gional
de que tratam os arts. 19 e 20 da Lei nº 7.827, de
27 de setembro de 1989, disponibilizando na
Internet as demonstrações con tábeis dos res pectivos Fundos, bem como os re latórios cir cuns tanciados sobre as atividades de senvolvidas e os resultados ob tidos.
Art. 2º O art. 19 da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, passará a vi ger com a seguinte
redação:
”Art. 19. As insti tu i ções fi nan ce i ras fede ra is
de ca rá ter re gi o nal fa rão pu bli car e dis po ni bi li zar
na Inter net, se mes tral men te, os ba lan ços dos
res pec ti vos fun dos, devi da men te audi ta dos.
(NR).“
Art 3º O § 3º do art. 20 da Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, passará a viger com a seguinte redação:
”Art. 20. .................................................
§ 1º........................................................
§ 2º........................................................

§ 3º Os bancos administradores deverão colocar à dis posição dos órgãos de
fiscalização competentes os de mons tra tivos contábeis com po sições de final de
mês, dos recursos, aplicações e resul tados dos Fundos respectivos, sem pre ju í zo
da divulga ção des sas informações pela
Inter net.“

Art. 4º Esta lei entrará em vigor no exercício
social seguinte ao da sua publicação.
Sala das Comissões, 24 de abril de 2001. _
Lúcio Alcântara, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Decreto Legislativo nºs 112 a 124, de 2001, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º, da
Constituição Federal, e de acordo com o art. 122, II,
“b”, do Regimento Interno, poderão receber emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Eduardo Siqueira Campos.
É lido o seguinte:
OF./CAE/10/01
Brasília, 24 de abril de 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do Artigo 91 do Regimento
interno, comunico a V. Exª que esta Comissão aprovou o Pro je to de Lei do Se na do nº 80, de 2000 que “al tera os arts. 19 e 20, §§ 3º e 4º, da Lei nº 7.827, de 27
de setembro de 1989, que regulamenta o artigo 159,
inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o
Fundo Constitucional de Financiamento do Norte _
FNO, o Fundo Constitucional de Financiamento do
Nor des te _ FNE, e o Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ciamento do Centro-Oeste _ FCO, e dá outras providências”, em reunião realizada na presente data.
Atenciosamente, _ Senador Lúcio Alcântara,
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Com referência ao expediente lido anteriormente, a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º, do Re gi men to Inter no, fica aber to o pra zo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que o
Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2000, seja apreciado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Encerrou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2000 (nº
1.180/95, na Casa de origem), que dispõe sobre a in serção, nas fitas de vídeo gravadas que especifica,
destinadas a venda ou aluguel no País, da seguinte
mensagem: ”Faça sexo seguro. Use camisinha“.
Não ten do re ce bi do emen das, a ma té ria será in cluída em Ordem do Dia oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Eduardo Siqueira Campos.
É lido o seguinte:
Ofício nº 695-L-PFL/2001
Brasília, 2 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que o Deputado
Raimundo Santos deixa de integrar, como membro ti tular, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à
Medida Provisória nº 2.136-37, de 26 de abril de
2001, que “dispõe sobre a criação, reestruturação e
organização de carreiras, cargos e funções comissionadas técnicas no âmbito da Administração Pública
Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências”.
Atenciosamente, _ Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do Bloco Parlamentar PFL/PST.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O ofício
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Eduardo Siqueira Campos
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 71, DE 2001
Altera a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, para isentar do imposto
sobre a renda os proventos de transplantados de fígado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O in ci so XIV da Lei nº 7.713, de 22 de de zembro de 1988, alterado pela Lei nº 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 6º .............................. ....................
....................................... .......................
XIV - os proventos de aposentadoria
ou reforma, desde que motivados por acidente sem serviços, e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
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da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da
imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
.............................................."...............
Art. 9º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Justificação
A lei tributária, com muita justiça, dispensou da
obri ga ção de pa gar im pos to de ren da os apo sen ta dos
que padecem de doenças consideradas graves, todas elas resumidas em dispositivo da Lei nº 7.713/88.
De fato, as razões para a isenção são inquestionáveis, pois não poderia a sociedade exigir o esforço de
contribuição daqueles que, acometidos por enfermidades cujo con tro le lhes sub trai con si de rá vel par te de
sua renda e patrimônio, já não reúnem condições de
continuar a financiar, com seus tributos pessoais, as
des pe sas dos Po de res Pú bli cos, uma vez que, na ma ior parte dos casos, não dispõem de recursos suficientes sequer para custear o tratamento de suas doenças e para prover o sustento de suas famílias.
Entre tais desventurados situam-se os que sofrem de do en ças he pá ti cas gra ves, em sua ma i o ria infre nes, as qua is, quan do não le vam o pa ci en te ao óbi to, exigem a realização de cirurgia complicadíssima,
como o transplante de fígado. Mes mo nes ta úl ti ma hi pótese, a vida do doente jamais volta à normalidade,
ficando o “transplantado” sujeito à administração per manente de medicamentos de diversas espécies, so bretudo dos imunodepressores, que acabam por torná-lo exposto à contração de diversas outras doenças, uma vez que se encontrará com suas defesas or gânicas reduzidas.
Sabemos que o Poder Público tem o dever de
fornecer aos doentes e aos submetidos a transplantes os medicamentos de que necessitam. Entretanto,
nem sempre o fornecimento acontece assídua e pon tu al men te, o que exi ge des pe sas pró pri as dos pa ci entes. Ademais, as doenças exigem muitas outras despesas além da simples aquisição de medicamentos:
hospitais, médicos, exames complementares etc., as
quais consomem elevadas somas de recursos.
Infe liz men te, nos sa le gis la ção, em bo ra te nha feito justiça aos portadores de cardiopatias e nefropatias, esqueceu-se dos acometidos por do en ças he pá ticas graves, os quais, até mesmo para atuação do
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princípio da igualdade tributária, deveriam ser incluídos entre os beneficiados pela isenção.
Esta proposição, antes que um pleito em nome
dos desventurados portadores de doenças hepáticas
graves, entre eles, os já submetidos a transplante de
fígado, é um alerta ao Congresso Nacional sobre os
problemas enfrentados por esses cidadãos, razão
pela qual es ta mos con vic tos da re le vân cia da pro posta e contamos com o apoio dos nobres Pares Congressistas na sua aprovação.
Sala das Sessões, 4 de maio de 2001. _ Senador Tião Viana.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a legislação do imposto de renda e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 6º Fi cam isen tos do im pos to de ren da os se guinte rendimentos percebidos por
....................................................................................
XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma
mo ti va da por aci den te em ser vi ço e os per ce bi dos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira,
han se nía se, pa ra li sia ir re ver sí vel e in ca pa ci tan te, car diopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado
da doença de Paget (osteíte deformante), síndrome
da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina es pe ci a li za da, mes mo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
....................................................................................
LEI Nº 8.541, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1992
Altera a legislação do imposto de Renda e dá outras providências.
CAPÍTULO II
Da Omissão de Receita
TÍTULO V
Do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Físicas
....................................................................................
Art. 47. No art. 6º da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988, dê-se ao inciso XIV nova redação e
acrescente-se um novo inciso de número XXI, tudo
nos seguintes termos:
“Art. 6º ....................................... ...........
....................................................................................

270

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08196 Sábado 5

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivados por acidente sem serviços,
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante. cardiopatia
grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação
por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença te nha sido con tra í da de po is
da aposentadoria ou reforma;
....................................................................................
XXI - os valores recebidos a título de pensão
quando o beneficiário desse rendimento for portador
das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo,
exceto as decorrentes de moléstia profissional, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a do en ça te nha sido con tra í da após a con cessão da pensão."
(À Comissão de Assuntos Econômicos
_ Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O projeto lido será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Se na dor Na bor Júnior. S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Senado Federal está recebendo o texto
da Medida Provisória nº 2,145, de 02 de maio do corrente, que ”cria as Agências de Desenvolvimento da
Amazônia e do Nordeste, extingue a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – Sudam e a
Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste –
Sudene, e dá outras providências“.
Tais decisões eram aguardadas há algum tempo e, até mesmo, ha vi am sido anun ci a das ofi ci al mente por membros do Governo, como o Ministro da Inte gração Nacional, Senador Fernando Bezerra, de
quem as ouvi nos últimos dias do mês de março recém-findo. Os motivos alegados para a intervenção,
pro fun da e ra di cal, nas en ti da des vol ta das para o pro gres so da que las re giões pre ten di am, to dos eles, atingir objetivos moralizadores, atentos ao clamor da opi nião pública nacional sobre irregularidades praticadas em ambas.
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Desde aquela audiência, portanto, como representante do Estado do Acre no Congresso Nacional,
ve nho pres tan do aten ção re do bra da ao no ti ciá rio e às
informações que me chegam sobre a situação, em
particular, da Sudam.
Quero,preliminarmente, la men tar que as im por tantes mudanças tenham sido impostas por medida
provisória e não por projeto de lei, como vinha sendo
defendido pelo Ministro Fernando Bezerra. Coerente
com o que disse em discurso pronunciado no dia 20
de abril, re a fir mo que o ide al se ria tra tar de tão im por tante questão por meio de projeto regular, ensejando
aos Senadores e Deputados”discutir, com ma i or profundidade, a substituição da Sudam e da Sudene por
or ga nis mos mais con di zen tes com a re a li da de eco nômica e social que nosso País está vivendo“.
Mesmo discordando da forma com que a mudan ça foi im plan ta da, acre di to que o Con gres so Na ci onal saberá lhe dar sua contribuição, por meio de um
amplo e profundo debate na Comissão Mista e, mais
tarde, no plenário.
O que não pode acontecer, sob hipótese alguma, é im po rem-se no vos so fri men tos e pre ju í zos, ainda maiores, às duas regiões mais pobres, mais distantes e mais vastas do território nacional.
Sim, porque a Amazônia e o Nordeste, somados, re pre sen tam qua se dois ter ços do solo bra si le i ro.
E se o Brasil quiser preservar sua soberania so bre as gran des re giões, terá de agir com fir me za e co ragem. Terá de nelas ampliar a ação governamental,
tornar ainda mais efetivos os mecanismos de natureza fiscal e monetária, valorizar os profissionais que a
elas se dedicam, nas mais diversas esferas federais,
regionais, estaduais e municipais.
A MP 2.145 trata justamente disso e, já nos dois
primeiros artigos, enuncia o Plano de Desenvolvimen to da Ama zô nia, en glo ban do os Esta dos do Acre,
Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia,
Roraima, Tocantins e a parcela do Estado do Maranhão que se situa a Oeste do Me ri di a no 44º de Longitude Leste.
As mudanças implantadas pela medida provisória vão muito além da mera troca dos nomes e da na tureza jurídica dos órgãos de ação regional. A Agência de Desenvolvimento da Amazônia, ADA, terá estrutura autárquica; seus diretores serão submetidos
previamente à apreciação do Senado Federal, por
proposta do Presidente da República – um processo
semelhante ao observado na formação dos quadros
di ri gen tes do Ban co Cen tral e das agên ci as re gu la doras.
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Os recursos para os projetos desenvolvimentistas, doravante, virão de fontes diferentes dos antigos
fundos, que, em grande parte, baseavam-se no apor te de cré di tos fis ca is de cor ren tes de re nún ci as e isen ções tributárias. Os novos fundos serão abastecidos
agora diretamente pelo Orçamento da União e debêntures emitidas por empresas, que as agências
transformarão em ações.
Na condição de amazônida, registro, satisfeito,
que o Banco da Amazônia S.A continuará sendo o
principal operador dos fundos destinados ao desenvolvimento da área, com a participação das outras
grandes instituições oficiais de crédito e fomento, o
Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, além
do BNDES, que, assim integra-se ao sistema de repartições diretamente voltadas para o progresso da
própria região e das áreas contíguas.
O papel do BNDES na Agência de Desenvolvimento da Amazônia, aliás, será fundamental. Será
sua a incumbência de fazer a primeira análise dos
projetossubmetidos à au tar quia. Só de po is que fo rem
aprovadas pelo BNDES, por critérios técnicos, é que
as propostas passarão pelo crivo de um comitê de
crédito – e, se estiver tudo em ordem, os recursos se rão li be ra dos, sem pre sub me ti dos a ri go ro so con tro le,
permitindo ao Go ver no agir com fir me za, para evi tar a
repetição das irregularidades que levaram à morte
tanto a Sudam quanto a Sudene.
Um ponto, particularmente, desperta-me grande preocupação: o destino a ser dado aos atuais ser vidores dos quadros administrativos e técnicos das
Superintendências ora extintas. São mais de 1.400
profissionais, hoje entregues às incertezas e às amea ças de de sem pre go ou, no mí ni mo, de dis po ni bi li dade funcional – o que lhes acarretará, decerto, perdas
pecuniárias, que, em tempos difíceis como os que vivemos, causarão dramas familiares e pessoais.
É imperioso que os justos não paguem pelos
pecadores; impõe-se a separação do joio do trigo, reconhecendo-se os méritos dos bons servidores e
apurando-se eventuais delitos atribuídos aos outros.
O que não se pode ad mi tir, to da via, é uma caça indiscriminada a pretensas bruxas; é um erro dar-se o
mesmo tratamento a todos quantos até hoje integraram os quadros das entidades ora extintas.
Mas, acima de tudo, reafirmo o que venho proclamando há vários meses: o povo da Amazônia e os
ci da dãos do Nor des te não po dem so frer no vos pre ju ízos com a ex tin ção da Su dam e da Su de ne. Qu al quer
mudança da ação governamental, no que tange às
duas grandes regiões, só pode ser para melhor, para
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o bem, para alavancar ainda mas efetivamente o seu
progresso.
Sr. Presidente Srªs e Srs. Senadores, a par tir de
ago ra, a MP 2.145, de 2 de maio de 2001, co me ça rá a
sua tramitação no Congresso. Confesso que não me
agrada esse rito processual, tanto assim que apresentei proposta de emenda constitucional destinada
a alterar toda a sistemática de apreciação das medidas provisórias. Defendo, clara e objetivamente, a
tese de que a adoção de mudanças nas instituições
de desenvolvimento regional se faça por meio de pro jeto de lei, mas, hoje, devo trabalhar e elaborar minhas normas de ação parlamentar em cima das regras vigentes.
Não brigo com a realidade. Vou analisar todos
os detalhes da citada medida pro vi só ria, cuja com plexidade exi ge mais do que uma aca lo ra da tro ca de opi niões nos debates de plenário. É com esse espírito
que acom pa nha rei os pas sos da MP 2.145, co lhen do,
ao mesmo tempo, os subsídios e as aspirações do
povo da Amazônia, particularmente do meu Estado
do Acre.
Porque já perdemos demais!
Sofremos com o abandono; passamos por momentos dolorosos de pobreza e de carências, em setores que vão desde o transporte de cargas e passage i ros até o aten di men to mé di co-hospitalar, tan to nas
cidades quanto nas regiões mais afastadas.
A gran de op ção do Bra sil, quan to à Ama zô nia, é
ter ou perder.
Não existe outra alternativa, porque a cobiça
das nações superpopulosas se volta para as notórias
vastidões desabitadas da maior região nacional. E as
futuras gerações não nos perdoarão se, mesmo a
pretexto de eliminar focos de corrupção e de irregularidades, não tivermos a clarividência e o bom-senso
de preservar o que tenha funcionado bem.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Carlos Wilson; Srªs e
Srs. Senadores, antes de comentar o episódio ocorrido ontem, em que o Conselho de Ética, de 14h30 às
21h40, ou viu a aca re a ção re a li za da en tre os Se na dores Anto nio Car los Ma ga lhães e José Ro ber to Arru da
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e a Srª Regina Célia Peres Borges, desejo fazer um
comentário a respeito do conflito internacional que
está havendo a respeito do tratamento da Aids.
No úl ti mo fim de se ma na, tive a opor tu ni da de de
estar com o professor Amartya Sen, Prê mio No bel de
Economia de 1998 e um dos mais bem preparados e
distinguidos economistas da atualidade. Economista
indiano, Professor das Universidades de Harvard e
Cambridge, onde estive, ele é o Mestre do Colégio de
Tri nity, cons tru í do por Hen ri que VIII no sé cu lo XVI, e é
cer ta men te um dos mais res pe i ta dos eco no mis tas do
mundo.
O professor Amartya Sen fez uma análise, no
diálogo que ali tivemos, a respeito da posição do governo sul-africano no embate contra as empresas
produtoras de remédios para a Aids, que justamente
estão pressionando o referido governo a pagar direitos de patentes, o que tornaria extremamente caro o
tratamento das pessoas que estão morrendo na Áfri ca do Sul em conseqüência da grave epidemia de
Aids.
Ora, atualmente, estamos vivendo, no Brasil,
uma situação semelhante. O Presidente Fernando
Henrique Cardoso e o Ministro da Saúde, José Serra,
começam a perceber qual é o sentido da verdadeira
guerra a que o Brasil está sendo submetido pelos laboratórios e produtores de remédios contra a Aids,
que avaliam ser muito mais importante pagar direitos
de patente sobre essas drogas que propriamente ba ra te ar o tra ta men to para pes so as que, se não re ce be rem so cor ro ime di a to, po de rão sim ples men te mor rer.
Ainda vou estudar melhor o assunto, mas quero
dizer que, nesse aspecto, a posição do Ministro da
Saúde, José Serra, e do Presidente Fernando Henrique Cardoso deve contar com o nosso apoio. É preciso que o direito à vida de pessoas que estejam prestes a morrer ví ti mas da Aids seja mu i to mais res pe i ta do que a exigência do pagamento de pa ten tes aos la boratórios que, por circunstâncias que de cor re ram da
pró pria evo lu ção da His tó ria da Hu ma ni da de, hoje detêm o segredo para resolver esse problema.
Pre ci sa mos, é cla ro, exa mi nar as re gras in ter nacionais que o Brasil resolveu assinar, mas é necessário que o Governo brasileiro defenda, junto à Organização Mundial do Comércio, o princípio segundo o
qual o direito à vida das pessoas precisa se sobrepor
ao da cobrança de extraordinárias quantias pela patente de remédios contra a Aids.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?

MAIO 2001
Maio de 2001

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Concedo um aparte a V. Exª, Senador Tião Viana,
com muita honra.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Nobre Senador Eduardo Suplicy, quero participar do pronunciamento de V. Exª externando a minha concordância
absoluta com o seu conteúdo e forma. É lamentável
testemunharmos que o interesse econômico in ternacional agride a possibilidade de solidariedade entre
os po vos. Não é pos sí vel ima gi nar mos que a in dús tria
farmacêutica, que tem uma história de inserção no
Terceiro Mundo, nitidamente no Brasil – o qual, hoje,
se afirma como o segundo consumidor mundial de
medicamentos -, seja tão pouco sensível a um fato
como esse que V. Exª abor da. Estu dos ci en tí fi cos afirmam que, ao ser implantada a política de distribuição
de medicamentos de produção nacional para o controle e combate à Aids, de acordo com uma lei do en tão Senador José Sarney, atendendo-se o universo
total de pessoas con ta mi na das, foi as se gu ra da a qualidade de vida desses doentes e houve uma redução
drástica nos custos e na quantidade de internações
hospitalares. Além disso, houve um alerta melhor
para a população com essa forte política de combate
à Aids, que se torna até uma referência internacional.
Lamentavelmente, estamos testemunhando essa atitude, que fere princípios éticos, da indústria farmacêutica, cuja receita anual passou de US$3 bilhões,
em 1990, para US$12 bilhões atualmente. Ainda assim, essa indústria é insensível à possibilidade de o
Brasil assegurar a sua própria produção, pela razão
simples de que isso reduziria custos e possibilitaria o
acesso da população pobre aos medicamentos, já
que não temos uma condição econômica que nos
permita importá-los. Isso nos deixa extremamente
preocupados. O Orçamento do Ministério da Saúde é
de US$10 bilhões, em regra, valor que o governo
ame ri ca no gas ta ape nas no tra ta men to anu al de uma
doença, chamada choque infeccioso. Então, o nosso
é um País pobre. Se o Brasil cometeu algum erro, algum descuido, alguma demora na inserção de uma
po lí ti ca de pa ten tes no seu pas sa do, a po pu la ção não
pode, agora, ser responsabilizada. Assim, participo
dessa solidariedade ao Presidente da República pela
sua posição de firmeza e de não se curvar à força do
protecionismo americano, e ao Ministro José Serra,
que tam bém não o está fa zen do. Espe ro, sin ce ra mente, que a OMC e a União Européia, que também afirmou uma posição solidária ao Brasil, tornem extensivo esse direito não só ao nosso País, mas aos países
da África, especialmente África do Sul e Botswana,
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que estão vivendo a tragédia da Aids. Muitos deles
perderão até 30% de sua população, nos próximos
dez anos, se não houver uma intervenção drástica
para o controle dessa doença. Minha mais absoluta
solidariedade e admiração pelo pronunciamento de
V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço muito, Senador Tião Viana. V. Exª, como
médico, tem-se especializado nessa área e no que
diz respeito à defesa da vida, e, com muita clareza,
ex põe um pon to que eu ouvi ser ex ter na do, no do min go à noite, pelo professor Amartya Sen.
Discutindo com um professor norte-americano,
que argumentava sobre a necessidade de se pagar
pela patente aos que realizam os investimentos, o
professor Amartya Sen, com muita clarividência e
enorme inteligência, conseguiu contra-argumentar,
dizendo que, no caso da África do Sul, era impossível
exigir-se um pagamento simplesmente extraordinário
para sal var a vida da que les que es tão in fec ta dos pela
Aids e que precisam ter assegurado urgentemente o
acesso ao remédio. Disse, ainda, que poderia haver
uma eventual perda de re ce i ta por par te dos la bo ra tórios farmacêuticos norte-americanos – algo em torno
de 2,5% -, mas que, por outro lado, o Governo dos
Estados Unidos e a OMC deveriam perceber que o
que se ganharia com vidas salvas era algo extraordinariamente maior.
Obviamente, os mesmos argumentos servem
para o caso brasileiro e é importante a defesa que
possa haver, no Senado Federal, da posição do Governo.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Eduardo Siqueira Campos, concedo o apar te a V. EXª.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO) –
Quero, igualmente, Senador Eduardo Suplicy, parabenizar V. Exª por abordar o tema, e lembrar aos
meus nobre Pares que, na semana passada, esta
Casa aprovou por unanimidade um requerimento, de
minha autoria, de moção de reconhecimento ao trabalho dos Ministros José Serra e Celso Lafer, que resultou na grande e histórica vitória brasileira no Conselho dos Direitos Hu ma nos da ONU, exa ta men te sobre essa questão. Dos cinqüenta e três países votantes naquela sessão, o Brasil obteve cinqüenta e dois
votos favoráveis a que prevaleça a visão humanística
sobre a meramente econômica, quando se trata do
combate à Aids. Assim, esta Casa aprovou a moção
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de louvor aos esforços empreendidos pelos Ministros
José Serra e Celso Lafer num programa internacionalmente reconhecido como de grande eficiência,
que reduziu em mais de 50% a mortalidade de pacientes vítimas da Aids. Essa foi uma posição corajosa
do Brasil, que nos enche de orgulho. O estranho – la mentamos – nobre Senador Eduardo Suplicy, é que,
após essa vitória, o Escritório de Representação Comercial dos Estados Uni dos, na pes soa do Dr. Ro bert
Zoellick, representante do Escritório no Brasil, tece
duras críticas ao Governo brasileiro pelo fato de entenderem que as patentes devem ser efetivamente
respeitadas. Entendo, nobre Senador Eduardo Suplicy, que o Bra sil re al men te não se deve cur var e que
a nos sa po si ção há de pre va le cer. Mas, quem sabe, a
própria organização dos Estados Unidos, por intermé dio ou de sua se ção des ti na da ao co mér cio, pos sa
encontrar uma maneira de não interromper as dotações necessárias para os recursos destinados à pes quisa. Eu entendo ser importante a preservação da
pesquisa. Mas é duro admitir que, sendo essas pesquisas patrocinadas pela iniciativa privada, predomina a visão do lucro, do comércio e do mercado. Tudo
isso causaindignação ao ser humano. Por isso, a po sição brasileira é brilhante, é admirada e majoritária.
Mas o Brasil pode, sim, vir a sofrer as sanções que o
escritório comercial norte-americano vem anunciando. Para não to mar mais o tem po de V. Exª, no bre Se nador Eduardo Suplicy, mas sem perder a oportunidade de parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz,
anuncio um fato ocorrido ontem. Srªs e Srs. Senadores, pela primeira vez na história da Organização das
Nações Unidas, os Estados Unidos da América perderam assento na Comissão dos Direitos Humanos
da ONU. Isso aconteceu ontem, tendo em vista essa
posição de confronto com o Brasil. Senador Eduardo
Suplicy, esse era o objeto do meu pro nun ci a men to. O
jornal O Globo traz uma grande matéria sobre a exclusão dos Estados Unidos da América da Comissão
de Direitos Humanos da ONU. Essa exclusão há de
refletir nas decisões que se rão to ma das no âm bi to da
ONU com relação a essa ques tão. Por tan to, nós, bra si le i ros, te mos mu i to, sim, do que nos or gu lhar, te mos
de estar esperançosos de que vamos vencer essa
batalha em prol da Humanidade. Parabéns a V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Eduardo Siqueira Campos, justamente fui
motivado a fa zer esse pro nun ci a men to por que ob servei que o porta-voz da indústria farmacêutica norte-americana, Mark Grayson, afirmou ontem que o
Ministro José Ser ra es ta ria de ses pe ra do com o avan -

274
08200 Sábado 5

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ço da Aids. Disse ele que, se o Governo brasileiro
está realmente preocupado com a epidemia da Aids,
de ve ria gas tar me nos com mi li ta res e mais no com ba te à do en ça. Ora, o Sr. Mark Gray son, se es ti ver pre o cupado com o direito à vida, e sabendo que felizmente o Go ver no bra si le i ro gas ta re la ti va men te mu i to menos, em termos de PNB, do que o governo norte-americano com a defesa, não deveria estar fazendo esse tipo de observação a respeito do Bra sil.
Embora muitas vezes crítico, como Senador da
Oposição, da ação do Mi nis tro Cel so La fer – ain da há
pouco dias fiz um pronunciamento criticando a forma
como puniu o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, destituindo-o do cargo do Instituto de Pesquisas
e de Relações Internacionais – nesse episódio, estou
de acor do com V. Exª e com os Mi nis tros José Ser ra e
Celso Lafer de estarem se contrapondo a uma posição do governo norte-americano que, de forma alguma, se justifica.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ouço V. Exª, com muito prazer.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador
Eduardo Suplicy, enfatizo a oportunidade dos tema
que V. Exª traz: faz comentários sobre patentes e trata, de maneira mais apro fun da da, da Aids. Mu i to mais
como uma provocação, não a V. Exª, mas especialmente ao Go ver no, digo que es ta mos vi ven do um mo mento importante – não pretendo fugir do tema, ape nas en fa ti zar: a po pu la ção está ten do aces so aos me dicamentos e obtendo qualidade de vida. Apresentamos, no ano passado, um projeto de lei nesta Casa –
aprovado, já se encontra na Câmara dos Deputados
para aprovação – exigindo que o Governo, por meio
SUS, dê oportunidade de acesso a toda a população.
V. Exª fala sobre a Aids, mas não nos podemos esquecer dos diabéticos, dos hipertensos, dos epiléticos, dos can ce ro sos, que não têm tido aces so à me di cação. Fizemos esse projeto com base na necessidade de o gestor do SUS, Município ou Estado, assumir
essa responsabilidade, disponibilizando medicação
para que a população, de fato, consiga, com dignidade, superar seus momentos difíceis. Quero saudar V.
Exª, enfatizando principalmente a necessidade de
ação coletiva e de operacionalização, não obstante
reconheçamos o trabalho desempenhado pelo Ministro José Serra, pelo Ministério da Saúde nesse sentido. Mas é que ainda não chega, de fato, ao cidadão,
na base e principalmente nos pequenos Municípios
deste País esses medicamentos.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP ) –
Cumprimento-o pela iniciativa e agradeço a informação, Senador Arlindo Porto, a respeito do projeto de
lei que V. Exª, en tão, con se guiu ter apro va do no Se na do Federal.
Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, gostaria
ain da de di zer uma pa la vra so bre a im por tân cia da re união do Con se lho de Éti ca on tem. Ti ve mos ali as pa lavras nem sempre concordantes a respeito dos episódios por parte da Srª Regina Célia Peres Borges,
dos Se na do res José Ro ber to Arru da e Anto nio Car los
Magalhães . Mas o que ficou estampado e certo e so bre o qual não temos qualquer dúvida a respeito? Pri meiro, que houve a violação de algo que não poderia
ter sido violado – o segredo do voto dos Senadores,
que, no dia 28 de ju nho pas sa do, vo ta ram pela cas sação do Senador Luiz Estevão. Como a Constituição
diz que o voto se ria, nes se caso, se cre to, o fato de ter
ha vi do a co la bo ra ção, a ciên cia e o co nhe ci men to dos
fatos por parte dos Senadores José Roberto Arruda,
Líder do Governo, e do Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado, constitui, em si, um
fato muito grave.
Também muito grave foi o fato de S. Exªs tomarem conhecimento do episódio, apossarem-se da lista dos nomes dos Senadores com os respectivos votos e não te rem, de ime di a to, to ma do a pro vi dên cia de
abrir sindicância para examinar a responsabilidade
por aqueles fatos.
Nesse sentido, o Presidente do Senado, ao afir mar que tomou a decisão de rasgar a lista, não providenciar a apuração do fato e ainda cumprimentar a
Drª Regina Célia, então Diretora do Prodasen, tranqüilizando-a de que nada ocorreria com ela, cometeu
uma grave falta, pois deveria, sim, defender a Instituição com a apuração completa daqueles fatos. Então,
houve um erro gravíssimo de omissão por parte do
Senador Antonio Carlos Magalhães. E está comprovado que o seu argumento não subsiste, a partir do
mo men to em que hoje, co nhe ci do o fato de que hou ve
a violação dos votos, nem mesmo por isso se está
questionando a cassação do Senador Luiz Estevão.
Não conseguirá o Senador Luiz Estevão, seja aqui no
Senado, seja no Supremo Tribu nal Fe de ral, reverter a
decisão segundo a qual, por 52 vo tos a 18, teve o seu
mandato cassado. Isso ocorreu exatamente porque
não havia o Senador Luiz Estevão cumprido as obrigações do decoro parlamentar, sobretudo por ter faltado com a verdade. Soou muito estranho para todos
nós, Senadores, e para os brasileiros que, sendo o
Senador Antonio Carlos Magalhães Presidente do
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Senado à épo ca e o Se na dor José Ro ber to Arru da Lí der do Governo, não tenham os mesmos chegado a
uma situação de concordância a respeito dos fatos
recém-ocorridos na vida do Senado Federal.
Em si, essa discordância entre os dois já significa uma fal ta sé ria. Obvi a men te, o que se pôde de pre ender dos depoimentos das últimas semanas e, mais
uma vez, do de ontem, sobretudo o da Srª Re gi na Célia Peres Bor ges, é que fo ram as pa la vras dela as que
pareceram mais consistentes em relação às dos Senadores, pela firmeza com que relatou todos os fatos
e pela maneira muito sincera com que se portou.
Acre di to que a for ma como ela teve a ini ci a ti va, di an te
do cal vá rio a que foi sub me ti da, na des cri ção do so fri mento que teve e de, finalmente, resolver transmitir
toda a verdade, ela o fez como uma sinceridade que,
na minha avaliação, faltou aos dois Senadores.
Ago ra, ca be rá a nós to mar as de ci sões de ex tra ordinária relevância.
Transmito, Senador Edison Lobão, Presidente
desta sessão, a confiança que tenho no discernimento do Senador Roberto Saturnino Braga, que, felizmente, em boa hora, foi designado pelo Senador Ra mez Te bet, Pre si den te do Con se lho de Éti ca e De co ro
Parlamentar, para ser o Relator dessa matéria. Por
toda a sua história de vida, pela forma como tem agido em toda a sua vida pú bli ca, te nho cer te za de que o
Senador Roberto Saturnino Braga fará um relatório
que trará muita luz para que nós, Senadores, possamos tomar as decisões da maior importância para a
vida, a história e o fortalecimento desta instituição: o
Senado da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Tião Viana.
S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT – AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, trago ao Plenário do
Senado um assunto de interesse nacional. La mentavelmente, o Brasil ainda não acordou, de maneira es pecífica, com re la ção à po lí ti ca pú bli ca, para a pro blemática e para o controle das doenças hepáticas.
Seguramente, há milhões de pessoas in fectadas pelo vírus da Hepatite em nosso País. Estudos
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epidemiológicos apon tam uma pro je ção de dois a cin co mi lhões de ci da dãos in fe ta dos pelo ví rus da He pa tite C no Brasil. Com relação à Hepatite B, devemos
entender a Região Amazônica como um grande vetor
de transmissão desse vírus, onde há a maior expressão da doença. Estudos locais demonstram que em
torno de 10% da população da Amazônia Ocidental
tem infecção prévia pelo vírus da Hepatite B.
Em razão disso, consultei a legislação vigente e
observei que a Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, em seu §6º, in ci so XIV, de i xa um vá cuo em re la ção à proteção aos portadores das doenças hepáticas avançadas e aos submetidos a transplante de fígado.Conversando com representantes de Organizações Não-Governamentais que atuam nessa área de
proteção aos doentes vítimas de Hepatite, constatei
que poderíamos contribuir de maneira decisiva, trazen do um be ne fí cio a mais às ví ti mas des sa do en ça.
Apresentei, no Se na do, um pro je to de lei que al te ra o in ci so XIV do §6º da Lei nº 7713/88, que, al te ra do pela Lei nº 8.541, de dezembro de 1992, passa a
vigorar com a seguinte redação:
Art. 6º ....................................................
..............................................................
XIV – Os proventos de aposentadoria
ou reforma, desde que motivados por acidente sem serviços, e os percebidos pelos
portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma.
Apresento, a seguir, a justificação da proposição, da qual farei a leitura, em função da importância
social que julgo ter esta matéria:
A lei tributária, com muita justiça, dispensou da obrigação de pagar imposto de
renda os aposentados que padecem de doenças consideradas graves, todas elas resumidas em dispositivo da Lei nº 7.713/88. De
fato, as razões para a isenção são inquestionáveis, pois não poderia a sociedade exigir
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o esforço de contribuição daqueles que,
acometidos por enfermidades cujo controle
lhes subtrai considerável parte de sua renda
e patrimônio, já não reúnem condições de
continuar a financiar, com seus tributos pessoais, as despesas dos Poderes Públicos,
uma vez que, na maior parte dos casos, não
dispõem de recursos suficientes sequer
para custear o tratamento de suas doenças
e para prover o sustento de suas famílias.
Entre tais desventurados, situam-se os
que sofrem de doenças hepáticas graves,
em sua maioria infrenes, as quais, quando
não levam o paciente ao óbito, exigem a realização de cirurgia complicadíssima, como
o transplante de fígado. Mesmo nesta última
hipótese, a vida do doente jamais volta à
normalidade, ficando o ”transplantado“ sujeito à administração permanente de medicamentos de diversas espécies, sobretudo dos
imunodepressores, que acabam por torná-lo
exposto à contração de diversas outras doenças, uma vez que se encontrará com
suas defesas orgânicas reduzidas.
Sabemos que o Poder Público tem o
dever de fornecer aos doentes e aos submetidos a transplantes os medicamentos de
que necessitam. Entretanto, nem sempre o
fornecimento acontece assídua e pontualmente, o que exige despesas próprias dos
pacientes. Ademais, as doenças exigem muitas outras despesas além da simples aquisição de medicamentos: hospitais, médicos,
exames complementares etc., as quais consomem elevadas somas de recursos.
Infelizmente, nossa legislação, embora
tenha feito justiça aos portadores de cardiopatias e nefropatias, esqueceu-se dos acometidos por doenças hepáticas graves, os
quais, até mesmo para atuação do princípio
da igualdade tributária, deveriam ser incluídos entre os beneficiados pela isenção.
Esta proposição, antes que um pleito
em nome dos desventurados portadores de
doenças hepáticas graves, entre eles, os já
submetidos a transplante de fígado, é um
alerta ao Congresso Nacional sobre os problemas enfrentados por esses cidadãos, razão pela qual estamos convictos da relevância da proposta e contamos com o apoio
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dos nobres Pares Congressistas na sua
aprovação.
Sr. Presidente, trata-se de um projeto de lei que
tem por objetivo atender, em termos de extensão soci al e de pro te ção ao ci da dão, a mi lhões de bra si le i ros
que estão hoje infectados pelas doenças hepáticas,
que evoluem, em uma parte considerável, para a forma de cirrose hepáticaavançada ou para uma indicação de transplante de fígado e, muitas vezes, para o
cân cer de fí ga do tam bém, que é uma si tu a ção trá gi ca
que acom pa nha, com mu i ta fre qüên cia, tan to a He pa ti te B quan to a He pa ti te C. O Go ver no ame ri ca no ado ta como preocupação fundamental o combate a essas doenças e entende ser a Hepatite C uma grande
ameaça em termos de doença individual para o milênio que estamosiniciando. Pen so que o Bra sil pre ci sa
estar muito bem preparado para enfrentar este grande descontrole de que estamos diante: a epidemia
das Hepatites B e C. Para a Hepatite B, já há um instru men to de pre ven ção de fi ni do – a va ci na –, que ain da não existe para a Hepatite C. Te mos que uti li zar in vestimentos do Estado para encontrar uma solução
científica para a prevenção e controle dessa enfermida de, como já con se gui mos em re la ção à he pa ti te B.
A Amazônia ocidental já tem uma cobertura de
prevenção que extrapola os limites comuns da prevenção da doença no restante do Brasil. O Estado do
Acre, com cobertura absoluta de sua população em
relação à transmissão da hepatite B, é o primeiro
Esta do do País a ga ran tir a pre ven ção des sa en fer mi dade. Os outros Estados da Amazônia, de maneira
ex pres si va, já al can ça ram ín di ces de pre ven ção sa tisfatórios, mas precisam avançar muito mais.
E o Brasil, como um todo, considerando sua dimensão populacional, ainda tem uma dívida grande
com a pro te ção de sua po pu la ção. Os pro fis si o na is de
saúde – que são aqueles mais vulneráveis – e os
usuários de drogas sequer têm noção da real importância da transmissão da hepatite em nosso País.
Então, esse projeto de lei é uma homenagem,
um ato de pro te ção àque les que já es tão cro ni ca mente infectados pela doença ou que têm uma forma
avançada instalada, cujo resultado final pode ser o
transplante de fígado ou a reversão da qualidade de
vida de ma ne i ra mu i to dra má ti ca. É um pro je to que vai
atender à população brasileira, resgatando a sua dig nidade e direitos sociais.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, ontem, telefonei para o Incor e falei, ra pi da men te, com o
nosso colega Senador Ronaldo Cunha Lima.
S. Exª deve submeter-se, amanhã, a uma intervenção cirúrgica e está bem, moralmente com posição correta. É claro que uma notícia como esta eu
preferia não dar, mas sugiro que façamos uma corrente positiva para que a sua intervenção cirúrgica
seja bem sucedida.
Eu queria, então, fazer este registro na Casa,
não só pela figura que é Ronaldo Cunha Lima, como
também por ter sido S. Exª 1º Secretário do Senado,
com uma atuação eficiente, ainda ser membro da
Mesa, bem como meu co le ga no Con se lho Fe de ral da
Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso, Sr. Presidente, estou aqui formulando os votos de melhoras.
Sei que todos os colegas que aqui se encontram, principalmente V. Exª, como Presidente em
exercício, estarão juntos, enviando a S. Exª mensagem de pronto restabelecimento.
Era a comunicação, Sr. Presidente, que tinha a
fazer, tendo pedido permissão a V. Exª e aos demais
colegas que estavam inscritos.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Bernardo Cabral, a Mesa agradece a V. Exª o registro
que faz e também os votos para que o nosso companheiro da Mesa, Ronaldo Cunha Lima, restabeleça-se o mais rapidamente possível. Isso demonstra a
sensibilidade de V. Exª e o espírito de solidariedade
para com os seus companheiros. Agradeço, portanto,
a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos,
por vinte minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que ro, nestes vinte minutos de que disponho para utilizar
a tribuna do Senado, tratar, primeiramente, das ques tões do con tex to mun di al que co lo cam o Bra sil no em bate em favor do seu revolucionário programa de dis tribuição de remédios de combate à Aids – assunto,
aliás, já trazido a esta tribuna pelo Senador Eduardo
Suplicy e que consideramos de grande relevância –;
depois, das posições brasileira e norte-americana e
das conquistas que o Brasil tem obtido efetivamente
na diplomacia internacional.
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Esta Casa apro vou uma mo ção de lou vor à ação
empreendida pelo Ministério da Saúde no programa
de distribuição de remédios, reconhecido internacionalmente, que já reduziu em 50% as mor tes dos pa ci en tes ví ti mas da Aids e que faz do Bra sil o pro ta go nis ta de uma guerra na qual estamos enfrentando o poderio norte-americano, a força econômica da maior
nação, que quer fazer prevalecer um ponto de vista
meramente econômico numa questão humanitária
importante como é o tratamento da Aids.
Tive oportunidade de anunciar, hoje, neste Plenário, uma decisão histórica, um fato histórico, a primeira vitória de uma posição brasileira, por 52 votos
contra uma abstenção, exatamente a dos Estados
Unidos, na Co mis são dos Di re i tos Hu ma nos da ONU,
em matéria que trata da distribuição dos remédios
usados no combate à Aids.
Agora, veja, Sr. Presidente, outra decisão histórica tomada ontem, retratada pela imprensa brasileira. Diz a matéria:
A Comissão dos Direitos Humanos exclui os Estados Unidos da América, pela primeira vez, desde 1947.
Os Estados Unidos da América perderam ontem a sua cadeira na Comissão dos
Direitos Humanos das Nações Unidas.
Numa votação surpreendente, os 53 membros do Conselho Econômico e Social da
ONU não renovaram o mandato da delegação norte-americana, deixando os Estados
Unidos fora da Comissão, pela primeira vez,
desde que o grupo foi criado, em 1947.
O Emba i xa dor nor te-americano na ONU, Ja mes
Cuningham, mostrou-se decepcionado, recusou-se a
comentar quais foram as causas da derrota, buscou
retratar as posições americanas nos direitos hu manos pelo mundo afo ra. Mas, cer ta men te, Sr. Pre si dente, não podemos deixar de reconhecer que foi a gota
d’água esse embate com o Brasil, no qual a posição
brasileira arrebatou 52 votos favoráveis ao ponto de
vista extraordinário de que o combate à Aids é uma
questão humanitária e não deve estar pre so a uma vi são meramente econômica, que visa contemplar a
patente daqueles que preferem entender a doença
como um assunto econômico.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouvirei, Sr. Presidente, com grande alegria, o
Senador Ramez Tebet, não sem antes comemorar
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esse fato his tó ri co, que de pen deu mu i to, sim, da po si ção brasileira, mas, certamente deve estar refletindo
também a posição adotada pela diplomacia norte-americana no Protocolo de Kyo to. Eles es tão, ago ra, pagando um preço que, certamente, vai ter outros
desdobramentos e que, a meu ver, Sr. Presidente,
não deixa de ser fa vo rá vel a essa luta que o Bra sil tra va no contexto da diplomacia internacional.
Ouço V. Exª, Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, desde que V. Exª chegou
a esta Casa, gran je ou a sim pa tia de to dos nós, não só
por seu ta len to – per mi ta-me a fran que za –, mas mais
por sua sensibilidade para as causas nobres, justas,
humanitárias. E, hoje, ao assumir a tribuna, V. Exª de monstra isso, porque é inadmissível tolerar a posição
norte-americana na questão do combate à Aids. É
claro que o nosso País tem que se defender, que os
países pobres têm que se defender. Não há nada
mais caro, não há nada que tenha sofrido mais aumento de preço do que os medicamentos, in dispensáveis à sa ú de do povo. Os la bo ra tó ri os, as mul ti na cionais, vivem a extorquir a poupança dos mais humildes. Quero dizer a V. Exª que uma grande decisão do
Ministério da Saúde foi a de apoiar o lançamento e a
venda dos medicamentos genéricos. Se tivermos
condições de fabricar o nosso próprio medicamento,
para atender a nossa população, temos que fazê-lo,
enfrentando a ira, a sanha, a ganância dos poderosos. E o que V. Exª está fazendo nessa tribuna é louvar a posição do Brasil. Dessa forma, está também
defendendo as nações pobres do mundo, defendendo uma causa justa e humana, o combate a essa doença terrível, já disseminada por toda a humanidade
praticamente, que é a Aids. V. Exª está de pa ra béns, e
a ONU também, por ter aceito a posição brasileira.
Vejam que o mundo está se transformando realmente, está evoluindo. A ONU está dando razão hoje aos
pobres e não aos ricos – antes não dava. Está havendo um progresso que nos ani ma a con ti nu ar na luta. E
um jovem talentoso e sensível como V. Exª é a esperança para a mudança dos rumos deste País e do
mundo. Muito obrigado a V. Exª e parabéns.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Senador Ramez Tebet, se há algo de que qual quer integrante desta Casa deve se orgulhar é de poder ou vir de V. Exª um apar te, pois V. Exª é um ho mem
res pe i ta do, um homem que hoje praticamentecentraliza a responsabilidade em área que trata dos problemas mais sérios e graves desta Casa. E também de
poder comemorar – principalmente nós, representan-
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tes de Estados novos, de Estados di tos em de sen volvi men to – a po si ção da ONU de apo io à po si ção bra si leira. Agradeço a V. Exª o aparte.
Mas vejam, Srs. Senadores, que não estou aqui
pura e simplesmente comemorando a exclusão dos
Estados Uni dos da Amé ri ca do Con se lho dos Di re i tos
Humanos da ONU. Estou fazendo muito mais, estou
analisando o fato. Se aquele país perdeu o assento
naquela importante co mis são, isso é re fle xo das suas
posições consideradas atrasadas em questões humanitárias tão im por tan tes quan to essa do com ba te à
Aids.
A pró pria Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de aca ba
de premiar outro programa brasileiro, o Programa
Brasileiro do Banco de Leite. Depois do sucesso do
Programa Nacional da Aids, tido como modelo pela
Organização Mundial de Saúde, chegou a vez da
Rede Na ci o nal dos Ban cos de Le i te Hu ma no, co or denada pelo Instituto Fernandes Figueira, IFF, da Fiocruz, ficar sob os holofotes internacionais.
A OMS entregará, no próximo dia 17, em Genebra, na Suíça, o Prêmio Sasakawa 2001, no valor de
US$100 mil, ao Instituto Fernandes Figueira, como
reconhecimento pela melhoria da saúde infantil no
País pro por ci o na do pela rede. Antes de sua im plan ta ção, apenas 5% dos lactentes tinham acesso ao leite
materno; hoje são mais de 80%. Uma iniciativa como
essa, do Instituto Fernandes Figueira, da Fiocruz,
merece o reconhecimento internacional e há de merecer o reconhecimento desta Casa.
É o que faço nesta manhã. Trago para este Plenário o orgulho de ver um programa brasileiro, mais
uma vez, receber um prêmio internacional, o reconhecimento da Organização Mundial de Saúde.
Sr. Presidente, temos de encontrar meios de
não deixar ape nas num dis cur so, fe i to da tri bu na des ta Casa, o reconhecimento a esse Programa do Ban co de Le i te. O le i te, an tes de so frer o pro ces so de pas teurização, está sendo armazenado em frascos, obviamente esterilizados, preparados para esse fim, antes utilizados para o acondicionamento de maionese,
de café so lú vel. E o mais im por tan te é que ape nas 5%
dos lactentes tinham acesso ao leite materno, nú mero que subiu para 80%, com um programa simples,
com um programa brasileiro, com um pro gra ma que o
Brasil exporta agora, internacionalmente reconhecido, e que teve como conseqüência o Prêmio Sasakawa.
Sr. Presidente, são vitórias extraordinárias: a vitória brasileira, na Comissão dos Direitos Humanos,
na ques tão da Aids, e o prê mio, na Orga ni za ção Mun -
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dial de Saúde, para o Programa Banco de Leite.
Esses são fatos alvissareiros, incentivadores.
Quero, mais uma vez, desta tribuna, parabenizar a diplomacia brasileira, parabenizar o Ministro
José Ser ra.
Nesta oportunidade, peço a essa mesma diploma cia, que tem con du zi do com al ti vez o nome do Bra sil, por meio des ses pro gra mas e des sas po si ções cora jo sas, que re fli ta so bre a pos si bi li da de de esta Casa
fazer uma revisão no acordo bilateral Brasil-Estados
Unidos para a uti li za ção da Base de Alcân ta ra – ob je to de outro pronunciamento meu nesta Casa esta semana.
Tenho certeza de que o mesmo sentimento de
brasilidade e o mesmo orgulho de defender a Nação
brasileira, demonstrados nesses dois programas,
nessas posições corajosas do Brasil na Organização
das Nações Uni das, ha ve rão de se re fle tir nas nos sas
au to ri da des, na nos sa di plo ma cia com re la ção à ra ti ficação – que virá a esta Casa – do acordo bilateral
para a utilização da Base de Alcântara para lançamento de foguetes.
Sr. Pre si den te, nes te tem po que me res ta, que ro
aqui comemorar também, com a comunidade tocantinense, o resultado dos estudos da comissão presidida pelo emérito Professor Eurípedes Falcão Vieira,
Reitor pro tempore, nomeado pelo Ministro da Educação Paulo Renato Souza, da Universidade Federal
do Tocantins, que vai recomendar, no seu relatório, a
ser entregue ao Ministro, na próxima semana, a encampação de todos os cursos da Universidade Esta dual do Tocantins quando da implantação da Universidade Federal do Tocantins.
Sr. Pre si den te, quan tas ve zes vim a esta tri bu na
para, primeiro, clamar pela criação da Universidade
Federal do Tocantins e, de po is, para co me mo rar a assinatura, pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, no dia 26 de maio do ano passado, do projeto de
lei en vi a do a esta Casa. Tive opor tu ni da de de dele ser
o relator em uma das nossas comissões, mas restavam muitas dúvidas no seio da nossa comunidade
acadêmica e preocupações nos nossos estudantes.
A nossa universidade foi implantada segundo o
modelo multicampi, que contempla desde Tocantinópolis, já lá bem no norte de Tocantins, passando por
Araguaína, Colinas, Guaraí, Paraíso, Miracema, Palmas e Arra i as, lá no ex tre mo sul, e por Por to Na ci o nal.
E qual era a preocupação dos nossos estudantes?
Que, quando da implantação da Universidade Federal do Tocantins, apenas a capital viesse a ser privilegiada e contemplada. Alguns oportunistas de plantão
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procuraramensaiar pro tes tos, com en ter ro pú bli co de
autoridades e passeatas, coisas que não são e não
fazem parte do temperamento da boa gente tocantiense. Dis se eu aos es tu dan tes, an tes mes mo da cri ação da Universidade Federal do Tocantins, que não
haveria ra zão de de sem pe nhar aqui o man da to de re presentante do povo tocantinense se não tivesse a
certeza de que o Presidente Fernando Henrique Car doso não iria discriminar o Tocantins. Assumi com
eles um compromisso e uma res pon sa bi li da de. Assumi perante os estudantes de todos os campi tocantinenses o compromisso de que lutaríamos pela encampação de todos eles.
Não que ro di zer, Sr. Pre si den te, que a ba ta lha já
está vencida, mas o simples fato de fazer constar em
seu relatório e de recomendar o modelo multicampi
para a Uni ver si da de Fe de ral do To can tins é uma grande vitória para a nossa comunidade acadêmica.
Portanto, Sr. Presidente, além desse relatório, o
nosso reitor pro tempore anuncia o vestibular de julho, com um grande au men to de va gas, e a cri a ção da
Esco la de Me di ci na. Sen ti mo-nos con tem pla dos, sentimo-nos participantes desta Federação, agora na
condição de não sermos mais o único Estado sem
uma universidade federal.
Estaremos, Sr. Presidente, acompanhando junto ao Ministério da Educação, junto ao Ministro Paulo
Renato, junto ao nosso reitor pro tempore, Dr. Eurípedes Falcão, a conclusão dos trabalhos desta Comissão e, sem dúvida alguma, já no mês de julho, o
primeiro vestibular da Universidade Federal de Tocantins e o funcionamento de todos esses campi e o
aproveitamentode to dos os alu nos que ora es tão cur sando a atual Universidade Estadual de Tocantins.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) – Sr.
Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra como Líder por cinco minutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ.
Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te,
Sras e Srs. Senadores, ontem, terminada a reunião do
Conselho de Ética, que procedeu à acareação entre
os Senadores Antonio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda e a Drª Regina, fui cercado por representantes da imprensa e dis se que não da ria de cla ra ções; que, dali para frente, iria recolher-me para preparar o relatório que pretendia apresentar na quinta-feira.
Assim fiz e evitei todas as tentativas de que fos sem extraídas de mim quaisquer declarações, de
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qual quer na tu re za, so bre a mi nha im pres são a res pe i to dos ques ti o na men tos fe i tos e das res pos tas da das
no Conselho de Ética.
Sr. Presidente, fui surpreendido hoje com a
manchete principal do Jornal do Brasil, que diz: ”Re lator quer a cassação dos Senadores. Após acareação de ACM, Arruda e Regina, Saturnino diz que pedirá pena máxima.“ Segundo o jornal, eu teria revelado a dois interlocutores próximos que já estava tomada a minha decisão a respeito do relatório. Na matéria, hou ve a des cri ção de al gu mas par tes do re la tó rio,
que já estariam prontas; enfim, uma declaração que
até parece fun da da numa con ver sa de um re pór ter do
Jor nal do Bra sil com duas pes so as pró xi mas a mim.
Sr. Presidente, realmente conversei muito brevemente com dois assessores jurídicos que me estão
aju dan do na ela bo ra ção do re la tó rio e lhes fa lei da im pressão que me causaram as diferentes versões: de
um lado, a versão consistente, coerente, sem contradições da Drª Regina e, do outro lado, as ver sões dos
dois Senadores, a meu juízo, pontilhadas de incoerências e contradições, que, por todas as maneiras,
tentei desvendar. Cheguei mesmo a declarar, como
provocação ao Senador José Roberto Arruda, que tinha dificuldade de acreditar na ver são dele, mas, efe tivamente, não tive sucesso na obtenção de uma explicação que me satisfizesse.
Diante desse quadro, sentia que os Senadores,
como eu mesmo, estavam-se sentindo ludibriados ou,
pelo menos, sub me ti dos a uma ten ta ti va de lu dí brio na
me di da em que as ver sões dos dois Se na do res, a meu
ju í zo, e a ju í zo de vá ri os Se na do res com quem con versei, eram inconvincentes, muito inconvincentes.
Diante disso, efetivamente inclinava-me pela pro po si ção da cas sa ção, não só pelo fato em si, pe los ilí ci tos cometidos, mas até mesmo por essa atitude de os
Senadores apresentarem versões que se iam sucedendo com ligeiras modificações, mas sempre pontilhadas de contradições que não conseguiam explicar.
Mas, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, esse
pro ce di men to do Jornal do Brasil, que, com certeza,
conversou com esses dois assessores, está a exigir
de mim mesmo um certo recolhimento, porque isso
para mim foi tão chocante que me levou a perceber,
com cla re za, que, nes te afã de dar no tí ci as em pri me i ra mão, de apresentar os fatos mais escandalosos,
capazes de reter, mobilizar e indignar a opinião pú blica, a nossa mí dia está re al men te cri an do um cli ma de
caça às bruxas. Ao perceber isso, senti-me obrigado
a me recolher e a pedir mais prazo, até para meditar
antes de apresentar o meu relatório.
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Efetivamente, eu estava com uma tendência de
propor a cassação comentei isso com os dois assessores , mas essa manchete do Jornal do Brasil e
essa competição dos órgãos de imprensa, cada um
que ren do mais do que o ou tro apre sen tar fa tos no vos,
versões e criar um clima mobilizador da opinião pública contra as instituições políticas de um modo geral,
tudo isso me leva a pedir mais prazo para meditar e
apresentar o meu relatório.
Vou pedir ao Presidente Ramez Tebet que me
dê mais prazo; não vou mais apresentar o re la tó rio na
quin ta-feira. Pre ci so de um tem po. Pre ci so de um tem po até para ob ser var esse cli ma, por que, ob vi a men te,
se de um lado, te mos que apre ci ar os fa tos e jul gar as
acusações com o máximo de acuidade, de seriedade
e de rigor também – está em jogo a imagem da instituição, a dignidade da instituição -, de outro lado, não
podemos efetuar um julgamento sereno sob uma
pressão criada por um clima, como eu disse, de caça
às bruxas.
Sr. Presidente, eu não pretendia vir à tribuna.
Estou com uma viagem programada, iria me recolher
neste fim-de-semana, ausentar-me de Brasília e do
Rio para produzir esse relatório. Essa manchete do
Jornal do Brasil, porém, fez-me mudar de idéia.
Tendo me recusado terminantemente a dar
qual quer de cla ra ção, quan do vi esta man che te na pri meira página, pensei comigo mesmo: será que não
estamos sendo levados por um clima que, de certa
forma, vai distorcer o nosso julgamento? Decidi, então, pedir mais tempo ao Presidente Ramez Tebet.
Era isso, basicamente, o que queria dizer desta
tribuna hoje: preciso de mais tempo para meditar,
para produzir um relatório que eu julgue não estar in fluenciado por um clima criado pela disputa, pela
competição entre os órgãos de imprensa, em que
cada um quer re ve lar mais acha dos do que os ou tros.
O Sr. Pe dro Si mon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Antes de terminar, ouço o aparte, com muito interesse, do Senador Pedro Simon, um homem experimentado e de grande sabedoria.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lo bão) – Se na dor
Pe dro Si mon, o emi nen te Se na dor Ro ber to Sa tur ni no
está falando no horário de liderança, por cinco minutos, mas vejo que V. Exª tem uma contribuição importante a apresentar. Para que não quebremos as regras do Regimento, pergunto-lhe se poderia falar em
seguida; asseguro a palavra a V. Exª.
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O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Pelo amor
de Deus, o que sobra do Regimento!
Vou aguardar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Do que
sobra do Regimento!
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ) –
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer. Vou para a mi nha ban ca da es cu tar o dis cur so do Se na dor Pe dro Si mon.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, acho di fí cil en con trar no Senado uma dupla cuja atuação se iguale em
dignidade, seriedade e respeito como a do relator e a
do pre si den te da Co mis são de Éti ca. A atu a ção que ti ve ram os dois, os Se na do res Ra mez Te bet e Ro ber to
Saturnino, foi realmente excepcional: seriedade, corre ção e bus ca da ver da de per mi ti ram um am bi en te de
ampla liberdade.
Apesar das dificuldades, o Senador Ramez Tebet teve, realmente, uma atuação de primeira grandeza. Aquela reunião de ontem foi inédita. Não há previsão regimental quanto a ela, não tem coisa alguma
que diga como é que ela deveria ser feita. O Senador
Ramez Tebet, com o seu bom senso, com o seu equi lí brio – jus ti ça seja fe i ta: con tan do com a co la bo ra ção
dos dois senadores e da funcionária e de todos os
par la men ta res -, che gou ao fi nal com mu i ta fe li ci da de.
Os trabalhos da Comissão de Ética, até aqui,
têm transcorrido com rara tranqüilidade e felicidade.
Foram depoimentos difíceis. Quem imaginaria ver o
Senador Antonio Carlos, que até o mês retrasado era
o pri me i ro des te País, sentar-se e fazer o depoimento
que fez, um longo depoimento? O mesmo pode ser
dito quan to ao Se na dor José Ro ber to Arru da, que fez
depoimento emocionado, depois de haver feito dois
pronunciamentos antagônicos da tribuna. O depoimento da funcionária, também, foi profundamente
emocionado. Deve-se mencionar ainda algo quanto
aos pro cu ra do res, a quem ou vi mos em re u nião se creta: divergimos de dois deles, porque eles estavam
indo por um ca mi nho que mos tra va que eles não que riam depor. No entanto, conseguimos que eles depusessem, ainda que em reunião secreta. Lembro-me
que eu dizia à Procuradora-Geral: ”Mas eu nunca vi
um procurador destruir uma prova como ele está dizendo que destruiu a prova“.
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Conseguiu-se um milagre, porque, na verdade,
não havia mais nada. O fato tinha ocorrido sete, oito
meses antes. A Comissão conseguiu devagarinho,
devagarinho, como quem não quer nada, reconstituir
tudo. A fita foi reconstituída, os técnicos da universida de tra ba lha ram no pa i nel e con se gui ram fa zer isso.
O que é importante nisso tudo é que houve imparcialidade total. Ninguém procurou – nem os membros da atu al Mesa, nem os mem bros da Mesa an te ri or – os técnicos da Universidade de Campinas para
influenciá-los. Eles tiveram a mais absoluta tranqüilidade para trabalhar e puderam agir com isenção.
Contaram também com a mais absoluta isenção por
parte dos funcionários do Senado. A comissão que
fez a in ves ti ga ção e os mem bros que de pu se ram fi zeram isso com a mais absoluta tranqüilidade e disseram o que deveriam ter dito.
Acho que chegamos ao fim des sa fase com rara
felicidade, algo que eu achava muito difícil acontecer,
pois não havia mais provas.
Vejo outros jornais de hoje, Senador Saturnino,
di ze rem que V. Exª foi mu i to mole. A acu sa ção é que V.
Exª foi muito mole, foi muito frouxo. O jornal inclusive
disse que, apesar de ser V. Exª membro da oposição,
”parecia haver feito um entendimento com o PSDB e
o PFL“.
Não digo que V. Exª tenha sido frouxo, mas con cordo que V. Exª não foi áspero. V. Exª não usou sua
posição. V. Exª, que passou por tantos percalços ao
lon go de sua vida, que lu tou pela de mo cra cia e con tra
o Regime Militar, que, no Rio de Janeiro, teve tantas
atitudes, ontem, podia sentir-se em uma outra po sição. V. Exª podia se sentir na posição de caçador, já
que es ta va ali como re la tor e o Sr. Anto nio Car los Ma galhães, com o passado que tem, estava ali para lhe
responder.
V. Exª foi exageradamente ele gan te com ele, fez
as perguntas mínimas, necessárias, e se convenceu.
Eu, talvez, no lugar de V. Exª, partisse para um outro
esquema na acareação. Por isso, V. Exª e nós todos
estamos sendo criticados hoje também pelos juízes,
que disseram que não soubemos fazer a acareação,
que não entendemos nada disso e que foi ridículo o
que fizemos, porque uma acareação é para buscar a
verdade, é para fazer a pergunta a um e a outro, a um
e a outro. V. Exª podia ter feito isso. Fui advogado de
defesa em muitos júris. A acareação consiste em repetir, repetir, lançar um contra o ou tro até que a ver da de apareça.
Todos nós sabemos que o Senador Antonio
Car los é uma pes soa de con tro le li mi ta do; lá pela tan -
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tas, ele se irrita – ele se irritou lá comigo porque fiz
um aparte! Quer dizer, se V. Exª quisesse levar para
esse lado, teria conseguido – teria sido a coisa mais
fácil –, mas não levou. Quando V. Exª ouviu o Senador Antonio Carlos Magalhães dizer dez vezes que
não havia dado a ordem e o Senador José Roberto
Arruda dizer dez vezes que ele havia dado a ordem,
ficou por isso.
Tenho muito respeito pelo Jornal do Brasil,
mas eles não têm o direito de fazer uma manchete
como essa. Mas isso é engraçado porque quem está
interessado nesse assunto é o Senador Antonio Car los Magalhães, já que, ontem, V. Exª e todos nós abri mos mão de ouvi-lo. Sejamos claros: se quiséssemos
fazer cinema e mais acusação, com toda a imprensa
presente, transmitindo os trabalhos da Comissão ao
vivo, levaríamos a questão adiante. Traríamos os técnicos da Universidade de Campinas, que nos poderiam contar os detalhes. Perguntaríamos: ”quer dizer
que foi assim?“, ”e fraudaram assim?“, e eles poderiam levar três horas fazendo a explicação. Seria uma
reunião dura. Também poderíamos ter feito outra reunião, trazendo a outra fita existente na Polícia Federal
e, então, poderíamos combinar uma fita com a outra,
repetir a frase. Poder-se-ia chamar os outros funcionários que têm uma série de coisas a contar. Muito
poderia ter sido feito.
Se a Co mis são de Éti ca qui ses se am pli ar os tra balhos para obter mais argumentos, para haver mais
manchetes de jornais dizendo A do Senador Antonio
Carlos, B do Senador Arruda, poderia ter feito isso.
Mas o que houve foi muito simples: o fato já está escla re ci do. E se o fato já está es cla re ci do, há uma una nimidade no sentido de que não há por que continuar.
Por isso, o Relator pediu para não ouvir as testemunhas que faltavam. E tínhamos decidido, por unanimidade, até que o ilustre Senador Waldeck Ornélas –
que está ali como defensor, e é normal, pois é amigo
do Senador Antonio Carlos Magalhães – pediu verificação, a fim de ganhar tempo para que esse assunto
seja votado. Não é que S. Exª quisesse ouvir, porque
o Senador Waldeck Ornélas foi o primeiro a dizer que
não queria ouvir ninguém. Lembra-se, Senador, que
S. Exª queria encerrar na primeira reunião. ”Não há
mais nada. Isso é palhaçada. Terminou. Vamos arquivar.“ De repente, ontem, S. Exª queria ouvir mais assuntos.

O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – Senador Pedro Simon, sei que V. Exª vai continuar com o discurso e, provavelmente, na continuidade do discurso, farei novos apartes a V. Exª. Mas eu
gostaria de solicitar o registro de uma opinião que é
absolutamente pessoal. Eu não faria, e não faço, a
mes ma afir ma ção de V. Exª de que o Jor nal do Bra sil
não tem o di re i to de fa zer isso, até por que o Jor nal do
Brasil atribui a informação a dois Senadores, e não
como re sul ta do de uma en tre vis ta com o Se na dor Ro berto Sa tur ni no. Qu e ro mos trar a V. Exª que o Correio
Braziliense de hoje também traz a mesma informação: pela cassação. ”Relator do Conselho de Ética do
Senado pedirá a instalação do processo para cassar
ACM e Arruda“. Neste momento, é normal que a imprensa faça especulação, e fez a especulação ouvindo dois Senadores. A imprensa tem o direito de preservar a fonte, ou seja, está preservando o nome dos
dois Senadores que disseram isso em off para a imprensa. Agora, não é muito difícil especular em uma
situação como essa. São três ou quatro situações: a
absolvição, a advertência, a suspensão do mandato
ou a cassação. Assim como há matérias, hoje, também afirmando, Relator Roberto Saturnino, que a
pena poderá ser a suspensão do mandato. Quer dizer, tem especulação para todo o gosto, como também há ma té ria di zen do que o Se na dor Arru da vai ser
cas sa do e o Se na dor Anto nio Car los não. Há di ver sas
in ter pre ta ções na im pren sa. Pen so que o Se na do tem
que agir com a sua consciência. É evidente que a voz
das ruas é importante. Mas a voz das ruas hoje, Senador Pedro Simon, traz uma condescendência, qua se uma glo ri fi ca ção à Drª Re gi na. Tam bém pen so que
foi ela quem mais se aproximou da ver da de, mas con si de ro que ela er rou pro fun da men te como fun ci o ná ria
responsável pelo Prodasen, pela Diretoria do Prodasen. Pen so que o Se na do terá que ser ab so lu ta men te
isento e totalmente justo.

O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com prazer.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com prazer.

O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aceito a
retificação de V. Exª e retiro o que eu disse com relação ao Jornal do Brasil. Penso que V. Exª está certo.
As manchetes são naturais, a especulação é natural,
mas não sei por que o meu amigo Roberto Saturnino
fi cou tão ma chu ca do, a pon to de adi ar o seu re la tó rio.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Permite-me V. Exª um aparte?

O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Tentei
ex pli car isso, o Se na dor cer ta men te não con se guiu....
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O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É que eu
vim cor ren do. V. Exª co me çou a fa lar, ouvi o as sun to, e
vim correndo. Eu estava na correria.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Outros
jornais podem ter especulado, ouvindo dois Senadores com quem eu teria conversado. Realmente, não
me lembro de ter conversado. Lem bro-me, sim, de ter
conversado com os meus dois as ses so res, que es tão
me ajudando. Porém, fui absolutamente enfático em
de cla rar a to dos os jor na is e emis so ras que me pro cu raram logo após o término da reunião que eu não iria
de cla rar nada, por que es ta va me di tan do, iria es cre ver
o relatório e o apre sen ta ria na quin ta-feira. Uma co i sa
é o que fez o Correio Braziliense ou o que pode ter
feito outro jornal. Mas o Jornal do Brasil colocou
como manchete principal que eu já teria tomado uma
decisão – ”O Relator já decidiu“ – sem que eu tenha
dito nada!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É mais
do que decidiu, afirma o que V. Exª quer.
O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (PSB – RJ) – Pois sim.
E afirma isso, embora eu não tenha declarado nada;
tenho, inclusive, evitado fazer qualquer comentário.
Considero isso realmente um abuso. São abusos,
como eu disse, de órgãos de imprensa que disputam
entre si para ver quem apresenta antes do outro uma
versão ou um achado, um furo, um fato. Para quê?
Para mobilizar mais a seu favor, para vender mais,
para lu crar mais. Mas isso aca ba cri an do um cli ma de
caça às bruxas. E devemos evitar de todas as formas
que, no nos so jul ga men to se re no, pese so bre nós um
clima de caça às bruxas. Essa é, portanto, a razão
pela qual disse que vou pedir mais tempo. Não vou
apresentar o relatório na quinta-feira, porque não devemos apreciar uma acu sa ção gra ve des sa na tu re za,
em julgamento final, debaixo desse clima de tensão,
que, inclusive, procuramos até evitar ontem. V. Exª foi
muito feliz na sua expressão. Não quisemos fazer
uma acareação do tipo policial, nem humilhar ninguém: nem Senador nem funcionário. Não era o nosso pro pó si to; o nos so pro pó si to era co lo car as con tra di ções umas di an te das ou tras e pro cu rar ex tra ir al gu ma ver da de. É cla ro que não ex tra í mos ne nhu ma confissão, mas extraímos um reforço de convicção nossa, com toda a certeza. Eu, pessoalmente – acredito
que V. Exª também – reforcei a convicção que já trazia an tes de en trar na que la sala. Mas, de po is de ou vir
com insistência o depoimento da Drª Regina, consistente, redondo, coerente, e ouvir os Senadores que
davam versões difíceis de acreditar, como eu disse,
em determinado momento pontilhadas de contradi-
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ções que não eram esclarecidas, é claro que reforcei
a mi nha con vic ção a res pe i to da ver da de de cada um.
No entanto, não quis antecipar julgamento, pena ou
pro pos ta ne nhu ma, por que pen so que te nho a obri gação moral de manter isso em reserva até o momento
de levar aos Senadores. Então, essa manchete realmente me machucou, senti-me submetido a um clima
que não é pro pí cio a um jul ga men to se re no que to dos
devemos ter.
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – Senador Pedro Simon, V. Exª me concede um
novo aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço V.
Exª com prazer, Senador Antero Paes de Barros.
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – Se na dor Pe dro Si mon, eu gos ta ria de di zer que
o Se na do da Re pú bli ca tem a cer te za ab so lu ta da im possibilidade técnica do levantamento de suspeição
jurídica contra o Relator do Conselho de Ética, Senador Roberto Saturnino.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pelo
amor de Deus!
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – Não cabe isso. E vou ci tar um fato que esse pro cesso trou xe à evi dên cia. O Se na dor Ro ber to Sa tur nino, no iní cio do pro ces so, quan do até os in dí ci os eram
muito frágeis,...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – S. Exª
deu uma declaração absolvendo...
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – ...deu uma declaração ao Correio Braziliense....
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – S. Exª
absolveu...
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – Absolveu.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Disse:
”Não vejo nada aqui“.
O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – ”Não vejo nada“ e tal. Depois é que sur gi ram os
fatos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É verdade. Eu até mexi com S. Exª...
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – É verdade. Tive o cu i da do de di zer: ”Até ago ra não vejo nada“.
Depois surgiram...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Só que a
expressão ”até ago ra“ saiu pe que ni ni nho, a man che te
foi: ”Não tem nada, não vejo coisa nenhuma“ Todo
mundo comentou...
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O Sr. Antero Paes de Barros (Bloco/PSDB –
MT) – Então, eu só queria lembrar esse fato para
mostrar a absoluta isenção do Senador Roberto Saturnino Braga, que é uma pessoa que tem – não porque está Relator –, pela sua biografia, pela sua história, todos as credenciais para exercer essa função.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Olha,
são pou cos os ho mens pú bli cos no Bra sil, como o Se nador Roberto Saturnino, que estão acima do bem e
do mal. Isso é uma unanimidade. Podem gostar ou
não gostar, mas S. Exª é uma das figuras que pairam
na dignidade, na correção e na seriedade no Brasil.
Isso todo o mundo sabe, ao longo do tempo. O Saturnino é um político que, em determinado momento,
can sou da vida pú bli ca. Ele não ace i ta va Cha gas Fre i tas no MDB e lutou para que essa situação mudasse.
Como não conseguiu, deixou a política. ”Eu vou para
casa, não quero mais!“ Porém, Bri zo la, que ti nha pou co mais 2% de intenção de voto, segundo as pesquisas, vai à casa do Sa tur ni no e pede que ele seja o seu
candidato ao Senado. A briga era entre o Moreira
Franco, Sandra Cavalcanti e Miro Teixeira; um estava
com 40%, o outro, com 35%, o Brizola estava 3% ou
4% e o Moreira Franco em torno de 2%. Aí eu fui procurá-lo e perguntei: ”Mas vem cá, tu és doido? Aceitou ser candidato e não quis ser Senador nomeado
pelo PMDB?“, porque estava nomeado senador, mas
não queria exercer o mandato. ”Olha, Pedro, decidi ir
a casa, mas o Brizola me procura e me convida para
participar da sua chapa. Entre eu ir a casa de mão no
bolso e ir a casa atirando, eu vou a casa atirando. Vou
ser candidato com 3%, mas tudo o que eu tenho que
dizer eu vou dizer“. E S. Exª ganhou a eleição.
Então, querer brincar com a figura do Saturnino
é uma pi a da. Olha a fe li ci da de do Te bet. O Ra mez Te bet levou um tempão enorme para escolher o relator,
porque ele se deu conta de como seria delicada essa
es co lha. Foi di fí cil es co lher. Con cor da, Sr. Pre si den te,
que escolher um relator para um caso como esse foi
uma ta re fa di fí cil? O Te bet le vou mais de uma se ma na
para escolher, e a imprensa ficou pressionando e
querendo saber quem seria o escolhido. S. Exª respon dia: ”Ain da não sei.“ Até que ele o es co lheu. Eu fui
um dos que procuraram o Saturnino quando ele afirmou que não tinha nada. E S. Exª afirmou que ainda
não tinha nada, porque o processo es ta va ape nas começando; que eu não desse palpite.
Agora, que fique claro: V. Exª está agindo conforme a sua consciência manda, mas está fazendo o
jogo que o Antonio Carlos quer e aquilo que o Senador dele pediu.
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O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – É verdade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
está atendendo ao desejo do Senador Ornélas, qual
seja, ganhar tempo, empurrar a votação do relatório
para mais adiante. Entretanto, V. Exª é um homem tão
de bem que eu não posso nem desconfiar que está
agindo assim a pedido de alguém. Quer dizer, eu não
tenho nenhuma dúvida de que V. Exª está agindo de
acor do com o seu en ten di men to, mas que está fa zen do o jogo dele está. Bem ou mal, ele conseguiu aquilo
que queria.
Agora, por que eles não querem que o relatório
seja vo ta do na pró xi ma quin ta-feira? Exis tem ele mentos novos? Por acaso o Relator tem mais uma dúzia
de fatos para apresentar? Ora, o maior interessado
nessa votação é V. Exª. E, de repente, eles querem
aumentar o prazo para a apresentação e votação do
relatório. Aí vem a desconfiança, Senador – quero fa lar aqui – so bre essa sé rie de man che te zi nhas, de no tícias, que eu me recuso em aceitar. Duvido que haja
algum entendimento entre o PMDB, o PFL e o PSDB.
Aliás, desafio que haja algum entendimento. A palavra do Senador Jader Barbalho, a palavra do Líder da
mi nha Ban ca da e o pen sa men to de toda a Ban ca da é
no sentido de se buscar a verdade com relação a
essa Comissão que investiga os Senadores Antonio
Carlos Magalhães e José Roberto Arruda e também
de criar a CPI para investigar o Se na dor Ja der Bar balho, Presidente do PMDB. Isso está claro. Esse arreglo que os jornais estão noticiando, esse acordo de
esconde aqui, esconde lá.... Eu não estou querendo
condenar o Senador Antonio Carlos Magalhães, pelo
amor de Deus! Po dem ab sol vê-lo. O que eu não que ro
é fazer a troca dele pelo Sr. Jader ou coisa que o valha. Essa troca não serve em hipótese nenhuma.
O Senador Jader Barbalho manifestou-se aqui
da tribuna, as pessoas não acreditaram; porém, eu
acredito.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Eu tam bém acredito e disse, em um aparte, que acreditava.
Isto é, não acredito em acordo. Acredito que não pos sa haver acordo; que não e não haverá acordo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Até porque, cá entre nós, o Ja der não é bobo. Faz um acor do,
na próxima quinta-feira, absolve o Antonio Carlos e,
na semana que vem, o Antonio Carlos e... pumba no
Jader. Quer dizer, não há lógica nisso. O melhor é fazer as co i sas como de vem ser fe i tas, de acor do com a
consciência. Devemos agir como manda a nossa
cons ciên cia no mo men to atu al e no fu tu ro. Faço ques -

MAIO 2001
Maio de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tão de exprimir o pensamento da Bancada do PMDB.
Nós, que demos 10 assinaturas para a criação da
CPI, queremos que ela seja instalada. É claro que a
Oposição tem que entender que não podemos fazer
um carnaval nes te mo men to em que o País atra ves sa
uma crise econômica e, portanto, está necessitando
de serenidade.
Por isso, nobre Senador Roberto Saturnino, S.
Exªs estão enganados se pensam que vão ganhar
tempo para fazer ar re glo, como o no bre Se na dor Wal deck Orné las deu a en ten der on tem. Na ver da de, isso
é continuidade do que S. Exª pediu ontem, pois quan do todos já estavam de acordo – eu já tinha me ausentado, não me encontrava mais na sala da Comissão – e o Senador Ramez Tebet já havia aprovado a
rejeição de todos os requerimentos, ou seja, tudo já
estava terminado, S. Exª le van tou uma ques tão de or dem e pediu verificação de votação. Para que isso?
Para pror ro gar a dis cus são e fa zer com que o re la tó rio
não seja apresentado na quinta-feira. É claro que pode ría mos, na quin ta-feira, re je i tar o seu re que ri men to,
confirmando a aprovação da rejeição dos requerimentos, e aprovar o relatório de V. Exª, Senador Saturnino. Nós tínhamos todas as condições de fazer
isso; nada nos impedia.
Tenho recebido permanentemente cobranças
do PMDB do in te ri or do Rio Gran de e do Bra sil quan to
à possibilidade de um arreglo entre PMDB, PSDB e
PFL, um “acordão” aqui, no Congresso Nacional, em
torno dessa matéria. Mas eu não acredito nisso. Sinceramente, faço questão de di zer que as in for ma ções
que tenho do Jader, do Renan Calheiros, da minha
Bancada e, o que é mais importante, dos Senadores
com os quais tenho conversado individualmente, a
im pres são, a de ci são, a von ta de de S. Exªs é vo tar de
acordo com as suas consciências. Ninguém quer votar no ACM e no Arruda pensando no Jader. Cada
caso no seu momento; cada assunto no seu tempo.
Também não tem aquela de dizer que o PMDB está
muito bacana porque agora está votando contra o Sr.
ACM e o Sr. Arru da. Não. Va mos ter o mes mo com pro misso, a mesma disposição para investigar todos os
nomes, sejam eles quais forem.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Pedro Simon?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
Senador.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Em
primeiro lugar, quero reforçar e, ao mesmo tempo,
cumprimentar a atitude de V. Exª. Seria totalmente
inadmissível que aqui, no Senado, para questões de
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natureza ética, de decoro parlamentar, de procedimentos re la ti vos aos que hoje es tão sen do apu ra dos,
seja em relação ao Senador Antonio Carlos Magalhães, bem como aos Senadores José Roberto Arruda e Jader Barbalho, que isso pudesse ser objeto de
conveniências partidárias e de arranjos. Isso é totalmente inadmissível. Julgo importante que V. Exª, um
dos principais Senadores do PMDB, diga aqui com
clareza que o PMDB rejeita inteiramente esse tipo de
acordo. Dada a gravidade dos fa tos já re ve la dos até o
pre sen te mo men to so bre a Su dam, o Ban pa rá – acre dito seja este o interesse maior do Presidente Jader
Barbalho hoje –, deve-se propugnar pela instalação
da CPI o quanto antes. Hoje, pela manhã, en caminhei-me ao gabinete do Senador Roberto Saturnino
para lhe fa zer uma vi si ta de so li da ri e da de, mas sou be
que S. Exª estava no plenário. E, aqui, gostaria de
trans mi tir a V. Exª, Se na dor Pe dro Si mon, e ao Se na dor Roberto Saturnino que tenho uma expectativa e
uma confiança muito grandes – pela história de vida
do Se na dor Ro ber to Sa tur ni no – de que o re la tó rio de
S. Exª trará uma extraordinária luz para a grave de cisão que todos nós iremos tomar. Tenho confiança na
forma como S. Exª tem agido até o presente momento, pela maneira como argüiu os depoentes na aca reação realizada ontem no Conselho de Ética, transmitida à opinião pública brasileira, que aguarda a grave
decisão que temos que tomar.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – Só que ro agra de cer, Se na dor Edu ar do Su plicy, a V. Exª e aos
Senadores Pedro Simon e Antero Paes de Barros as
referências. Isso me reforça muito.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª de veria agradecer, inclusive, ao próprio Senador Antonio Carlos Magalhães, que, na reunião do Conselho
de Ética, fez referências elogiosas e respeitosas à
sua pessoa.
O Sr. Roberto Saturnino (PSB – RJ) – É verdade. Agra de ço e des ta co que isso é im por tan te, por que
retempera minhas energias, das quais estou realmen te pre ci san do para car re gar esse far do até o fim.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Se na dor Pedro Simon, ontem transmiti aos Senadores
Antonio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda
que espero que, se algum dia eu porventura estiver
na condição em que S. Exªs estão hoje, eles sejam
tão duros comigo quanto tenho procurado ser com
eles – e V. Exª e o Senador Roberto Saturnino também têm agido dessa forma –, porque, assim, estaremos cumprindo com o nosso dever. À luz do ocorrido
ontem, gostaria de ponderar algumas questões que
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também foram objetos das suas reflexões. O que me
pareceu claro, ontem, é que, mais uma vez, o depoimento da Srª Regina Célia Peres Borges, pelo seu
conteúdo, pela maneira como ela expôs, pelos detalhes e pela trajetória de toda a história, é o depoimento com maior consistência, clareza e credibilidade. O
que me parece estranho é que dois Se na do res com a
res pon sa bi li da de que ti nham, um como Pre si den te da
Casa e o ou tro como Lí der do Go ver no – e se tra tan do
de fa tos re la ti va men te re cen tes –, não fo ram ca pa zes
de contar uma história consistente, coerente, em que
ambos estivessem totalmente de acordo, inclusive
com a história da Srª Regina Célia. Essas divergências en tre os dois, em de ter mi na dos as pec tos, já re pre sentam um fato grave para o Senado. Imaginemos
nós dois, Senadores que nos da mos bem, en vol vi dos
em um episódio em que cada um de nós contássemos uma história diferente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – V. Exª
con ti nu a rá com o apar te, mas que ro di zer que con cor do com V. Exª, pois eles deviam ter chegado a uma
conclusão. Podiam até fazer um en ten di men to e com bi nar o que iam di zer. Mas o que não po dia ocor rer era
o Líder do Governo dizer que esteve lá, que perguntou se po dia fa lar em nome do Pre si den te e que este o
teria autorizado e o Antonio Carlos afirmar que não
autorizou ninguém a falar em seu nome. E repetiram
dez vezes a mes ma co i sa. Isso é di fí cil, por que é uma
questão pessoal. Como é que pode cada um ter uma
versão diferente de um determinado fato? Aquele
caso é pessoal. Mas um diz que saiu de lá com a ordem de falar com ela, e o ou tro diz que não deu or dem
nenhuma. Ficou sem graça mesmo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. Faz soar a
campainha.)
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, permita-me chegar ao cerne da questão.
Dada a relevância desse episódio, estamos aqui todos empenhados em raciocinar a respeito. Por isso,
pediria a tolerância de V. Exª. Senador Pedro Simon,
V. Exª também chamou a atenção para um outro fato:
fi cou evi den te que am bos ti ve ram a lis ta na mão. Um a
en tre gou, e o ou tro a re ce beu. Ve ri fi ca ram o que es ta va ali violado. A Constituição fala sobre os votos secretos...
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Tenho o
maior respeito pelo Senador Antonio Carlos. Penso
que é um homem de bem, um homem sério. Tenho
uma admiração imensa por S. Exª. É um homem que
fala a verdade, mas acredito que vou ler essa lista no
livro que o Fernando Moraes vai publicar. Vou ver
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essa lista lá naquele livro. Alguma coisa me diz que
vou ler essa lista naquele livro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – É
possível. Agora o argumento de S. Exª de que não to mou a pro vi dên cia de ime di a ta men te cha mar a Mesa,
vir ao plenário do Senado e comunicar aos 81 Senadores a violação do sigilo dos votos em defesa e por
amor à Casa não se sus ten ta. E a ma i or pro va dis so é
que, hoje, após comprovada a violação do voto, inclusive pelo laudo da Unicamp, não há cogitação, nem
mesmo por parte do ex-Senador Luiz Estevão, de se
requerer ao Senado, muito menos ao Supremo Tribunal Federal, a anulação da sua cassação, porque todos sabem que o resultado da votação - 52 votos favoráveis à cassação e 18 votos contrários - não mudará, não será anulado. Então, o receio alegado para
não revelar o fato à época e não tomar as providências cabíveis, o que em si se constitui uma grave omissão, é um argumento que não se sustenta. Esse é um
dos pontos conclusivos para todos nós. Prestei atenção às pa la vras de V. Exª, nas suas en tre vis tas, e con sidero esse ponto fundamental. Um outro aspecto é
que V. Exª já foi Lí der do Pre si den te Ita mar Fran co e é,
hoje, pré-candidato, como eu, à Pre si dên cia da Re públi ca. Então, pos so pe dir a V. Exª para se co lo car hi po te ti ca men te na con di ção de Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se eu
não soubesse de nada, se o meu Líder não tivesse
me contado nada, eu faria o que Fernando Henrique
fez: demitiria.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Mas
um ano depois?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas foi
quando ficaram sabendo.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – E se,
como Presidente da República, tivesse V. Exª organizado e coordenado a sua base no Parlamento para
eleger um Presidente do Senado da sua inteira confiança e se este tivesse dialogado com o seu Líder e
também nada lhe revelasse, o que diria V. Exª àquele
que apoiou para a Presidência do Senado?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não
exis te essa hi pó te se, pois se ria um ab sur do. Não con si go en ten der que o Arru da te nha fe i to uma co i sa des sas com o Pre si den te e que o Fer nan do Hen ri que não
soubesse de nada.
O SR. PRESIDENTE (Edi son Lo bão) – Se na dor
Pedro Simon, peço a V. Exª que conclua o seu discurso. Ainda há outros oradores inscritos.
O Sr. Eduardo Suplicy (Blo co/PT – SP) – Mas,
assim, V. Exª vai de i xar o Pre si den te Fer nan do Hen ri-
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que em situação difícil. Será que duas pessoas da in teira confiança do Presidente da República, o Presiden te do Se na do e seu Lí der, não lhe te ri am re ve la do
a história? Sua Excelência fica em situação difícil.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não
que ro en trar nes se de ta lhe, mas acho mu i to di fí cil que
o Fernando Henrique não tenha sabido.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – É ver dade.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se ana li sar mos com ló gi ca, com bom sen so – fui Lí der de Go verno -, veremos que seria difícil eu ser líder de um
Governo e, de repente, o Presidente da República ficar sa ben do que fiz isso ou aqui lo e que não fa lei com
ele. Isso não tem lógica!
O Senador Arruda está dando uma demonstração fantástica de falta de con di ções de as su mir aquele cargo, mas o conhecendo como nós o conhecemos, a sua gentileza – é um homem afável, é um diplomata –, ficamos a nos perguntar: por que ele não
iria contar isso para o Presidente? Qual seria razão
para ele não fazê-lo? Não en ten do! Acho que ele con tou.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Quem sabe, até na próxima se ma na, ve nha mos a sa ber o que de fato ocorreu!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Creio
que ele contou. Pode ser que o pessoal encarregado
da prorrogação termine se arrependendo. Daqui a
pouco, vamos dizer: ”Já que o Senador Saturnino pe diu mais algum tempo, vamos ouvir mais isso, mais
aquilo“. E o pessoal vai se arrepender de ter pedido.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Bloco/PT – SP) – Muito
obrigado.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Aten do a
V. Exª. Levo ao Senador Saturnino o meu carinho e o
meu respeito – ele sabe que isso vem de longo tem po.
Sr. Presidente, trago a convicção de que temos
de sair desse episódio com dignidade. E acho que
dele sairemos com dignidade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os Srs.
Se na do res Lú cio Alcân ta ra e Pa u lo Har tung en vi a ram
discursos à Mesa para serem publicados na forma do
disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Blo co/PSDB – CE)
– Sr. Pre si den te, Srª e Srs. Se na do res, re ce be mos, há
pouco, do Presidente José Bonifácio de Sousa Filho,
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do Con se lho Di re tor da Agên cia Re gu la do ra de Ser viços Públicos De le ga dos do Esta do do Ce a rá – ARCE,
criada pela Lei Estadual n.º 12.786, de 30 de dezembro de 1997, o Relatório das atividades desenvolvidas no último ano, e que nos merece algumas breves
considerações.
O importante documento, que é também for malizado pelos Conselheiros Jurandir Marães Picanço
Jú ni or e Hugo de Bri to Ma cha do; pelo Di re tor Exe cu ti vo Sérgio Cardoso Moreno Maia; pelo Procurador
Edison Pontes Bandeira de Melo; pela Ouvidora Themis Campos Fontenelle; pelo Coordenador de Transporte Francisco José Mendes Gifoni; pelo Coordenador de Energia Manoel Sedrim Parente; pela Coordenadora de Saneamento Ana Maria Torres; pelo Gerente Administrativo Financeiro Sérgio de Castro Sequeira; pela Assessora do Presidente do Conselho
Diretor Helena Mattos de Carvalho Mendes; e pela
Assessora do Diretor Executivo Marilene Soares Rabelo, é um fiel demonstrativo do alto desempenho do
Órgão e da sua insuperável importância para o conjunto da atuação do Governo Tasso Jereissati, também na área dos Serviços Públicos delegados.
Deve-se esclarecer que a ARCE é uma autarquia submetida a re gi me es pe ci al, que conta com au tonomia orçamentária, financeira, funcional e ad ministrativa, tendo por finalidade ”exercer a regulação e
finalização sobre serviços públicos delegados a terceiros“, de acordo com os ”termos legais, regulamentares e consensuais pertinentes“.
Esse poder regulatório é exercido com o objetivo de ga ran tir o aten di men to das de man das pú bli cas,
utilizando-se meios de normatização, planejamento,
acompanhamento, controle e fiscalização das concessões e permissões a ela submetidas. Dentre as
suas funções básicas incluem-se as de zelar pela
qualidade dos serviços delegados a terceiros, fiscalizar o atendimento, defender os direitos dos usuários,
incentivar a competição e assegurar a universalização dos serviços.
No ano passado, o terceiro de sua existência, a
Agência teve atuação plena no se tor de ener gia elé tri ca. No exercício de delegação efetivada pela Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, promoveu a
fiscalização da Companhia Energética do Ceará –
COELCE, privatizada em 1998.
Na área de transporte, atuou na prestação de
serviços para a CEARÁPORTOS, para o
METROFOR e na elaboração do Regulamento dos
Serviços de Transporte Rodoviário Intermunicipal de
Passageiros do Estado do Ceará, em associação
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com o DERT – De par ta men to de Edi fi ca ções, Ro do vias e Transporte.
Na área de Sa ne a men to Bá si co, in cum biu-se de
elaborar as normas disciplinadoras da qualidade da
água e do tra ta men to de es go tos, além da que las re la cionadas ao estabelecimento de condições gerais
para a pres ta ção e uti li za ção dos ser vi ços pú bli cos de
fornecimento de água e de coleta de esgoto.
A Agência, vinculada à Procuradoria Geral do
Estado, é mantida com recursos financeiros provenientes do Tesouro estadual; da cobrança da Taxa de
Fis ca li za ção dos Ser vi ços De le ga dos; e da re a li za ção
de convênios.
Tem, como princípios, ”Justiça e responsabilidade“, ”Honestidade e eqüidade para com o usuário“;
”Imparcialidade“; e ”Capacidade de desenvolvimento
técnico“. E, como objetivos fundamentais, ”promover
e zelar pela eficiência técnica dos serviços; proteger
os usuários; fixar regras procedimentais claras entre
o poder concedente, entidades reguladas e usuários;
estimular a expansão e a modernização dos serviços
delegados; e, promover a livre, ampla e jus ta com pe tição entre entidades reguladas“.
O re la tó rio des ta ca, en tre as nu me ro sas re a li zações da ARCE, no ano findo, a realização de concurso público para o preenchimento de 36 cargos do
quadro de profissionais técnicos, encarregados de
atuar como peritos nas diversas especialidades da
área de energia elétrica.
Também, o fato de a ANEEL haver delegado à
Agência a tarefa de igualmente fiscalizar a Companhia Energética do Ce a rá – COELCE, nas áre as ope racional, comercial e técnica, conforme observamos.
Das fiscalizações realizadas pelas duas instituições
resultaram aplicações de multas que chegaram a 6
milhões e 900 mil reais, de vi das à prá ti ca de in fra ções
e ao descumprimento de obrigações constantes de
contratos de concessões.
Qu an to às ati vi da des por tuá ri as, a ARCE im plementou contrato com uma consultoria especializada
na área de en ge nha ria por tuá ria, a fim de ser ela bo ra do um modelo de regulação a ser desenvolvido junto
ao setor.
Esse estudo deve compreender um Plano de
Gestão e Operação Portuária da CEARÁPORTOS,
encarregada de gerenciar o Porto do Pecém, e um
Relatório Técnico de Assessoria ao pessoal da
ARCE, contendo a análise das implicações dos modelos de gestão e operação, bem como da privatização relacionada à área de portos.
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Quanto ao Sistema de Transporte Rodoviário
Intermunicipal de Passageiros, a Agência, juntamente com o Departamento de Edificações, Rodovias e
Transportes, prepararam o texto de anteprojeto de lei
sobre o sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. A proposição, em seguida acolhida pela Assembléia Legislativa do Estado do Ceará,
determina que sejam transferidas daquele Departamento para a ARCE as atribuições relativas ao setor,
tais como a regulação e fiscalização das empresas
ope ra do ras do trans por te in ter mu ni ci pal de pas sa ge iros.
No que se refere aos transportes metroviário e
rodoviário integrados há pouco mais de um ano, a
ARCE tem efetiva participação no Grupo de Trabalho
de Integração dos Transportes que tem por finalidade
a ela bo ra ção de um pla no para com pa ti bi li zar o fun ci onamento do futuro metrô com o sistema de ônibus
metropolitano. Esse Grupo elaborou um Convênio de
Cooperação Técnica, a ser referendado pelo Estado
do Ceará e as Prefeituras Municipais da Capital, de
Maracanaú, Maranguape, Caucaia e Pacatuba.
O Convênio visa a realização de estudos para
estabelecer o Sistema Integrado de Mobilidade da
Região Metropolitana de Fortaleza – RMF, consideradas as integrações de caráter físico-operacional, lógico, tarifário, institucional e de gestão. O Grupo de Tra ba lho, além dis so, teve ati va par ti ci pa ção no pro ces so
de elaboração do edi tal para a con tra ta ção do Estu do
de Integração dos Transportes Metropolitanos na Re gião Metropolitana de Fortaleza.
Na área dos Serviços de Água e Esgoto, a
ARCE desenvolveu uma proposta de regulamentação do setor, a partir de estudos de grupos de trabalho especializados, do texto de anteprojeto de lei elaborado pelo Governo do Estado e da ampla discussão de minutas de regulamentos a respeito da qualidade desses serviços.
Finalmente, nos setores da Comunicação, da
Publicidade e da Assessoria de Imprensa, a Agência,
pioneiramente, contratou empresa especializada em
serviços publicitários, a fim de atender à necessidade
de divulgação de medidasdestinadas à promoção de
relações estáveis entre o poder concedente, as concessionárias e os usuários.
Dessa forma, espera-se obter o equilíbrio entre
esses agentes; desenvolver campanhas publicitárias
para o fortalecimento da imagem institucional do Poder Pú bli co e dos di re i tos e de ve res do con su mi dor; e,
apoiando-se nos meios de comunicação, estabelecer
canais de relacionamento efetivo entre a ARCE, os
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concessionários/ permissionários e a sociedade, am plamente considerada.
O Relatório, após discorrer sobre todas as atividades da ARCE nos setores de energia elétrica, saneamento básico e transportes, destaca que a sua
Ouvidoria manteve os serviços do Conselho de Consumidores e expandiu a área de atendimento aos
usuários de serviços públicos concedidos.
Também, exerceu a mediação de conflitos entre
a concessionária e os usuários de energia elétrica;
promoveu pesquisa de satisfação dos usuários,
acompanhando os desdobramentos de suas reclamações; e desencadeou campanhas de informação
acerca dos direitos e deveres dos usuários de serviços públicos concedidos.
Pode-se concluir, de todo o exposto, que a
Agên cia Re gu la do ra de Ser vi ços Pú bli cos De le ga dos
do Estado do Ceará mais uma vez eleva a sua atuação ao nível de incontestável excelência, o que apenas confirma o acerto de sua criação e premia o trabalho de sen vol vi do pe los seus de di ca dos di ri gen tes e
servidores.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na Revista
IstoÉ desta semana (n.º 1648), o Senhor José Ignácio, Governador do Espírito Santo, ao tentar rebater
denúncias feitas contra seu governo, faz três acusações contra minha pessoa:
• Acusa-me de estar sendo investigado
pela Câmara de Vereadores de Vitória.
• Acusa-me de ser o mentor e inspirador de um complô político, e de estar por
trás das denúncias contra seu governo.
• Acusa-me de agir contra os interesses do Espírito San to.
Nenhuma das três acusações tem fundamento.
Elas agridem o bom senso e os fatos. Senão, vejamos.
MEU GOVERNO EM VITÓRIA
Não procedem as acusações de que estou sen do alvo de uma investigação pela Câmara Municipal
de Vitória. Já decorreram mais de quatro anos desde
que encerrei meu mandato como Prefeito da capital.
Mi nhas con tas fo ram apro va das pelo Tri bu nal de Con tas do Estado e pela Câmara Municipal. Tenho or gulho em dizer que, durante os quatro anos de meu governo, não houve uma só denúncia contra a administra ção mu ni ci pal. De i xei a Pre fe i tu ra sa ne a da fi nan ceiramente e contando com altíssimo índice de aprovação popular. No seu tempo, minha gestão foi aponta-
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da como uma das melhores do País, com diversos
projetos em Vitória tendo sido premiados nacional e
in ter na ci o nal men te, como o caso exem plar do Pro je to
São Pedro.
Vou anexar ao meu discurso a correspondência
do Ve re a dor Ade mir Ro cha, Pre si den te da Câ ma ra de
Vereadores de Vitória, ao Diretor de Redação da Isto
É, que, a bem da verdade, es cla re ce que não há qual quer intenção ou necessidade de convidar-me para
qualquer CPI naquela Instituição, já que não há dúvidas ou pendências referentes a minha gestão como
prefeito.
O FANTASIOSO COMPLÔ
No dia 19 de março de 2001, o que pode ser
com pro va do pe las ma té ri as do jornal A Ga ze ta nesse
dia e também em 20/03/2001, as quais peço para serem ane xa das a este pro nun ci a men to, o Sr. Te o do ri co
Ferraço, Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, declarou à imprensa que ”estava surpreso com os escândalos", e que “empresários estão deixando o Estado
porque precisam pagar propina para trabalhar“. No
dia seguinte, 20 de março, o Procurador-Geral do
Estado, seguindo orientação do Governador, informou que o Governo estava dando entrada na justiça
com uma interpelação para que o Prefeito apresentasse provas das suas declarações. No último dia 21
de abril, um conjunto de documentos e fitas foi entregue à Procuradoria da Justiça e o caso ganhou a dimen são de uma cri se es ta du al. No cen tro dos acon te cimentos está a atitude do Governador, que, antes de
averiguar as denúncias, apressou-se em desafiar a
cre di bi li da de do Pre fe i to de Ca cho e i ro de Ita pe mi rim.
Teodorico Ferraço, Prefeito de Cachoeiro, tem
34 anos de vida pú bli ca. Li de rou na ci o nal men te a dis sidência do PDS na campanha das Diretas Já. Está
em seu quarto mandato como Prefeito de Cachoeiro,
já foi deputado estadual por duas vezes e federal por
três. É difícil acreditar que um homem com toda essa
história de dedicação à vida pública possa servir de
me ni no de re ca dos para quem quer que seja. Nem ele
se prestaria a esse papel, nem eu preciso esconder-me sob qualquer disfarce para emitir minhas opiniões.
O Governador cria e divulga a fantasia de que
existe um complô contra ele, sua família e seu governo. Trata-se, antes de mais nada, de uma estratégia
de dis si mu la ção. Ele acre di ta que ao po li ti zar o as sunto, ele se verá automaticamente desobrigado de dar
explicações de seus atos e do seu governo. Afinal,
tudo não passaria de calúnias de seus opositores.
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Não é a primeira vez que ele faz isso. Sempre
que se depara com alguma dificuldade, apela para
esse expediente. Seguidas vezes, em diferentes momentos e diversos assuntos, tentou imputar aos seus
opositores, em particular a mim, a responsabilidade
pelos seus problemas.
Há também um lado doentio em tudo isso. Uma
espécie de idéia fixa que se aproxima de um comportamento patológico. É particularmente preocupante a
obsessão do Governador José Ignácio pela minha
pessoa. Atribui-me onipresença e onipotência em todos os atos e fatos que contrariam seus interesses.
Para atacar-me não mede esforços em acusar, desqualificar e criar constrangimentos a todos aqueles
que possam, em sua opinião, estar ao meu lado.
Temo, sinceramente, que não haja limites para essa
perigosa obsessão.
”O ESTADO SOU EU“
Luís XIV foi a personificação do absolutismo.
Reinou 72 anos. É dele a máxima ”O ESTADO SOU
EU“. Não reconhecia limites constitucionais para governar. Acreditava que suas opiniões e vontades correspondiam à verdade absoluta e não admitia qualquer possibilidade de opiniões contrárias.
O Governador José Ignácio parece tomado por
um surto de Luís XIV. Como o Rei, não admite oposição. Acusa aqueles que divergem de seu governo de
ini mi gos do Espí ri to San to. Con fun de a si mes mo com
o Estado, expondo uma veia autoritária e intransigente.
Na terça-feira passada, 24 de abril, deixou o
Espírito Santo perplexo ao ser entrevistado no programa Bom Dia Espírito Santo. Demonstrou desprepa ro para res pon der às per gun tas e de fen deu-se acu sando a tudo e a todos, incluindo aí a Rede Gazeta
de Televisão. Aparentou desequilíbrio e relutância
em conviver com as diferenças de opinião.
O Governador julga-se o dono do Poder. E, por tan do-se as sim, tem tra ta do a to dos que for mu lam crí ticas ao seu governo. Ameaça a liberdade de imprensa e favorece a criação de um ambiente onde proliferam boatos de invasão de privacidade telefônica.
Ser opo si ção ao Go ver no não re pre sen ta cri me,
nem uma ameaça à imagem do Estado. Afinal, estamos numa de mo cra cia e já se foi, fe liz men te, o tem po
em que, em nome de uma pretensa unidade e homogeneidade, encobriam-se desmandos, violências e
pos tu ras in to le ran tes. Re co nhe ce mos, hoje, que a sociedade é plural e que deve haver respeito às diferenças. O que pode arranhar a ima gem do Espí ri to San to
no âmbito nacional são as práticas políticas atrasa-
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das, a postura subserviente e, principalmente, que
nós capixabas nos calemos diante de problemas que
são visíveis para todo o Brasil.
O que importa é que várias denúncias foram
apre sen ta das ao Mi nis té rio Pú bli co. Entre as prin ci pais temos:
1. A da existência de intermediação e
propinas em questionáveis operações de
transferência de créditos de ICMS entre empresas, envolvendo os nomes do Chefe de
Gabinete Sr. Rodrigo Stefenoni e do Secretário e cunhado do Governador Sr. Gentil
Ruy;
2. A de que houve prática bancária temerária na concessão de um empréstimo
de 2,6 milhões do BANESTES ao então
candidato a governador José Ignácio;
3. A de que há irregularidades na movimentação dos recursos doados por empresas à Associação Capixaba de Desenvolvimento Social;
4. a possibilidade de irregularidades e
superfaturamento na contratação das obras
do Prodesan – Programa de Saneamento
da Grande Vitória.
Ape sar da re a ção pre ci pi ta da do Sr. Go ver na dor
negando os fatos e atribuindo tudo à Oposição, os
acontecimentos seguem um outro rumo:
1. Ministério Público Federal associou-se às investigações;
2. Foi confirmada a existência de ofício
do Banco Central indicando prática bancária
temerária no caso do empréstimo ao candidato a governador, fato que reportagem do
jornal A Gazeta de 23/04/2001 constatou e
que anexo ao discurso que hoje profiro;
3. Foi instalada uma CPI na Assembléia Legislativa e os primeiros depoimentos
revelaram uma série de contradições entre
as partes envolvidas. Gostaria, inclusive,
que a matéria do jornal capixaba A Gazeta,
de 26/04/2001, com os depoimentos da Sra.
Andréa Cássia Vieira de Souza à CPI da
Assembléia Legislativa do Espírito Santo,
fosse anexada ao meu pronunciamento.
4. Uma entrevista dada ao A Gazeta
de 27/04/2001, que também anexo a este
discurso, pelo Sr. Procurador Geral do Estado, homem de confiança do Governador, de ixa claro que o Governador tinha conheci-
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mento de especulações sobre a ação de lobistas junto ao seu governo;
5. Os Senhores Rodrigo Stefenoni e
Gentil Ruy pediram exoneração do governo;
6. A operação de transferência de crédito de ICMS entre as empresas SAMARCO
e ESCELSA, objeto principal das denúncias,
está sendo revista pelo Governo Estadual.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, não
nos compete julgar nem tirar conclusões precipitadas. Antes de mais nada o que desejamos é que
essa crise sirva para afastar velhas práticas autoritárias e de dissimulação. Que a política sirva à verdade e nos permita sempre olhar nos olhos de nossos
interlocutores sem medo e sem qualquer constrangimento.
O que esperamos é que prossigam as apurações e que prevaleça a verdade e o bom senso. Se
existe al gu ma res pon sa bi li da de que se pu nam os respon sá ve is re a is. O Espí ri to San to me re ce um cli ma de
tranqüilidade e transparência política, já que sem ele
não haverá desenvolvimento econômico e nem paz
social.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR PAULO HARTUNG EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
Vitória, 28 de abril de 2001
Ilmº Sr. Hélio Campos Mello
Diretor de Redação da ISTOÉ
Prezado Senhor,
Tomando conhecimento de matéria publicada
na edição 1.648 desta revista, sob o titulo “Guerra
Eleitoral” gostaria de esclarecer, na condição de presidente da Câmara Municipal de Vitória que, ao contrário do que informou o go ver na dor de nos so Esta do,
José Ignácio Ferreira (PSDB), o Senador Paulo Hartung (PPS) não está sendo alvo de investigações por
par te dos ve re a do res des ta ca pi tal. A CPI a que se re fere o governador não tem como objetivo investigar a
administração Paulo Hartung, encerrada há mais de
qua tro anos, com to das as con tas apro va das por esta
Casa.
Convicto de que poderei contar com a colaboração de vossa senhoria para o esclarecimento desse
fato e o conseqüente restabelecimento da verdade,
despeço-me, renovando meus cumprimentos pelo
excelente trabalho jornalístico que a ISTOÉ tem desenvolvido em defesa dos interesses de nosso País.
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Atenciosamente, _ Ademar Rocha, Presidente
da Câ ma ra de Ve re a do res de Vi tó ria - Espí ri to San to.
*Com cópia para o Senador Paulo Hartung.
Vitória (ES), segunda-feira,19 de março de 2001
A Gazeta
Política
DENÚCIA
Ferraço se diz ‘surpreso’
Durante o almoço em Alfredo Chaves, o Prefeito Theodorico Ferraço, empolgado, disse estar “surpreso com os escândalos”. “Empresários estão deixando o Estado porque precisam pagar propina para
tra ba lhar. É pre ci so re a gir, sal var a dig ni da de do Espírito Santo”. Lembrou que estava deixando a política,
mas decidiu retornar para que “os nossos filhos e netos não te nham ver go nha de nos sa atu a ção”. Já o De pu ta do Fe de ral Max Ma u ro mos trou a ne ces si da de de
se buscar novas lideranças e que todo o trabalho tem
que ser com base na união de todas as oposições.
Política
Vitória (ES), Terça-feira, 20 de março de 2001
A Gazeta
Governo interpelará
Vidigal e Ferraço
O Governador José Ignácio Ferreira (PSDB)
vai interpelar ju dicialmente os prefeitos da Serra,
Sérgio Vi digal (PDT), e de Cachoeiro de Ita pe mirim, The odorico Ferraço (PTB), para saber se eles
confirmam as denúncias de corrup ção feitas na
edição de ontem de A Gazeta. Um ofício so li ci tando as providências foi encaminhado ontem ao Minis té rio Pú blico do Estado.
De acordo com o procurador-geral do Estado,
“as declarações denunciam condutas elitivas, ainda
que imprecisas, genéricas, mas de profunda letalidade para o bom conceito da administração pública”. Pi mentel acrescentou ainda que os dois prefeitos deverão ser ouvidos para apresentarem comprovação de
suas denúncias.
O Prefeito Theodorico Ferraço diz estar disposto a manter as declarações em juízo: “Aguardo essa
inerpelação com uma ansiedade fantástica, que nunca tive na vida. Estou impressionado com a coragem
do governador. Ele sabe que pode men tir para o Espí rito Santo inteiro, mas para mim, não. Vou dizer muito
mais no momento oportuno”.
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Reação
A presidente regional do PSDB, Luiza Toledo,
disse que pretende marcar “com urgência” uma reunião para discutir a situação do prefeito de Vitória,
Luiz Pa u lo Vel lo zo Lu cas, e a do De pu ta do Fe de ral Ricardo Ferraço, ambos filiados ao partido, por terem
comparecido a uma reunião de apoio a uma possível
candidaura do Senador Paulo Hartung (PPS) ao Governo do Estado em 2002.
A pre si den te não quis co men tar se po de rá ha ver
a expulsão dos dois tu ca nos, mas afir mou que am bos
“demonstraram falta de compromisso com o partido”.
No entanto, a secretária estadual de Turismo preferiu
não falar em expulsão. Apesar de membros do PSDB
teremconsiderado o fato uma “afron ta ao par ti do”, ela
garantiu que caberá à Executiva Regional decidir o
destino de Luiz Paulo e de Ferraço na legenda.
“Não vou decidir sozinha. Essa decisão não
cabe à presidente. A Executiva Regional vai se reunir
e analisar o que deverá ser feito”, salientou. Ela não
pôde adi an tar quan do a re u nião será re a li za da em ra zão de es tar com a “agen da lo ta da” de com pro mis sos.
No en tan to, ga ran tiu que po de rá ser ain da esta se ma na. “Essa reunião tem que ser marcada com urgência”.
Luzia assinalou que não leu o noticiáiro sobre o
encontro em que Luiz Paulo e Ferraço manifestaram
apoio a Paulo Hartung, mas garantiu ter recebido diversas reclamações.
BC reprova operação de Ignácio
Vilmara Fernandes
Um ofí cio do Ban co Cen tral do Bra sil — ob ti do com
exclusividade por A Gazeta — aponta indícios da “prática de gestão temerária” no Banco do Estado do Espírito
San to (BANESTES). A ava li a ção de cor re do em prés ti mo
de R$2,6 milhões concedido ao Governador José Ignácio Ferreira (PSDB) no final de 1998, cujos recursos foram utilizados para saldar o débito da conta de campanha. O do cu men to en tra em con fron to com nota ofi ci al do
Go ver no do Esta do, pu bli ca da no úl ti mo sá ba do, que afirma não existirem irregularidades na movimentação financeira da campanha do governador.
De acordo com a avaliação do procurador-geral
da área cri mi nal e de pro ces so ad mi nis tra ti vo do Ban co Central, Marco Túlio Pelosi, o empréstimo foi realiza do “fora dos pa drões da boa téc ni ca ban cá ria, co lo can do em ris co o pa tri mô nio dos aci o nis tas do Ba nes tes”. Ele avalia ainda que merece ser analisada “a
exis tên cia de dolo, ain da que even tu al”, na ope ra ção.

Maio de 2001

O documento encaminhou o relatório feito pelo
Banco Central, com uma análise detalhada dos procedimentos para a concessão do empréstimo no Banestes, à Procuradoria da República. O mesmo relató rio foi en ca mi nha do ao Mi nis té rio Pú bli co Esta du al.
Segundo a análise do Banco Central, com a
concessão do empréstimo, a diretoria do Banestes
optou “por assumir um risco em montante duas vezes
o adi an ta men to con ce di do, eis que a con ta cor ren te já
de início com saldo negativo de R$2,6 milhões não
apresentava nenhuma garantia real de seu retorno
para a instituição”. O texto do ofício relata ainda que,
no momento da concessão do empréstimo, não se
vislumbrava ainda garantias para a quitação do saldo
devedor.
Eleições
O empréstimo de R$2,6 milhões foi obtido pelo
governador em 30 outubro de 1998, dez dias após as
eleições. Por intermédio de uma conta bancária,
aberta na agência Central do Banestes, foi pago um
cheque no valor do empréstimo. O saldo devedor da
conta foi quitado, no final do mesmo ano, pelas empresas HMG Engenharia e Construção e CEC Engenharia, que constam da lista de doadoras oficiais da
campanha de Ignácio.
Para o presidente do Banestes, Deosdete Lorenção, o procedimento do Banco Central é um procedimento corriqueiro no que diz respeito às instituições financeiras. Ele desconhecia, segundo relatou,
que o documento havia sido encaminhado para o Ministério Público Federal e para o Estadual.
Lorenção garante que não houve “coação, favorecimento nem dolo” na operação que resultou num
empréstimo para o governador. Ressaltou que, apesar do percentual de risco que envolvem todas as
operações’, o empréstimo, que já foi saldado, foi lucrativo para o Banestes.
“O Banestes não teve prejuízos com esse empréstimo, concedido com base nas garantias apresen ta das. A pro va ma i or de que tudo foi ab so lu ta mente correto é a quitação do empréstimo, assinalou.
O secretário de Comunicação, Eugênio Buery,
considera a aná li se do Ban co Cen tral sub je ti va e tam bém garante não ter havido irregularidades na concessão do empréstimo. “O empréstimo foi concedido
com base nas garantias oferecidas e no cadastro do
governador. Em nenhum momento, essa operação
colocou em risco o banco. Não houve troca de favores; foi uma operação comercial bem-sucedida”, disse.
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Ofício cita Lei do Colarinho Branco
O en vio do re la tó rio do Ban co Cen tral para o Mi nistério Público Federal foi feito com base na Lei nº
7.492/86. Essa legislação ficou conhecida no Brasil
como a “Lei do Colarinho Branco”. Ela define os tipos
de crime contra o Sistema Financeiro Nacional.
Pelo artigo 28 dessa lei, toda vez que o Banco
Central ou a Comissão de Valores Mobiliários (CVM)
verificar a ocorrência de crimes realizados contra
uma instituição financeira deverá comunicá-la à Procuradoria da República, enviando-lhe ainda os documentos necessários à comprovação do fato.
Temerária
Os indícios de prática de gestão temerária,
apon ta dos pelo ofí cio do Ban co Cen tral, fo ram en qua dra dos pelo pro cu ra dor-ge ral da área cri mi nal do ban co, Marco Túlio Polesi, no artigo 4º da lei.
O tex to do ar ti go pre vê de dois a oito anos de re clu são e até o pagamento de multa para os casos em que
fo rem ve ri fi ca dos a ges tão te me rá ria em ins ti tu i ção fi nanceira.
O ar ti go 19 des ta mes ma le gis la ção pre vê ain da
o aumento da pena se o crime for cometido em detrimento de instituição financeira oficial ou por instituição credenciada para repassá-lo.
O Ministério Público Federal, uma vez informado
sobre qualquersituaçãoenvolvendoinstituiçõesfinanceiras poderá, segundo a mesma legislação, sempre que
julgar necessário, requisitar documentos, informações e
até realizar diligências na tentativa de conseguir provas
dos crimes previstos na Lei do Colarinho Branco.
Penas
Nesses casos, o sigilo dos serviços e as operações financeiras não poderão ser invocados para impedir as investigações do Ministério Público. Prevê
ainda o ar ti go 31 da lei que, em caso de com pro va ção
de crime, o réu não terá direito a fiança e terá que ser
recolhido à prisão, mesmo que seja primário e tenha
bons antecedentes.
Lobista confirma na CPI relação com Governo
Andréa Lopes
Em depoimento na “CPI da Propina da Assembléia Legislativa”, a consultora Andréa Cássia Vieira
de Souza admitiu que assinou um contrato com a Sa marco Mineração para intermediar venda de créditos
de ICMS para outras em pre sas, e en trou em con tra di-
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ção com as declarações dadas pelo pre si den te da mineradora, José Luciano Duarte Penido.
Para concretizar as operações, Andréa disse ter
sidoencaminhadaaoprocurador-geraldoEstado,Antônio
Carlos Pimentel, que teria sido contactado pelo advogado
Alcir Monteiro, com quem Andréa mantinha contato.
“Eu procurei uma pessoa do meu relacionamento,
dr. Alcir Mon te i ro, ele con tac tou o Se nhor Antô nio Pi mentel. Ele apresentou-me ao Gentil Ruy e a Rodrigo Stefenoni. Eu expliquei a eles o que queria e protocolei o processo”, disse.
A transferência de crédito da Samarco para a
Escelsa, segundo Andréa, foi concretizada, mas ela diz
não ter recebido pelo trabalho. “A Samarco não me pagou. Vou entrar com uma ação judicial para reivindicar”,
afirmou, ressaltando, porém, que não é uma lobista. Qu estionada pelos deputados, a consultora negou ter conhecimento de que haja no Palácio recebimento de “pedágios” para transferência de créditos de ICMS.
Um dos momentos mais polêmicos na CPI foi
quan do a con sul to ra re co nhe ceu sua as si na tu ra na có pia
de um ofício que supostamente ela teria enviado à Com panhia Vale do Rio Doce (CVRD), mas não reconheceu
o conteúdo do documento. O ofício re la ta va como a operação de transferência de crédito entre a CVRD e a Petrobras poderia ser efetuada. “Conforme acordado em
nossa re u nião (...) foi fe i to todo um tra ba lho jun to ao ga binete do governador do estado para viabilizar com total
segurança e sigilo a operação”, diz o ofício.
“Desconheço esse documento, embora a assinatura seja minha. Mas gostaria de ter os originais”,
disse Andréa. Ela se recusou a responder qualquer
outro tipo de pergunta sobre o documento alegando
não ter conhecimento de seu conteúdo.
Sobre o empresário Nilton Antônio Monteiro,
que de nun ci ou na im pren sa a co bran ça de “pe dá gi os”
para a liberação dos créditos, Andréa disse ter sido
apresentada a ele em dezembro de 1999 por um empresário de Belo Horizonte. Disse ainda que ela o
apresentou a Rodrigo Stefenoni. “Nilton era um empre sá rio que re pre sen ta va a Con terv, que ti nha ne gó cios no Rio de Janeiro. Não tive mais con ta to com ele.
Eu o achei uma pessoa ilusi o ná ria, um me ga lo ma níaco. Eu me dis tan ci ei dele e só fui pro cu ra da por ele no
úl ti mo sá ba do, quan do sur gi ram as de nún ci as”, dis se.
Mas Andréa afirmou ter tomado conhecimento,
por meio de Alcir, de que Nilton manteve contatos
com Antônio Pimentel para apresentação de “projetos”. A CPI é presidida pelo Deputado Gilson Lopes
(PFL) e relatada por Sérgio Borges (PMDB). O
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vice-presidente é Marcos Gazzani (PSDB). Hoje, às
16 horas, a CPI vai ouvir Nilton Monteiro.
O pre si den te da Sa mar co, em en tre vis ta à A Ga zeta, confirmou a realização da operação com a
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Escelsa, mas negou que tenha havido participação
de intermediadores. Segundo Penido, o contrato assinado com Andréa só poderia ser aplicado a transferências descontadas fora do Estado.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Sras. e aos Srs. Se na do res a
realização de sessão deliberativa ordinária na próxi-
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ma terça-feira, dia 8, às 14 horas e 30 minutos, com a
seguinte

ORDEM DO DIA
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está en cerrada a sessão.
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(Le van ta-se a ses são às 11 ho ras e 02 mi nu tos.)
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Ata da 47ª Sessão não deliberativa
em 7 de maio de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Edison Lobão e Antonio Carlos Valadares
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Paulo
Hartung, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

PARECERES
PARECER Nº 268, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o Projeto de
Decreto Le gis la ti vo nº 256, de 1999 (nº 185/99, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Globo S/A para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro“.
Relator: Senador Nilo Teixeira Campos
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 256, de 1999 (nº 185, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Rádio Globo
S/A para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado
do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.232,
de 1998, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 14 de
outubro de 1998, que renova a concessão para a exploração de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que apresente soli-

citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Globo S/A.
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Roberto Marinho
9.393.644
• Rogério Marinho
1.239.060
• Helena Velho da S. Vasconcelos
1.239.060
• Hilda Marinho
1.239.060
• Jayme Leão Peres
902
• João Rezende Tostes
902
• Augusto Paiva Muniz Coelho
902
• Mônica Hime Batista
644
• Marvyn George W. Hime
644
13.114.422
Total de Cotas
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Magno
Malta, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 256, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Globo S/A atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para ha bi litar – se à renovação da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Pro je to de De cre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – Ricardo San tos,Pre si den te – Nilo Te i xe i ra Cam pos, Relator – Juvêncio da Fonseca – Emília Fernandes
– Arlindo Porto – Mauro Miranda – Hugo Napoleão – EduardoSiqueira Cam pos – Ro meu Tuma
– Gilvan Borges – Pedro Piva – Moreira Mendes
– Marluce Pinto – Lúcio Alcântara – Jonas Pinheiro.
PARECER Nº 269, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de
2000 (nº 546/2000, na Câmara dos Deputados), que ”aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico,
Cultural e Social-Palestina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palestina, Estado de São Paulo“.
Relator: Senador Pedro Piva
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 264, de 2000 (nº 546, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Asso ci a ção de De sen vol vi men to Artístico, Cultural e Social-Palestina a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Palestina,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.976,
de 1999, o Presidente da Repúblicasubmete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 197,
de 26 de novembro de 1999, que autoriza a exploração de ca nal de ra di o di fu são co mu ni tá ria, nos ter mos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que apresente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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É a seguinte a direção da entidade Associação
de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social-Palestina:
• Vice-Presidente – Conceição Petean Teixeira
• Secretário – Antonio José da Silva
• Presidente – Hadailton José Teixeira

O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Eurípedes Miranda, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da ConstituiçãoFederal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e
aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal. Essa norma interna
re la ci o na uma sé rie de in for ma ções a se rem pres ta das e exigências a serem cumpridas pela entidade
pretendente, bem como pelo Ministério das Co municações, que devem instruir o processo submetido
à análise desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 264, de 2000, evidencia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social-Palestina atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habi litar-se à autorização, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori ginári o da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – Presidente Ricardo Santos, – Relator: Pedro Piva – Juvêncio da Fonseca – Emília Fernandes – Arlindo
Porto – Mauro Miranda – Hugo Napoleão – Eduardo Siqueira Campos – Romeu Tuma – Gilvan Bor ges – Moreira Mendes – Marluce Pinto – Lúcio
Alcântara – Jonas Pinheiro – Roberto Saturnino.
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PARECER Nº 270, DE 2001
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 44, de
2001 (nº 605/2000, na Câmara dos Deputados), que “aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de São Francisco de Paula a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São Francisco de Paula, Estado de Minas Gerais”.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 44, de 2001 (nº 605, de
2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária de São Francisco de Paula a executar serviço de radiodifusão co munitária na cidade de São Francisco de Pa u la, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 623, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 113,
de 3 de abril de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão comunitária, nos termos do art.
49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da entidade Associação
Comunitária de São Francisco de Paula:
• Presidente – Luiz César Pinto Gouveia
• Vice-Presidente – Helenice Ribeiro de Sousa
• Primeira-Secretária – Maria Helena A. Rezende
O presente projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado César
Bandeira, e aprovação unânime daquela Comissão.

Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
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concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 44, de 2001, evidencia o cumprimento das formalidades es ta be lecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal,
ficando caracterizado que a entidade Associação
Comunitária de São Francisco de Paula atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habi litar-se à autorização, opinamos pela aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 2 de maio de 2001 – Ricardo Santos, Presidente - Arlindo Porto, Relator
– Juvêncio da Fonseca – Emília Fernandes –
Mauro Miranda - Hugo Napoleão – Eduardo Siqueira Campos – Romeu Tuma – Gilvan Borges
– Pedro Piva – Álvaro Dias – Moreira Mendes –
Marluce Pinto – Lúcio Alcântara – Jonas Pinheiro.
PARECER Nº 271 DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 5, de 1999 (nº
761/99, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia das Decisões nºs 545 e 546/99, bem como dos Relatórios e Voto que as fundamentam, sobre auditorias operacionais realizadas nas
Administrações do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial — SENAC nos
Estados do Paraná, Amazonas, Maranhão,
Mato Grosso e Rondônia, e nas Administrações do Serviço Social do Comércio —
SESC nos Estados do Rio Grande do Sul,
Pernambuco, Distrito Federal, Espírito
Santo e Rio Grande do Norte (TC nºs
550.081/97-6 e 625.126/97-1)
Relator:Senador Bello Parga
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I – Relatório
I.1 – Histórico
O Tribunal de Contas da União encaminhou ao
Senado Federal, mediante o Aviso nº 761/99-TCU,
em 24 de agosto de 1999, cópia das Decisões nº
545/99-TCU e 546/99-TCU, bem como dos relatórios e votos que as fundamentaram.
Nesta Casa, o Aviso nº 761/99-TCU foi protocola do sob a de no mi na ção de Avi so nº 5/99-SF e re me tido à Comissão de Fiscalização e Controle, onde fomos designados para relatar a matéria em 25 de novembro de 1999.
As Decisões nºS 545/99-TCU e 546/99-TCU
versam sobre auditorias ope ra ci o na is re a li za das, respectivamente, nas Administrações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC nos Estados do Paraná, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e
Rondônia; e nas Administrações do Ser vi ço So ci al do
Co mér cio – SESC nos Esta dos do Rio Gran de do Sul,
Pernambuco, Distrito Federal, Espírito Santo e Rio
Gran de do Nor te. As au di to ri as vi sa ram ava li ar o cumprimento dos objetivos das entidades e examinar o
desempenho quanto à estrutura organizacional, recursos humanos, materiais e frinanceiros.
A rea li za ção das au di to ri as foi de ter mi na da pela
Decisão nº 334/96-TCU ante a denúncias de Parlamen ta res e da im pren sa na ci o nal acer ca de ir re gu la ridades que estariam ocorrendo nos Serviços Sociais
Autônomos.
No decorrer dos trabalhos, a equipe técnica do
Tribunal de Contas questionou alguns aspectos da
gestão do SENAC e do SESC. Entre eles, destacam-se o alto nú me ro de ser vi do res alo ca dos na área
meio em detrimento da área fim, o baixo índice de
conclusão dos cursos e a ausência de indicadores de
desempenho institucional para aferir o grau de eficiên cia do Sis te ma ”S“ (Ser vi ços So ci a is Au tô no mos).
Realizadas as auditorias, o Tribunal de Contas
proferiu as Decisões em tela, que podem ser resumidas nos seguintes tópicos:
1 – re co men dar à Di re ção Na ci o nal do SENAC a
adoção de providências no sentido de:
1.1 orientar os Departamentos Regionais para
que promovam estudos, objetivando definir a lotação
ideal de pessoal, de acordo com suas necessidades
específicas, observando, inclusive, a demanda pelos
serviços oferecidos por parte do público alvo (trabalhadores do comércio e atividades assemelhadas) e
priorizando a alocação de servidores na área fim;
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1.2 – realizar pesquisas voltadas à identificação
das causas do baixo índice de conclusão dos cursos
patrocinados por diversas unidades do órgão durante
o ano de 1998, bem como promover o levantamento
das necessidades das empresas contribuintes e demais usuários, objetivando direcionar o planejamento
e o programa dos cursos, de forma a adaptar a oferta
às reais necessidades e expectativas da demanda;
1.3 – implementar indicadores de desempenho
institucional que contenham o real número de atendimen tos, a fim de que tal ins tru men to pos sa ser uti li za do na aferição da eficiência/eficácia do Sistema;
1.4 – estudar medidas alternativas, visando au mentar o número de atendimentos, contudo sem
afastar o usuário de menor renda das regionais que
dependam prioritariamente dos recursos provenientes de contribuições sociais, considerando, ainda, as
perdas de receitas advindas da edição das Leis nºs
9.317/96, 9.528/97 e 9.601/98.
2 – recomendar à Direção Nacional do SESC a
adoção de providências no sentido de:
2.1 – promover ações junto aos Departamentos
Regionais no sentido de elaborar um estudo que contraponha a demanda pelos serviços do SESC e os recursos humanos das entidades, a fim de identificar os
motivos e eliminar as distorções apresentadas;
2.2 – orientar os Departamentos Regionais
para que realizem estudos visando alocar maior percentual de seu quadro funcional na atividade-fim,
buscando maior operacionalidade, principalmente
nas áreas onde se identifiquem possibilidades de ingresso de receita própria, tendo em vista a perspectiva de redução da receita de contribuição;
2.3 – estudar a possibilidade de orientar os
Departamentos Regionais para incrementar o nú mero de convênios com empresas privadas e com a
área pública, valendo-se do que preceitua o art. 3º
alínea e do Regulamento da Instituição, buscando
fontes próprias de receita alternativa, como forma de
compensar as perdas com o advento das Leis nºs
9.528/97, 9.317/96 e 9.601/98;
2.4 – implementar política de serviços e taxas
diferenciadas, de acordo com a realidade regional
de cada departamento, vez que tal ação poderá representar a elevação da receita de serviços, pelo
aumento dos valores cobrados, em localidades que
o suportem, sem afetar a demanda e observando o
perfil sócio-econômico de sua clientela, caracterizado pela baixa renda;
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2.5 – avaliar a conveniência e oportunidade de
realizar estudos e propor ações no sentido de diminuir os custos na área meio, reformulando seus processos internos, com um suporte tecnológico adequado, objetivando disponibilizar mais recursos para
a atividade finalística da Instituição;
2.6– aperfeiçoar o sistema de avaliação dos resultados (atendimentos), levando em conta o valor
social e a importância para o comerciário de cada
atividade desenvolvida;
2.7 – recomendar aos Departamentos Regionais dos Estados do Ceará, Espírito Santo, Rio de
Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Roraima e Tocantins que promovam estudos com o intuito de esclarecer as razões do elevado custo do atendimento
verificado;
2.8 – orientar os Departamentos Regionais no
sentido de realizarem pesquisas a fim de mensurar
o grau de satisfação de sua clientela em relação aos
serviços e instalações ofertados, procurando corrigir
eventuais falhas detectadas;
2.9 – direcionar os recursos provenientes da
contribuição para fiscal a projetos que se insiram integralmente nas finalidades regulamentares do órgão, face à real possibilidade de redução desses recursos;
3 – estabelecer prazo de 90 (noventa) dias
para que as entidades auditadas prestem informações ao Tribunal de Contas acerca do tratamento
dispensado às recomendações propostas.
1.2 – Análise
No ano de 1999, o Tribunal de Contas da União
enviou ao Senado Federal diversas Decisões sobre
auditorias operacionais realizadas no Sistema “S”.
Esse pro ce di men to en con tra am pa ro em nos sa Car ta
Magna. Conforme o sistema constitucional brasileiro,
o Congresso é a instituição ti tu lar do con tro le ex ter no,
sendo a ação fiscalizatória realizada com o auxílio da
Corte de Contas. Nesse contexto, justifica-se o encaminhamento das decisões do Tribunal às Casas Legislativas.
As auditorias operacionais configuram-se como
um importante instrumento de política de planejamento no sentido de avaliar a ação governamental
durante sua implementação (controle concomitante),
fornecendo elementos para corrigir eventuais falhas.
A com bi na ção en tre con tro le e pla ne ja men to con sis te
em um dos pilares da técnica administrativa moderna
e deve, desse modo, ser incentivada.
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As auditorias nas regionais do SENAC e SESC
revelaram que o objetivo finalístico dessas instituições, qual seja, servir ao cidadão, está sendo prejudicado por uma série de fatores. Mediante as Decisões
nºs 545/99-TCU e 546/99-TCU, o Tribunal de Contas
da União recomenda a adoção de medidas pelo
SENAC e SESC a fim de sanar esses problemas. A
Corte de Contas estabelece, ainda, um prazo de 90
dias para que as entidades auditadas prestem informações acerca do tratamento dispensado às recomendações propostas.
Nesse Sentido, o diagnóstico da ação administrativa, evidenciado pelas auditorias operacionais de
que tratam as Decisões em tela, possibilitará ao
SESC e SENAC a adoção de medidas administrativas saneadoras, visando ao aprimoramento dos serviços oferecidos ao público.
II – Voto
Diante da análise acima exposta, sugere-se a
esta Comissão de Fiscalização e Controle que tome
conhecimento das Decisões nºs 545/99-TCU e
546/99-TCU acerca das auditorias operacionais no
SENAC e SESC e delibere pelo arquivamento da ma téria.
Sala de Reuniões, 18 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Bello Parga, Relator – Geraldo Althoff, – Tasso Rosado, – Valmir Amaral –
Wellington Roberto – Ricardo Santos – Eduardo
Suplicy – Freitas Neto – João Alberto Souza.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
e dá outras providências.
..........................................................................
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.
..........................................................................
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LEI Nº 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo determinado e dá outras providências.
..........................................................................
PARECER Nº 272, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 25, de 2000 (nº
485/2000, na origem), do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do
Acórdão nº 47/2000, bem como dos Relatórios e Voto que o fundamentam, sobre
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Contagem-MG, nas áreas de convênios, acordos, ajustes, royalties de petróleo, abrangendo os exercícios de 1993
a 1996 (TC nº 375.133/97-6).
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
Por meio do Aviso nº 485-SGS-TCU, o Presidente do Tribunal de Contas da União encaminha ao
Presidente do Senado Federal cópia do Acórdão nº
047/2000, aprovado por aquela Corte de Contas, na
Sessão Ordinária realizada, em 24-2-2000, pela Segunda Câ ma ra, além de có pia do Re la tó rio e Voto que
fundamentam a decisão.
Ao apreciar relatório de auditoria realizada na
Prefeitura Municipal de Contagem-MG, nas áreas de
convênios, acordos, ajustes e royalties de petróleo,
pela Secretaria de Con tro le Exter no no Esta do de Mi nas Gerais (SECEX-MG), abrangendo os exercícios
financeiros de 1993 a 1996, o Tribunal resolveu, com
base no art. 58, inciso II, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992 (lei or gâ ni ca do Tri bu nal), apli car mul ta no
valor de R$2.000,00 ao ex-Prefeito, Sr. Altamir José
Ferreira. Outrossim, resolveu fazer determinações à
Prefeitura Municipal, à CISET/MEC e à SECEX-MG.
Notificado, o responsável houve por bem solicitar o parcelamento do valor da multa em cinco vezes
consecutivas, sob alegação de impossibilidade de fa zer a quitação da multa de uma só vez.
Tam bém a CISET/MEC so li ci ta pror ro ga ção, por
sessenta dias, do prazo de trinta dias concedido pelo
Tribunal, para que fosse informado do resultado das
gestões promovidas a respeito do convênio
MEC/FNDE nº 2.793/94, firmado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com a mencionada Prefeitura.
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Em razão do pronunciamento do órgão técnico
– SECEC-MG –, o Tribunal resolveu: i) autorizar, com
fundamento no art. 26 da Lei nº 8.443, de 1992, o par celamento da multa, na forma solicitada, esclarecendo que sobre o saldo devedor deverão incidir os encargos legais; ii) alertar o responsável de que o não
recolhimento de qualquer das parcelas implica o ven cimento antecipado do saldo devedor: iii) prorrogar,
por trinta dias, o prazo solicitado pela CISEX-MEC.
É o relatório
II – Voto do Relator
A comunicação que ora se examina insere-se
no contexto das atribuições do Congresso Nacional
de exercer a fiscalização financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União, com auxílio do
Tribunal de Contas da União, conforme previsto nas
disposições constitucionais dos arts. 70 e 71.
A auditoria realizada na Prefeitura Municipal de
Contagem – MG teve por objetivo aferir a regular apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos pela União, me di an te
termo de Convênio firmado pelo Fundo Nacional de
De sen vol vi men to da Edu ca ção e a alu di da Pre fe i tu ra,
respaldada nas disposições constitucionais do inciso
VI do art. 71, que atribui ao Tribunal:
”VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congeneres, a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município“.
Por sua vez, a aplicação da multa com fundamento no inciso II do art. 58 da Lei nº 8.443, de 1992,
pressupõe a detecção de ”ato pra ti ca do com gra ve infração à norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial“, conforme estipula o indigitado dispositivo.
Também nesse caso, o texto constitucional não dá
margem a dúvidas, quando, no inciso VIII do mesmo
art. 71, confere competência ao Tribunal para:
”VIII – aplicar aos responsáveis, em
caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em
lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao Erário.
Diante dessas considerações e tendo em vista
que se trata de mera comunicação de rotina, que não
demanda qualquer providência desta Comissão, do
Senado, ou do Congresso Nacional, o nosso voto é:
i) para que seja dada ciên cia ao Ple ná rio do Se nado da decisão do Tribunal; e
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ii) pelo arquivamento do processo, nos termos
do art. 133 do Regimento Interno.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Moreira Mendes, Relator –
Tasso Rosado – Freitas Neto – Albert Silva – Wellington Roberto – Fernando Matusalém – Ricardo
Santos – Eduardo Suplicy – Luiz Otávio – Valmir
Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil
Financeira e Orçamentária
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e
das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante
controle externo, e pelo sistema de controle interno
de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária."
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
....................................................................................
VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio,
acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a
Estado, ao Distrito Federal ou a Município;
....................................................................................
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre
outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao Erário;
....................................................................................
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LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 26. Em qualquer fase do processo, o Tribunal poderá autorizar o recolhimento parcelado da impor tân cia de vi da, na for ma es ta be le ci da no re gi men to
interno, incidindo sobre cada parcela os correspondentes acréscimos legais.
Parágrafo único. A falta de recolhimento de qual quer parcela importará no vencimento antecipado do
saldo devedor.
....................................................................................
Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de
Cr$42.000.000,00 (qua ren ta e dois mi lhões de cru ze i ros), ou valor equivalente em outra moeda que venha
a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:
....................................................................................
II – ato pra ti ca do com gra ve in fra ção à nor ma le gal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial;
....................................................................................
PARECER Nº 273, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 59, de 2000 (nº
1.683/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia da
Decisão nº 218/2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
auditoria realizada no Tribunal Regional
Eleitoral no Estado de Roraima, na área
de pessoal, abrangendo o período de
1º-1-94 a 9-8-96 (TC nº 825.202/96-5)
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
Por meio do Aviso nº 1.683-SGS-TCU, o Presidente do Tribunal de Contas da União encaminha ao
Presidente do Senado Federal cópia da Decisão nº
218/2000, aprovada pelo Plenário daquela Corte de
Contas na Sessão Ordinária realizada em 5-4-00,
além de cópia do Relatório e Voto que fundamentam
a decisão. Ao apreciar relatório de auditoria realizada
no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima–RR, na
área de pessoal, pela Secretaria de Controle Externo
no Estado de Roraima (SECEX-RR), abrangendo o
período entre 1º-1-94 e 9-8-96, o Tribunal resolveu,
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após ouvir as alegações de defesa dos ordenadores
de despesas, Srs. Jurandir Oliveira Pascoal e Ro bério Nu nes dos Anjos, pro ce der a di ver sas re co men da ções aos mencionados responsáveis (fls. 2, subitem
8.1, alíneas a a h, com vistas à fiel observância da le gislação vigente.
Outrossim, resolveu proceder a determinações
ao controle interno do mencionado Tribunal (subitem
8.2, alíneas a e b) e à SECEX/RR. Esta última, para
que incluísse a unidade orçamentária fiscalizada no
próximo Plano de Auditoria (subitem 8.3).
É o relatório.
II – Voto do Relator
A comunicação que ora se examina insere-se
no contexto das atribuições do Congresso Nacional
de exercer a fiscalização financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União, com auxílio do
Tribunal de Contas da União, conforme previsto nas
disposições constitucionais dos arts. 70 e 71.
A auditoria realizada no Tribunal Regional Eleitoral de Roraima-RR teve por objetivo aferir a regular
observância das normas atinentes a pessoal, previstas na Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e al terações posteriores.
Em razão das impropriedades observadas, o
Tribunal, no domínio de sua competência legal e regimental, procedeu às recomendações previstas nas
disposições do § 2º do art. 41 da Lei nº 8.443, de 16
de julho de 1992, ipsis verbis:
Art. 41. .................................................
.............................................................
”§ 2º O Tribunal comunicará às autoridades competentes dos poderes da União o
resultado das inspeções e auditorias que realizar, para as medidas saneadoras das impropriedades e faltas identificadas“. Diante
dessas considerações e tendo em vista que
se trata de mera comunicação de rotina,
que não demanda qualquer providência
desta Comissão, do Senado, ou do Congresso Nacional, o nosso voto é:
i) por que seja dada ciência ao Plenário do Senado da decisão do Tribunal;
ii) pelo arquivamento do processo, nos termos
do art. 133 do Regimento Interno.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ney Suassuna, Presidente - Moreira Mendes, Relator - Tasso
Rosado – Freitas Neto – Alberto Silva – Wellington
Roberto – Fernando Matusalém – Ricardo Santos –
Eduardo Suplicy – Luiz Otávio – Valmir Amaral.

Terça-feira 8

08245

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais.
.........................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.
.........................................................................
SEÇÃO IV
Fiscalização de Atos e Contratos
Art. 41. Para assegurar a eficácia do controle e
para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resultereceita ou des pesa, praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe, para tanto, em especial:
..........................................................................
§ 2º O Tribunalcomunicará às au to ri da des compe ten tes dos po de res da União o re sul ta do das ins pe ções e auditorias que realizar, para as me di das sa neadoras das impropriedades e faltas identificadas.
.........................................................................
PARECER Nº 274, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 88, de 2000 (nº
2.835/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia
do Acórdão nº 243/2000, bem como dos
Relatório e Voto que o fundamentam, sobre auditoria realizada na Fundação Estadual de Cultura do Amapá – FUDECAP, referente a procedimentos adotados nas áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações, contratos, acompanhamento e execução, pela administração estadual, de
programas federais (TC nº 929.343/98 – 0)
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
Por meio do Avi so nº 2.835 – SGS – TCU, o Pre si den te do Tri bu nal de Con tas da União en ca mi nha ao
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Presidente do Senado Federal cópia do Acórdão nº
243/2000, aprovado por aquela Corte de Contas na
Ses são Ordi ná ria re a li za da em 16-5-00, pela Pri me i ra
Câmara, além de cópia do Relatório e Voto que fundamentam a decisão.
Ao apreciar relatório de auditoria realizada na
Fundação Estadual de Cultura do Amapá, nas áreas
de convênios, acordos, ajustes, licitações, contratos,
acompanhamento e execução, pela Secretaria de
Controle Externo no Estado do Amapá (SECEX –
AP), abran gen do os ter mos ce le bra dos en tre 1º -1-96
a 30-11-98, o Tribunal resolveu, com base no art. 58,
incisos II e III, da Lei nº 8.443, de 16 de julho de 1992
(lei orgânica do Tribunal), aplicar multa no valor de
R$3.000,00 ao Sr. João Alcindo Costa Milhomem.
A aplicação da multa decorreu da inobservância, na gestão de recursos repassados pela União,
das disposições da lei de licitações (Lei nº 8.666/93) e
da Instrução Normativa da Secretaria do Tesou ro Nacional IN/STN nº 1/97). Outrossim, resolveu o Tribunal: i) autorizar, desde logo, a cobrança judicial da
multa, caso não fosse recolhida no prazo determinado de quinze dias; ii) determinar à Fundecap o fiel
cumprimento da Lei nº 8.666/93 e da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional nº 1/97,
quando da utilização de recursos federais provenientes de convênios.
É o relatório.
II – Voto do Relator
A comunicação ora em exame insere – se no
contexto das atribuições do Congresso Nacional de
exercer a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União, com auxílio do Tribunal de Contas da União, conforme previsto nas disposições constitucionais dos arts. 70 e 71.
A auditoria realizada na Fundação Estadual de
Cultura do Amapá teve por objetivo aferir a regular
apli ca ção dos re cur sos re pas sa dos pela União, me di ante termo de Convênio firmado com a Coordenadoria de Serviços Gerais do Ministério da Cultura, respaldada nas disposições constitucionais do inciso VI
do art. 71, que atribui ao Tribunal:
“VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado, ao Distrito
Federal ou a Município“.
Por sua vez, a aplicação da multa com fundamento nos incisos II e III do art. 58 da Lei nº 8.443, de
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1992, pressupõe a detecção de ”ato praticado com
grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial“, bem como ”ato de gestão ilegítimo ou
antieconômico de que resulte injustificado dano ao
Erário“, conforme estipulam os indigitados dispositivos. Também, nesse caso, o texto constitucional não
dá margem a dúvidas, quando, no inciso VIII do mes mo art. 71, confere competência ao Tribunal para:
“VIII – aplicar aos responsáveis, em
caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em
lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado
ao erário“.
Diante dessas considerações e tendo em vista
que se trata de mera comunicação de rotina, que não
demanda qualquer providência desta Comissão, do
Senado, ou do Congresso Nacional, o nosso voto é:
i) por que seja dada ciência ao Plenário do Senado da de ci são do Tri bu nal; ii) pelo ar qui va men to do processo nos termos do art. 133 do Regimento Interno.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Moreira Mendes, Relator –
Tas so Ro sa do – Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Wel lington Roberto – Fernando Matusalém – Ricardo
Santos – Eduardo Suplicy – Luiz Otávio – Valmir
Amaral.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO IX
Da Fiscalização Contábil
Financeira e Orçamentária
Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, or çamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da ad ministraçãodireta e indi re ta, quan to à
legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação
das sub ven ções e re nún cia de re ce i tas, será exer ci da
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União res-
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ponda, ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, ao qual compete:
....................................................................................
VI – fis ca li zar a apli ca ção de qua is quer re cur sos
repassados pela União mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município;
....................................................................................
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre ou tras cominações, multa proporcional ao dano causado ao Erário;
....................................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 58. O Tribunal poderá aplicar multa de
Cr$42.000.000,00 (qua ren ta e dois mi lhões de cru ze i ros), ou valor equivalente em outra moeda que venha
a ser adotada como moeda nacional, aos responsáveis por:
....................................................................................
II – ato praticado com grave in fra ção à nor ma le gal ou regulamentar de natureza contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial;
III – ato de ges tão ile gí ti mo ou an ti e co nô mi co de
que resulte injustificado dano ao Erário;
....................................................................................
LEI Nº 8.666, DE 21 de JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
....................................................................................
PARECER Nº 275, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 112, de 2000 (nº
3.670/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia
da Decisão nº 170, de 2000, bem como
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dos respectivos Relatório e voto que a
fundamentam, sobre auditoria realizada
na Secretaria de Saúde do Estado do
Amazonas, dentro do Programa de Ação
na Área da Saúde – Diagnóstico.
Relator: Senador Valmir Amaral
I – Relatório
I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle o Aviso nº 3.670-SGS-TCU, de 13 de junho de
2000, mediante o qual o Tribunal de Contas da
União encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº 170, de 2000, tomada pela 1ª Câmara daquela Instituição, referente à Auditoria realizada na
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas – Processo
nº
010.961/1999-2.
Realizada
pela
SECEX/AM, a referida Auditoria integra o Programa
de Ação na Área da Saúde – Diagnóstico.
Os documentos sob análise foram encaminhados pelo TCU ao Senado Federal apenas para conhecimento, seguindo o procedimento que vem sendo ultimamente adotado por aquela Instituição de
enviar cópia de todos os seus julgamentos a esta
Casa.
O Aviso em análise foi recebido neste Senado
Federal, em 4 de julho de 2000, onde foi protocolado
como Aviso nº 112, de 2000, e encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle – CFC, em 18 de
agosto de 2000.
I.2. Análise da Matéria
A Auditoria abrangeu a Secretaria da Saúde do
Estado do Amazonas e outros órgãos e entidades
que atu am na área da sa ú de no Esta do do Ama zo nas.
A Pri me i ra Câ ma ra do TCU, di an te das ra zões ex pos tas pelo Ministro-Relator, Humberto Guimarães Souto, de ci diu pro ce der vá ri as de ter mi na ções e re co mendações às seguintes autoridades e entidades: Se cretário Estadual de Saúde do Amazonas, Comissão
Intergestores Bipartite do Estado do Amazonas –
CIB/AM, Conselho Estadual de Saúde, Secretário
Municipal da Saúde de Manaus, Conselho Municipal
de Saúde de Manaus, Departamento de Controle,
Avaliação e Auditoria do Ministério da Saúde –
DCAA/MS, Serviço de Auditoria do Núcleo Estadual
do Ministério da Saúde, Escritório de Negócios da
Caixa Econômica Federal no Amazonas e Coordenação Regional da Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA/AM.
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II – Voto do Relator
Diante do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria situada inteiramente no âmbito das competências do Tribunal de Contas da União, que não exige nenhuma providência adicional do Congresso Na cional, opinamos que a Comissão de Fiscalização e
Controle dela tome conhecimento e delibere pelo arquivamento do processo.
Não obstante, tendo em vista o longo prazo decorrido desde a publicação da Decisão nº 170, de
2000, su ge ri mos o en vio de ofí cio ao Tri bu nal de Con tas da União, solicitando informações sobre a implementação das determinações e recomendações feitas por aquela Corte, assim como dos resultados alcançados.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Valmir Amaral, Relator –
Tas so Ro sa do – Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Wel lington Roberto – Fernando Matusalém – Ricardo
Santos – Eduardo Suplicy – Luiz Otavio.
PARECER Nº 276, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 32, de 1999 (nº
990/99, na origem), do Tribunal de Contas
da União, encaminhando cópia da Decisão nº 651/99, bem como dos Relatório e
Voto que a fundamentam, sobre auditoria
de desempenho realizada no Ibama com
o objetivo de identificar eventuais falhas
no processo de arrecadação, para a implementação de medidas tendentes ao
aperfeiçoamento do sistema de cobrança
das receitas daquela Autarquia (TC nº
930.263/98-7)
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
O Tribunal de Contas da União (TCU) encaminhou ao Senado Federal, por meio do Aviso nº
990-SGS – TCU, cópia da Decisão nº 651/99, adotada por seu Plenário em 22-9-99 e dos relatório e voto
que a sub si di am. O ob je to da de ci são é uma au di to ria
de desempenho realizada no Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis –
IBAMA, com o objetivo de identificar eventuais falhas
no processo de arrecadação de suas receitas.
No Senado Federal, a matéria foi autuada como
Aviso nº 32, de 1999, sendo encaminhada a esta Comissão de Fiscalização e Controle (CFC) em virtude
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de disposições regimentais.¹ No âmbito da CFC, o
processo foi a nós distribuído em 25-11-99, com vistas à elaboração do presente parecer.
O Tribunal informa que o trabalho de auditoria
em apreço integra o Projeto de Cooperação Técnica
TCU – Reino Unido, que aspira desenvolver técnicas
de auditoria nas áreas de educação, saúde e meio
ambiente. Tal Projeto é financiado pelo Department
for International Development, do Reino Unido.
O escopo da auditoria foi a identificação de estrangulamentos no pro ces so de co bran ça dos dé bi tos
da Enti da de e das opor tu ni da des de me lho ri a dos proce di men tos com o fito de in cre men tar a efe ti vi da de da
sistemática de cobrança.
Vale trazer à baila a magnitude dos montantes
arrecadados ano a ano pelo IBAMA. Dados contidos
no Relatório do TCU informam que, em 1997, foram
arrecadados R$66,6 milhões, distribuídos entre 121
modalidades de receita. A auditoria enfocou ba sicamente as receitas provenientes de autos de infração,
cadastramentos, registros e licenças, que perfazem
mais da metade do total de entradas.
A fim de possibilitar um acompanhamento mais
eficaz da arrecadação da Entidade, o Tribunal, contando com o auxílio de servidores da Superintendência do IBAMA em Brasília, formulou uma série de indicadores de desempenho, dos quais se destacam:
a) Débitos cobrados/Débitos lançados
(para penalidades pecuniárias);
b) Débitos quitados/Débitos cobrados
(para penalidades pecuniárias);
c) Número de contribuintes pagantes/Número de contribuintes cadastrados;
d) Valores arrecadados/Contribuintes
cadastrados;
e) Tempo médio de permanência do
recurso na Superintendência;
f) Tempo médio de permanência do recurso na Presidência.
Visando à efetiva implantação desse instrumento de avaliação, o IBAMA deve estabelecer metas ao mesmo tempo realistas e desafiadoras, buscando o aperfeiçoamento contínuo de suas atividades. Para acompanhar a evolução desses indicadores, bem como a implantação das demais recomendações, o Tribunal propôs à Entidade a indicação de
um grupo de contato de auditoria, responsável pelo
intercâmbio de informações com o TCU e o Controle
Interno.
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No decorrer dos trabalhos de auditoria, foram
ve ri fi ca das di ver sas fa lhas, que po dem ser agru pa das
em quatro itens: erros na emissão de autos de infração, inconsistências no Sistema de Informação, excesso de instâncias recursais administrativas e desatualização dos cadastros utilizados pelo IBAMA.
Em relação aos autos de infração, cumpre assinalar que as penalidades pecuniárias respondem por
cerca de 15% da ar re ca da ção to tal da Enti da de (re ceita da ordem de R$9 milhões em 1997). Sem embargo, o elevado número de autos de infração emitidos
com incorreções compromete o aporte desses recursos, por vezes inviabilizando a cobrança. Para se ter
uma idéia, es ti ma ti vas da área ju rí di ca do IBAMA in di cam que ao redor de 80% dos autos têm sua cobrança inviabilizada em virtude desses percalços, o que
se configura um evidente disparate.
Diante disso, o Tribunal entendeu oportuno recomendar a realização de treinamentos específicos
para os agentes fiscalizadores, intentando reduzir o
volume despropositado de erros de preenchimento.
Por outro lado, a equipe de auditoria detectou
a pouca confiabilidade das informações geradas
pelo SISARR – Sistema Informatizado de Arrecadação de Receitas, em implantação desde 1997. A
principal função desse Sistema é o controle da ar recadação e cobrança de débitos, estando disponível
em todas as Superintendências. Ademais, o Sistema
também evidenciou inconsistências nos registros de
tramitação processual. A ação de controle efetuada
pelo TCU deu-se no sentido de recomendar que o
IBAMA mantenha criterioso registro de todas as movimentações de processos, inibindo as deficiências
das informações.
Outro problema observado refere-se ao registro compulsório de pessoas naturais e jurídicas no
Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental e no Cadastro Téc nico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais. Em
relação ao primeiro, o TCU informa que não há
uma clara definição normativa das receitas pas síveis de serem cobradas em razão da manutenção
cadastral, acrescendo que a regulamentação atu al
isenta de qualquer ônus a entidade pleiteante ao
cadastramento.
No que concerne ao segundo Cadastro, constata-se que existe um universo expressivo de potenciais contribuintes não cadastrados. A incorporação
de outras bases disponíveis no Governo Federal po-
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de ria adicionar cerca de 680 mil contribuintes,
mais de cinco vezes o número atual de registros.
Importa asserir que existe a previsão de no futuro
esse Cadastro se tornar a maior fonte de receitas
do IBAMA. O Tribunal estima que a arrecadação
poderia elevar-se dos atuais R$15,2 milhões para
aproximadamente R$80 milhões. Nesse sentido, o
Tribunal recomendou ao IBAMA que dê conti nu idade às negociações junto ao Ministério do Meio
Ambiente para definição do instrumento legal que
permitirá a cobrança das taxas de registro e que
implemente sistemáticas de atualização das ba ses
de dados de contribuintes potenciais, pro vi den ciando investimento em hardware e reestruturação
organizacional compatível com a efetiva im plan tação dessas novas bases cadastrais.
Finalmente, impende considerar a questão da
multiplicidade de instâncias recursais administrativas. O quadro atual mostra um excesso de instâncias para interposição e julgamento de recursos. As
cobranças podem ser questionadas em três instâncias administrativas, além de possíveis recursos ao
Ministério do Meio Ambiente e ao Conama. Essa situação torna-se mais grave ao se examinar o tempo
médio de permanência de recursos pendentes de
apreciação na Entidade. O Tribunal constatou que
esses prazos são muito dilatados, além de variarem
de forma significativa nas diversas Superintendências estaduais analisadas. Informou-se, ainda, que se
encontravam pendentes, à época da auditoria, recursos no montante de R$63,6 milhões, sugerindo
que a agilização dos procedimentos levará a um aumento efetivo da arrecadação. Com efeito, o TCU recomendou ao IBAMA que estude a possibilidade de
redução no número de instâncias recursais e considere a conveniência de estabelecer, como condição
para admissão dos recursos, o depósito da multa,
ou de alguma fração dessa, com a finalidade de elidir a interposição de recursos meramente protelatórios.
II – Voto
Diante das considerações esposadas, somos
por que a Comissão de Fiscalização e Controle
tome ciência da Decisão nº 651/99, do Tribunal de
Contas da União, sobre auditoria de desempenho
realizada no processo de arrecadação do IBAMA,
envie cópia deste Parecer à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, para ciência da matéria por parte da Comissão responsável
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pela alocação dos recursos públicos federais, e delibere pelo arquivamento da matéria.
Sala das Comissões, 25 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Moreira Mendes, Relator –
Tas so Ro sa do – Fre i tas Neto – Alber to Sil va – Wel lington Roberto – Fernando Matusalém – Ricardo
Santos – Eduardo Suplicy – Luiz Otávio – Valmir
Amaral.
Com referência às recomendações
constantes dos pareceres relativos aos Avisos nº 32, de 1999, e nº 112, de 2000, a
Presidência tomará as providências ne cessárias no snetido de que sejam atendidas.
PARECER Nº 277, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 21, de 1999 (nº
252/99, na origem), do Tribunal de Contas
da União, que encaminha o ”Relatório
Anual das Atividades do TCU“, referente
ao exercício de 1998.
Relator ad hoc: Senador Freitas Neto
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PARECER Nº 278, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 23, de 1999 (nº
478/99, na origem), do Tribunal de Contas
da União, que encaminha o “Relatório
das Atividades do TCU”, referente ao
exercício de 1998.
Relator ad hoc: Senador Luiz Otávio
I – Relatório
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle o Aviso nº 23, de 1999, mediante qual o TCU – Tri bunal de Contas da União – encaminha ao Senado
Federal “Relatório de Atividades do TCU”, referente
ao exercício de 1998.
Os documentos em comento foram encaminhados pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe cimento, seguindo o procedimento prescrito no § 4º
do art. 71, da Constituição Federal.
O Aviso em análise foi recebido e protocolado
neste Senado Federal em 6 de junho de 1999 e encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle –
CFC em 8 de junho de 1999.

I – Relatório

II – Voto do Relator

Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle o Avi so nº 21, de 1999, me di an te o qual o TCU – Tri bunal de Contas da União – encaminha ao Senado
Federal ”Relatório Anual das Atividades do TCU“, referente ao exercício de 1998.
Os documentos em comento foram encaminhados pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para co nhe cimento, seguindo o procedimento prescrito no § 4º
do art. 71, da Constituição Federal.
O Aviso em análise foi recebido e protocolado
neste Senado Federal em 13 de abril de 1999 e encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle –
CFC em 14 de abril de 1999.

Diante do exposto, opinamos que a Comissão
de Fiscalização e Controle tome conhecimento da
presente matéria e delibere pelo arquivamento do
processo.
Sala da Co mis são, 25 de abril de 2001. – Ney Su assuna, Presidente – Luiz Otávio, Relator (ad hoc) –
Fernando Matusalém – Freitas Neto – Alberto Silva
– Wellington Roberto – Ricardo Santos – Eduardo
Suplicy – Valmir Amaral – Tasso Rosado.

II – Voto do Relator
Diante do exposto, opinamos que a Comissão
de Fiscalização e Controle tome conhecimento da
presente matéria e delibere pelo arquivamento do
processo.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Pre si den te – Juvêncio da Fonseca – Re lator – Freitas Neto, Relator ad hoc – Fernando Ma tusalém – Luiz Otávio – Alberto Silva – Wellington
Roberto – Ricardo Santos – Eduardo Suplicy –
Valmir Amaral – Tasso Rosado.

PARECER Nº 279, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 20, de 2000 (nº
331/2000, na origem), do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº 75/2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada na Prefeitura Municipal
de Caracaraí-RR, a respeito de supostas
irregularidades ocorridas em licitações,
contratos e convênios firmados entre diversos órgãos/entidades federais e aquela Prefeitura (TC nº 001.708/99-6)
Relator ad hoc: Senador Tasso Rosado
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I – Introdução
I.1. Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle
o Aviso nº 331-SGS-TCU, de 21 de fevereiro de 2000,
mediante o qual o Tribunal de Contas da União – TCU
encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº
075/2000, ado ta da pelo Ple ná rio da que la Insti tu i ção, refe ren tes à Au di to ria re a li za da na Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de
Caracaraí, Estado de Roraima.
A Decisão em comento foi encaminhada pelo
TCU ao Senado Federal apenas para conhecimento,
seguindo o procedimento que vem sendo ultimamente adotado por aquela Instituição de enviar cópia de
todos os seus julgamentos a esta Casa.
A Auditoria foi realizada pela SECEX/RR, por
amostragem, no período de 1º a 5-2-99, em cumprimento ao Plano de Auditoria do TCU para o primeiro
semestre daquele ano. Abrangeu a análise de uma
amos tra de 7 (sete) con vê ni os fir ma dos pela Pre fe i tu ra de Caracaraí/RR com diversos órgãos da Administração Federal.
O Aviso em análise foi recebido neste Senado
Federal em 2 de mar ço de 2000, onde foi pro to co la do
como Diversos nº 20, de 2000, e encaminhado à Co missão de Fiscalização e Controle – CFC, em 3 de
março de 2000.
I.2. Análise da Matéria
A Auditoria detectou várias irregularidades na
gestão dos recursos transferidos pelo Governo Federal ao Município, conforme consta do Relatório da
equipe técnica do Tribunal. Ao analisar a matéria, no
entanto, o Tribunal resolveu acatar parcialmente as
razões de justificativa apresentadas pelo responsável, considerando tratar-se de falhas formais de que
não re sul ta ram da nos ao Erá rio. Des sa for ma, de ci diu
o Tribunal apenas por informar ao Pre fe i to de Ca ra caraí/RR os dispositivos legaisdescumpridos e alertá-lo
para a obrigatoriedade de sua observância.
II – Voto do Relator
Diante do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria situada inteiramente no âmbito das competências do Tribunal de Contas da União, opinamos
que a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le dela tome
conhecimento e delibere pelo arquivamento do processado.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Tasso Rosado, Relator ad
hoc – FernandoMatusalém – Freitas Neto – Alber to Silva – Welington Roberto – Ricardo Santos –
Eduardo Suplicy – Luiz Otávio – Valmir Amaral.
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PARECER Nº 280, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 45, de 2000 (nº
1.288/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia da
Decisão nº 66/2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Belém-PA, nas áreas de convênios,
acordos, ajustes, licitações e contratos
(TC nº 930.152/98-0)
Relator ad hoc: Senador Freitas Neto
I – Relatório
I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle o Aviso nº 1.288-SGS-TCU, de 29-3-2000, mediante o qual o TCU – Tribunal de Contas da União
– encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão
nº 66/2000 adotada pela Primeira Câmara daquela
Instituição, referente à auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Belém – PA.
Os documentos sob apreciação foram en caminhados pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para conhecimento, seguindo o procedimento que vem sendo ultimamente adotado por aquela Instituição de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.
A auditoria foi realizada pela SECEX/PA, em
1998, nas áreas de convênios, acordos, ajustes, li citações e contratos, atendendo ao Plano de Auditoria
para o segundo semestre de 1998, com a finalidade
de verificar a regularidade dos atos referentes à aplicação dos recursos conveniados com a União.
O Aviso em análise foi recebido nesta Casa, em
3 de abril de 2000, e encaminhado à Comissão de
Fiscalização e Controle – CFC – em 5-4-2000.
I.2 – Análise da Matéria
A auditoria constatou a ocorrência de diversas
falhas de caráter substantivo, com indícios de graves
infrações às normas de administraçãofinanceira e or çamentária, que resultaram em:
a) conversão do processo de auditoria em Tomada de Contas Especial, conforme prevê o art. 47
da Lei nº 8.443, de 16 de junho de 1992, para fins de
citação dos responsáveis para apresentarem alegações de defesa ou recolherem aos cofres públicos a
importância de R$42.731,68, no prazo de quinze
dias, contados da data de citação;
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b) recomendações diversas ao Prefeito Municipal com vis tas à fiel ob ser vân cia do cum pri men to das
normas que regem a aplicação dos recursos públicos
da União, em especial da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº
4.320/64.
II – Voto do Relator
Diante do exposto e tendo em vista tratar-se de
matéria situada inteiramente no âmbito das competências do Tribunal de Contas da União, que não exige nenhuma providência adicional do Congresso Na cional, opinamos que a Comissão de Fiscalização e
Controle dela tome conhecimento e delibere pelo arquivamento do processo.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Presidente – Juvêncio da Fonseca, Re lator – Freitas Neto, Relator ad hoc – Fernando Ma tusalém – Luiz Otávio – Alberto Silva – Wellington
Roberto – Ricardo Santos – Eduardo Suplicy –
Valmir Amaral – Tasso Rosado.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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.
..........................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União e dá outras
providências.
..........................................................................
Art. 47. Ao exercer a fis ca li za ção, se con fi gu ra da
a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou ou tra irre gu la ri da de de que re sul te dano ao Erá rio, o Tri bu nal
ordenará, desde logo, a conversão do processo em
tomada de contas especial, salvo a hipótese prevista
no art. 93 desta lei.
Parágrafo único. O processo de tomada de con tas especial a que se refere este artigo tramitará em
separado das respectivas contas anuais.
..........................................................................
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LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências.
..........................................................................
PARECER Nº 281, DE 2001
Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Aviso nº 53, de 2000 (nº
1.514/2000, na origem), do Tribunal de
Contas da União, que encaminha cópia
da Decisão nº 221/2000, referente à auditoria operacional realizada no Departamento Regional do Serviço Social da
Indústria no Paraná – PR.
Relator ad hoc: Se na dor FernandoMatusalém
I – Relatório
I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle o Avi so nº 1.288 – SGS – TCU, de 7-4-00, me di an te
o qual o TCU – Tribunal de Contas da União – encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº
221/2000 adotada pelo Plenário daquela Instituição,
referente à auditoria operacional realizada no Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no
Paraná – PR.
Os documentos sob apreciação foram en caminhados pelo TCU ao Se na do Fe de ral ape nas para conhecimento, seguindo o procedimento que vem sendo ultimamente adotado por aquela Instituição de en vi ar có pia de to dos os seus jul ga men tos a esta Casa.
A auditoria operacional foi realizada pela
SECEX/PR, em 1999, com a fi na li da de de ve ri fi car as
possibilidades de ampliação do atendimento oferecido pelo SESI/PR a sua clientela potencial, compreendendo as indústrias contribuintes sediadas no Estado
do Pa ra ná, os tra ba lha do res des sas in dús tri as e seus
dependentes.
O Aviso em análise foi recebido nesta Casa, em
12 de abril de 2000, e encaminhado à Comissão de
Fiscalização e Controle – CFC – em 24-4-00.
I.2. Análise da Matéria
O levantamento efetuado na auditoria operacional sob análise deu ensejo a uma série de recomendações feitas pelo TCU ao órgão auditado, para
que estude a viabilidade da implementação das medidas constantes da Decisão às fls. 2, além de enca-

314

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2001

MAIO 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

minhar cópia da Decisão exarada ao Departamento
Nacional do Serviço Social da Indústria, ao Departamento Regional da mesma instituição e mandar juntar o processo de auditoria às contas do SESI/PR.
II – Voto do Relator
Di an te do ex pos to e ten do em vis ta tra tar – se de
matéria situada inteiramente no âmbito das competências do Tribunal de Contas da União, que não exige nenhuma providência adicional do Congresso Na cional, opinamos que a Comissão de Fiscalização e
Controle dela tome conhecimento e delibere pelo arquivamento do processo.
Sala da Comissão, 25 de abril de 2001. – Ney
Suassuna, Pre si den te – FernandoMatusalém, Relator ad hoc – Tas so Ro sa do – Fre i tas Neto – Alber to Silva – Wellington Roberto – Ricardo Santos –
Eduardo Suplicy – Luiz Otávio – Valmir Amaral.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Paulo Hartung.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 72, DE 2001
Permite a cessão, a entidades públicas, de bens apreendidos de traficantes
de entorpecentes.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 5º do art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de
outubro de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 34 .................................................
..............................................................
§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens
não previstos nos parágrafos anteriores, o
Ministério Público, mediante petição au tônoma, requererá ao juízo competente que, em
caráter cautelar, proçeda à alienação dos
bens apreendidos, excetuados aqueles que
a União, por intermédio da Secretaria Nacional Anti Drogas — SENAD, indicar para serem colocados sob custódia de autoridade
policial, de órgãos de inteligência ou militar
federal, de hospitais públicos, ou de governos estaduais. (NR)
“Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Em 30 de ju nho de 1999, foi pro mul ga da a Lei nº
9.804, resultante de conversão de medida provisória,
que dispõe sobre a destinação dos bens apreendidos
de criminosos envolvidos com o tráfico de drogas.
Conquanto represente um notável avanço em
relação ao direito anterior, conforme o qual os bens
apreendidos deterioravam-se por anos a fio à espera
de um destino, a nova lei carece ela própria de um
aperfeiçoamento. Com efeito, entre as entidades públicas que podem receber os bens apreendidos,
constam tão-somente órgãos policiais e militares envolvidos no combate ao tráfico. Mas nem todos os
bens apreendidos terão utilidadeimediata para esses
órgãos, ao passo que poderiam ter grande utilidade
para outros órgãos, de atividades tão ou mais meritórias que aqueles.
A proposição ora apresentada amplia o alcance
daquele dispositivo, permitindo que os bens apreendidos sejam também destinados ao uso de órgãos do
sistema de saúde e a outros órgãos públicos.
Assim,para citar apenas um dos exemplos mais comuns, aeronaves de porte muito pequeno poderão
ser aproveitadas para facilitar o transporte de pacientes e médicos para locais de difícil acesso, ou ainda
reaproveitadascomo ae ro na ves agrí co las, ou mes mo
cedidas a aeroclubes para o treinamento de no vos pilotos.
Sala das Sessões, 7 de maio de 2001. – Osmar
Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.804, DE 30 DE JUNHO DE 1999
Altera a redação do art. 34 da Lei nº
6.368, de 21 de outubro de 1976, que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
Faço sa ber que o Pre si den te da Re pú bli ca, ado tou a Medida Provisória nº 1.780-10, de 1999, que o
Congresso Nacional aprovou, e eu, Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, para os efeitos do disposto
no parágrafoúnico do art. 62 da Constituição Federal,
promulgo a seguinte lei:
Art. 1º O art. 34 da Lei nº 6.368, de 21 de ou tu bro
de 1976, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 34. Os veículos, embarcações,
aeronaves e quaisquer outros meios de
transporte, assim como os maquinismos,
utensílios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prática dos
crimes definidos nesta lei, após a sua regular apreensão, ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as
armas, que serão recolhidas na forma da legislação específica.
....................................................................................
§ 5º Recaindo a apreensão sobre bens
não previstos nos parágrafos anteriores, o
Ministério Público, mediante petição au tônoma, requererá ao juízo competente que, em
caráter cautelar, proceda à alienação dos
bens apreendidos, excetuados aqueles que
a União, por intermédio da Secretaria Nacional Antidrogas – SENAD, indicar para serem
colocados sob custódia de autoridade policial, de órgãos de inteligência ou militar federal, envolvidos nas operações de prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido
de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica.
....................................................................................
LEI Nº 6.368, DE 21 DE OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre medidas de prevenção
e repressão ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que
determinem dependência física ou psíquica, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 34. Os veículos, embarcações, aeronaves e
quaisquer outros me i os de trans por te, as sim como os
maquinismos, utensílios, instrumentos e objetos de
qualquer natureza utilizados para a prática dos crimes definidos nesta lei, após a sua regular apreensão, serão entregues à custódia da autoridade competente.
§ 1º Havendo possibilidade ou necessidade da
utilização dos bens mencionados neste artigo para
sua conservação, poderá a autoridade deles fazer
uso.
§ 2º Transitada em julgado sentença que declare a perda de qualquer dos bens referidos, passarão
eles à propriedade do Estado.
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Art. 35. O réu condenado por infração dos artigos 12 ou 13 desta Lei não poderá apelar sem recolher-se à prisão.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O pro je to será pu bli ca do e re me ti do à co mis são
competente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas
da União, os seguintes Avisos:
– Nº 71, de 2001 (nº 1.466/2001, na origem), de
18 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº
69, de 2001 – TCU (Ple ná rio), bem como dos res pec tivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre a
auditoria realizada na Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos – ECT – Diretoria Regional do Pará,
abrangendo o período de 01/01 a 31/12/97 (TC nº
450.084/98-1);
– Nº 72, de 2001 (nº 1.485/2001, na origem), de
18 de abril último, enca mi nhan do có pia da De ci são nº
205, de 2001 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
a auditoria operacional realizada no projeto Tabuleiro
de Rus sas, Esta do do Ce a rá, obra de res pon sa bi li dade do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas – DNOCS, constatando ausência de irregularidades no referido projeto (TC nº 007.983/2000-4);
– Nº 73, de 2001 (nº 1.538/2001, na origem), de
20 de abril último, enca mi nhan do có pia da De ci são nº
85, de 2001 – TCU (2ª Câmara), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
a au di to ria re a li za da no Hos pi tal Vera Cruz, em Pa tos
de Minas-MG, visando a apuração de possíveis ir regularidades na aplicação dos recursos do Sistema
Único de Saúde – SUS (TC nº 014.515/2000-2);
– Nº 74, de 2001 (nº 1.676/2001, na origem), de
25 de abril último, enca mi nhan do có pia da De ci são nº
226, de 2001 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
auditorias realizadas na Embaixada do Brasil em
Ottawa e nos Consulados-Gerais do Brasil em Montreal e Toronto, Canadá; em São Francisco e Los
Angeles, Estados Unidos; e nas Missões Permanentes do Brasil junto à ONU e à OEA (TC nº
003.549/2001-0);
– Nº 75, de 2001 (nº 1.708/2001, na origem), de
25 de abril último, enca mi nhan do có pia da De ci são nº
228, de 2001 – TCU (Plenário), bem como dos res-
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pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
a auditoria realizada nos contratos de consultoria firmados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES visando a atender pro posta formulada pela Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização (TC nº
003.710/2000-9);
– Nº 76, de 2001 (nº 1.740/2001, na origem), de
25 de abril úl ti mo, en ca mi nhan do có pia do Acór dão nº
93, de 2001 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre a
auditoria realizada nas obras de duplicação da
BR-101/PE, no trecho Prazeres e Cabo, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER (TC nº 007.931/99-9);
– Nº 77, de 2001 (nº 1.773/2001, na origem), de
25 de abril úl timo,encaminhando có pia da De ci são nº
227, de 2001 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
o levantamento de auditoria realizada nas obras de
restauração de trechos de rodovias do Estado de
Mato Grosso, sob a responsabilidade do Departamento de Viação e Obras Públicas – DVOP, daquele
Estado (TC nº 011.185/2000-1); e
– Nº 78, de 2001 (nº 1.571/2001, na origem), de
24 de abril último, encami nhandocópia dos Acórdãos
nºs 269 e 270, de 2001 – TCU (1ª Câmara), bem
como dos respectivos Relatórios e Votos que os fundamentam, respectivamente, sobre inspeção realizada no Departamento Nacional de Estradas de Rodagem – DNER, a fim de apurar denúncias publicadas
na imprensa, a respeito de supostas irregularidades
em contrato firmado entre a referida Autarquia e as
empresas Protos Engenharia Ltda. e Noronha Engenharia S/A, no período de 21 a 30 de março de 1994;
e auditoria realizada com o objetivo de analisar contratos de con sul to ria ce le bra dos pelo DNER, quan to à
observância da Lei de Licitações e Contratos de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1999 (TCs
nºs 023.344/94-6 e 015.641/99-6).
Os Avisos vão à Comissão de Fiscalização e
Controle.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência recebeu do Banco Central do
Brasil, nos termos do art. 39 da Resolução nº 78, de
1998, do Senado Federal, os seguintes Ofícios:
– Nº S/13, de 2001 (nºs 1.000 e 1.001/2001, na
origem), de 30 de abril último, encaminhando a re lação das operações de crédito de Estados, do Distrito
Federal e de Municípios, analisadas nos meses de
novembro e dezembro de 2000, janeiro, fevereiro e
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março de 2001, informando que foram examinados
por aquela Autarquia e encaminhados a esta Casa
seis pleitos de operações de crédito, sendo que três
referiam-se a operações externas e os demais visavam ratificar interpretação contida no inciso II do art.
6º da supracitada Resolução. Informa ainda que, no
âmbito daquela instituição financeira, no período
mencionado, não foram deferidas nem indeferidas
operações de crédito sujeitas à Resolução nº 78, de
1998; e
– Nº S/14, de 2001 (nº 1.005/2001, na origem),
de 30 de abril último, encaminhando exemplar da última edição do Boletim das Finanças Estaduais e Municipais, referente ao mês de fevereiro de 2001, bem
como informando que, no período de novembro de
2000 a março de 2001, apenas uma instituição fi nanceira foi autorizada a realizar operações de crédito
fun da das to das no mês de de zem bro de 2000. Co mu ni ca ain da que, nes se pe río do de cin co me ses, não se
verificou enquadramento de qualquer operação de
antecipação de receita orçamentária nas condições
estabelecidas pela referida Resolução, não havendo,
portanto, apresentação de propostas em processo
competitivo.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Se na dor Osmar Dias, do PSDB do Pa ra ná, por 20 mi nutos.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, no final da semana passada, tomei uma decisão que quero comunicar à Casa nesta tarde. Trata-se de uma decisão
que demorei a tomar, diferentemente de outras oportunidades em que debatíamos requerimentos propondo CPIs.
Quero comunicar que o requerimento que propõe a instalação de uma CPI para investigar a corrupção conta com a minha assinatura. Portanto, se até
agora são 27 assinaturas, darei a 28ª. Lendo e re lendo a imprensa neste final de semana, vi que há uma
dúvida da mídia, que também pode estar habitando a
ca be ça das pes so as nes te mo men to, de que pode ha ver dentro do Congresso Nacional a tentativa de um
”acordão“ – o que não acredito – e de que isso poderia levar algum Senador ou Deputado a retirar a sua
assinatura do requerimento.
Primeiramente, essa his tó ria de re ti rar as si na tura de requerimento, evidentemente, não pode ser

MAIO 2001
08256 Terça-feira 8

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ace i ta nem no Se na do Fe de ral nem em ne nhum lu gar
do mundo. Sempre assinei todos os requerimentos
que propuseram CPIs.
Sr. Presidente, logo no início do meu mandato,
fui obrigado praticamente a retirar-me do Partido por
um tempo, em virtude de ter assinado requerimentos
que propunham, naquela oportunidade, outras CPIs.
Depois de muita reflexão, direi as razões pelas
quais ainda não havia assinado o requerimento que
propõe a CPI e por que só o fiz agora.
Li o requerimento de proposta da instalação da
CPI no Congresso Nacional. A imprensa paranaense
e nacional, que sempre estranhou o fato de eu não
haver assinado ainda esse requerimento e que me
con si de ra va um Se na dor in de pen den te, não en ten dia
por que não havia colocado ainda a minha assinatura
no requerimento de CPI. Eu dizia que não estava
acreditando nos propósitos do requerimento, por con siderá-lo muito amplo e genérico. Tal requerimento
propõe investigar fatos que já foram objeto de outra
CPI, incluindo itens que já estão sendo investigados
pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Sa bemos que uma CPI deve anteceder os procedimentos
a se rem ado ta dos pelo Mi nis té rio Pú bli co, pela Po lí cia
Federal e pelo Ju di ciá rio. Se já há pro vi dên ci as ado tadas em relação a es ses itens, por que cons tam de um
requerimento?
Sr. Presidente,estranhou-se até o fato de Senadores que estavam sendo denunciados, no momento
de assinarem o requerimento de CPI, apresentarem
outros itens, engordando ainda mais o requerimento
que propõe a investigação da corrupção no País.
Eu sempre disse que assinaria o requerimento
para ins ta la ção da CPI da Cor rup ção no mo men to em
que a Oposição ou aqueles que o apresentam concordarem em limitar e restringir os itens e, objetivamente, em propor o que será investigado, para que
não se transforme a referida Comissão num palco,
numa encenação, num teatro. Não posso concordar
com o fato de que o requerimento proposto entulhe
todas as denúncias que já ocorreram nos últimos 15
ou 20 anos. Nes se caso, fica di fí cil acre di tar que a CPI
visa alcançar um resultado, investigar e apontar os
res pon sá ve is so bre a cor rup ção pra ti ca da no País, tomando as devidas providências.
Fiquei, durante todo esse tempo, numa posição
que inclusive me colocou em dificuldades. O Senador
Roberto Requião não está presente, mas vou dar um
tra ba lho a S. Exª, por que ele terá de ir a to das as rá di os do Paraná nas quais disse que eu não assinava o
requerimento da CPI da Corrupção e que, portanto,
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me comportava de modo submisso ao Governo, utilizando inclusive um termo que muitos consideraram
engraçado – mas que não tinha graça nenhuma. O
Senador Roberto Requião deverá ir às rádios do Paraná e trocar suas palavras. Não existe essa história
de ”tchutchuca“ nem de ”tigrão“. Nesta Casa, somos
Se na do res igua is e te mos o di re i to de re fle tir so bre as
nossas decisões.
Refleti muito sobre a minha decisão e comunico
à Casa que a minha assinatura está no requerimento
que propõe a instalação da CPI, pelo simples fato de
que a Oposição e aqueles que estão propondo o requerimento concordaram que não podemos ficar no
genérico, pois devemos partir para o específico, para
o fato determinado, para investigá-lo.
O Senador Álvaro Dias, Presidente do PSDB do
Paraná, com quem conversei na semana passada e
nesta semana, assumiu o compromisso de também
assinar o requerimento da CPI. Isso significa 29 assinaturas. Então, se havia aquela desconfiança de que
alguém poderia retirar a assinatura, estamos agora
re for çan do, Sr. Pre si den te, a de fe sa do Se na do Fe deral, de sua imagem, para dizer à população que, pelo
me nos no que se re fe re a nós, não exis te essa his tó ria
de acordo para abafar o caso do painel e outras denúncias de corrupção. Queremos que o Senado tenha uma po si ção ri go ro sa em re la ção ao caso do pa i nel tanto quanto exige a circunstância, mas também
que re mos dar à opi nião pú bli ca do nos so País a sa tis fação de que aqui no Senado Federal nós estamos
respeitando e ouvindo o povo brasileiro, que se manifestou em várias pesquisas, em al gu mas de las sen do
favorável em mais de 90% à instalação da CPI.
Estamos aqui para dizer à população brasileira
que resolvemos assinar a CPI, para investigar realmente – mas para investigar, Sr. Presidente –, não
para encenar ou para criar nesta Casa um palanque
po lí ti co e ele i to ral. Essa CPI deve in ves ti gar, para chegar aos responsáveis e levantar o que realmente
ocorreu em relação a cada fato denunciado.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Senador Osmar Dias, V. Exª me concede um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Con cedo o aparte ao Senador Álvaro Dias.
O Sr. Álvaro Dias (Bloco/PSDB – PR) – Quero
apenas apoiá-lo nessa iniciativa. É evidente que há
rumores de que se prepara um grande acordo nesta
Casa para impedir que os fatos sejam esclarecidos, e
não poderíamos, de forma alguma, contribuir para
que essa idéia viceje dessa ou daquela forma; mas
não pre ten do ocu par o tem po de V. Exª, já que, den tro
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em pouco, estarei na tribuna para justificar uma posição que é sua, que é mi nha e, por tan to, do nos so Par tido no Paraná.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senador Álvaro Dias, como havia comunicado, nós conversamos para chegar a esta con clu são, por que es tamos acostumados, habituados a ouvir o que o povo
está dizendo nas ruas.
Nesse final de semana, no Paraná, ocorreu um
ato que considero também marcante na política paranaense. O ex-Prefeito de Londrina, cujo mandato fora
cassado por envolvimento em corrupção, pois, segundo o próprio Ministério Público, desviou dos cofres da Prefeitura cerca de R$200 milhões, foi preso
na sex ta-fe i ra e, ain da hoje – não sei se já hou ve o habe as cor pus que ele es ta va ten tan do -, acre di to, está
preso em Londrina.
Para que os Senadores avaliem a importância
desse fato, foi a população de Lon dri na, Sr. Pre si dente, a responsável pelo levante, porque parece que
brotou da terra roxa de Londrina uma energia que
contaminou o povo daquela cidade, que se rebelou
contra a cor rup ção, in dig nou-se e exigiu do Ministério
Público providências, e estas foram tomadas.
No Paraná, esse movimento que brota da terra
está crescendo e está atingindo, Sr. Presidente, o
povo do Paraná, que cobra o resgate da ética e da
moral na política, porque, neste momento, o Governo
do Paraná também está sob suspeição, já que uma
CPI foi ins ta la da e in ves ti ga o gram po dos te le fo nes. A
denúncia é de que há a participação direta do chefe
de gabinete do Governador e levanta a população
contra esses episódios lamentáveis da política brasileira.
Em Londrina, o Prefeito que está preso, por coincidência, é ma ri do da Vice-Go ver na do ra do Pa ra ná.
E todos sabemos que o Governador Jaime Lerner
tem o hábito de viajar muito para o exterior. Ele viaja
para Nova Iorque, vai à Europa. Ele viaja muito, Sr.
Presidente. Gosta de viajar quase todo mês. São 40
viagens, desde o começo de seu mandato, para o ex terior. Imagine se o Governador, agora, resolve viajar.
Viaja, e aí assume a Vice-Governadora Emília Be linatti, cujo marido está preso! Olhem o constrangimen to a que po de re mos es tar sub me ti dos! É evi den te
que há uma in dig na ção da po pu la ção, que exi ge a punição, a responsabilidade daqueles que desviam recursos públicos no País.
O Senador Álvaro Dias e eu, que sempre dissemos que no dia em que houvesse um requerimento
propondoinvestigar de ter mi na dos fa tos nós o as si na-

MAIO 2001
Terça-feira 8

08257

ríamos, estamos cumprindo a nossa palavra. O requerimento não foi modificado, mas a intenção sim.
Já existe uma negociação entre o Senado Federal, a
Câ ma ra dos De pu ta dos e o pró prio Po der Exe cu ti vo a
fim de que sejam determinados os fatos a serem investigados. Dessa forma, acredito que a CPI chegará
a resultados práticos, pois não participaria, Sr. Presidente, de um encenação. Não participaria da assinatura de um requerimento se não confiasse na intenção, no ob je ti vo cla ro de in ves ti gar. Ago ra, acre di to, o
objetivo é investigar. Participaremos, então, da CPI,
não apenas colocando nossas assinaturas no requerimento, mas trabalhando na busca de um resultado
que pos sa dar uma ex pli ca ção à so ci e da de bra si le i ra.
Ainda neste final de semana, as revistas Veja e
IstoÉ insistiram não apenas no caso do painel mas
também nas denúncias envolvendo membros do Senado Federal em desvios de recursos da Sudam e da
Su de ne. É evi den te que aqui já ou vi mos a esse res pe ito. Não dá para fazer prejulgamento. Mas até para
não fa zer pre jul ga men to é que as si na mos a CPI. Para
que se investigue, para que se chegue a uma conclusão, e aí se faça o julgamento. O julgamento tem de
ser feito após o processo investigatório, o processo
movido pelo Ministério Público, pela Polícia Federal,
pelo Tri bu nal de Jus ti ça, pelo Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
Aí, sim, teremos condições de fazer um julgamento.
O que nós não po de mos, Sr. Pre si den te, é an dar
por nosso Estado ouvindo o seguinte: de que adianta
falarmos que é preciso uma política de desenvolvimento para o Estado, se essa política de desenvolvimento vai esbarrar na corrupção que anda solta.
Então, é preciso combater a corrupção, e a melhor
forma é investigar, chegar aos responsáveis, puni-los
e, quem sabe, Sr. Presidente – não sei se é sonho –,
ter a devolução do dinheiro aos cofres públicos, porque isso seria realmente o ideal dentro de tudo isso.
Sr. Presidente, esse é um assunto que, evidentemente, não me traz nenhuma satisfação abordá-lo
da tribuna, porque são fatos lamentáveis, mas eu
quero dizer que no meu Estado, por onde eu passei,
no interior, na capital, as pessoas só falam que é pre ciso reconstruir a imagem do Senado, que foi duramente ferida nos últimos tempos.
Aproveito para ler desta tribuna o final do artigo
do jornalista Roberto Pompeu de Toledo, na revista
Veja, in ti tu la do: ”Razões para amar o Con gres so“, em
que ele diz o seguinte:
Quando não há Parlamento para absorver os conflitos, o que ocorre? Há duas
hipóteses. A primeira é uma ditadura – e en-
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tão não ocorre nada, embora desse nada
possa advir silêncio tão aterrador quanto a
maior das barulheiras. Os conflitos são abafados. As dissidências são resolvidas nas
câmaras de tortura. A segunda hipótese
consiste, quando não há força capaz de impor-se ditatorialmente às outras, no mútuo
trucidamento. É o que ocorre nas guerras
entre quadrilhas de traficantes. Como lhes
falta Parlamento para negociar, votar ou
buscar consensos, entra em ação a metralhadora.
Não há dúvida de que os parlamentos
têm vícios horríveis, que vão da morosidade
nas decisões à acolhida de facínoras em
seu meio. O Congresso brasileiro tem vícios
talvez maiores do que o normal. Na condição de casa de recepção, encaminhamento
e solução de conflitos, no entanto, não se
tem saído mal. Tome-se o período que vai
da agonia do regime militar até hoje. O Congresso reprovou, é verdade, a eleição direta
para presidente, em 1984. No ano seguinte,
porém, encontrou meio de corrigir-se, ao
propiciar a eleição de Tancredo Neves. De lá
para cá, nos momentos de mais alta tensão
na política nacional, como na crise de Fernando Collor, soube encontrar saídas satisfatórias. De tão aberta e tolerante, a Casa
abrigou até um deputado que costumava fazer picadinho dos adversários. Mas, nesse
caso como no dos anões do Orçamento e
em outros, tem sabido limpar as próprias fileiras, cassando mandatos.
Em momentos como o atual, não é
raro que os mais nervosos, ou mais mal informados, de cambulhada com os mal-intencionados, estendam seu desânimo, ou sua
raiva, à própria instituição parlamentar. É um
ponto de vista. Mas que tenham consciência
de seu alcance, e cravem desde já o que
querem em seu lugar – se os tanques das
ditaduras ou as metralhadoras das guerras
civis.
Fiz questão de ler antes de encerrar meu pronun ci a men to para di zer mais uma co i sa, Sr. Pre si dente. Corre, aqui dentro e lá fora, a ques tão de que pode
ha ver um acor dão. E o acor dão po de ria le var Se na do res a retirar assinaturas. Estamos demonstrando que
o caminho é o contrário. Demos nossa assinatura
para assegurar que a CPI seja instalada nas condi-
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ções em que a Oposição propõe agora, ou seja, com
a investigação de fatos determinados. Sou do PSDB,
Partido do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Dei minha as si na tu ra com a con fi an ça de que o Pre sidente Fernando Henrique Cardoso não teme a CPI
por outras razões, senão as que tem declarado à imprensa e que merecem, evidentemente, alguma contestação. Creio que a CPI não fará mal à economia
brasileira. Confio no Presidente Fernando Henrique
e, por isso, apus minha assinatura no requerimento
para sua realização.
Quero declarar, desta tribuna, que não tenho
qualquer preocupação com retaliações do Governo,
como as pessoas costumam dizer. Dizem até que o
Paraná será pre ju di ca do. De for ma al gu ma. Não re cebi nenhuma pres são para de i xar de as si nar o re que ri mento. Da mesma forma, não receberei, evidentemente, qualquer retaliação por tê-lo assinado. O Governo de Fernando Henrique Cardoso saberá en tender mi nha de ci são, irá res pe i tá-la e, so bre tu do, res peitará meu Estado, o Paraná, que defendeu minha po si ção, que tam bém será as su mi da pelo Se na dor Álva ro Dias.
O Estado do Paraná pediu que seus Senadores
assinassem o requerimento para a instalação da CPI
da Corrupção. O povo do Estado do Paraná está indignado, revoltado, com a corrupção que ocorre hoje
em algumas administrações municipais, já punidas –
há outras para punir -, e também no Governo estadual. Até agora, não está clara a participação do Governo estadual na corrupção de Londrina. É preciso que
uma CPI seja instalada na Assembléia Legislativa
também para investigar a privatização do Sercontel –
Sistema de Telefonia Local do Município de Londrina
–, fato que originou toda a corrupção motivadora da
cassação e prisão do ex-prefeito. Agora há jornais es peculando o envolvimento do Governo do Estado nos
fatos lamentáveis de desvio de dinheiro da Prefeitura
de Londrina. É preciso que os Deputados da Assembléia instalem de vez essa CPI, para que possamos
investigar tais fatos.
Em nome do povo do Pa ra ná, Sr. Pre si den te, es pero que o Governo Fernando Henrique Cardoso,
agora, apóie a instalação da CPI, facilitando os seus
tra ba lhos, para que pos sa mos con cluí-la nos 180 dias
propostos pelo requerimento; e para que, sobretudo,
possamos continuar aqui no Senado Federal trabalhando de cabeça erguida, olhando para o nosso
povo e dizendo que estamos cumprindo com a nossa
responsabilidade, principalmente com a maior delas:
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zelar pela ética, pela moralidade pública e pela honestidade no serviço público.
Era o que dizer, reafirmando a minha assinatura
no requerimento para a instalação da CPI da Corrupção.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra a V. Exª, Senador Leomar
Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição, quando a Mesa julgar conveniente, para fazer uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra à Senadora Maria do Carmo, do PFL do Estado de Sergipe.
S. Exª disporá de 20 minutos para fazer o seu
pronunciamento.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora dora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
mais uma vez a este ple ná rio para tra tar de um as sun to extremamente grave. Refiro-me à Medida Provisória nº 2.145, de 21-5-1, pela qual a Pre si dên cia da República pretende extinguir a Sudene e a Sudam.
Esta funesta Medida Provisória, Sr. Presidente,
está inserida em um tema que tem sido recorrente na
essência de vários pronunciamentos que tanto eu
como ou tros Se na do res têm fe i to nes ta Casa: a imen sa gravidade de nossas desigualdades regionais.
Assim foi, por exemplo, na série de discursos que já
fiz e outros que ouvi, demonstrando em detalhes que
a questão do atraso relativo do Nordeste em relação
ao Centro-Sul industrializado não se deve a causas
climáticas, como se procura fazer crer a Nação brasileira, mas a um alijamento ostensivo que a Região
tem sofrido, ao longo dos últimos 150 anos, do centro
das prioridades econômicas do Governo brasileiro.
Nesse período, através de sucessivos dirigentes, desde o nosso piedoso Imperador, passando pe los sucessivos presidentes e ditadores que se alternaram no poder, salvo honrosas exceções, faltou decisão e, sobretudo, vontade política para se criarem
as condições necessárias ao desenvolvimento harmônico das diferentes regiões brasileiras, como ocor reu nos Estados Unidos, modelo, aliás, preferido pela
sofisticada tecnocracia brasileira.
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O Nordeste percorreu as posições extremas de
ser a mais rica, até meados do século XIX, para se
transformar na mais pobre região brasileira. No que
diz respeito à nossa questão climática, já tive a oportunidade de demonstrar e de ouvir dos meus Pares
que o clima de inúmeras regiões áridas e semi-áridas
do mundo sofreu surpreendente transformação por
meio de ações objetivas, aliás, muitas delas simples,
e, hoje, são as maiores produtoras de alimento do
mundo.
Sobre as secas, portanto, sabe-se em minúcias
os meios técnicos de superá-las e torná-las aliadas
do homem, que pode aprender a conviver nor malmente com elas. O fato de utilizarmos no século XXI
as deploráveis frentes de emergência do mesmo
modo como os nossos ancestrais do Brasil Colônia e
do Brasil Império faziam, mais do que uma vergonha
para o Governo brasileiro, que dá uma prova de incompetência inaceitável, é um desrespeito à dignidade do sertanejo nordestino.
O que fal ta mes mo, Sr. Pre si den te, é o Pre si den te da República querer agir, e, em poucos anos, as
secas, como fator de miséria e opróbrio para o nosso
povo, desapareceriam do cenário nacional.
Sr. Presidente, a medida provisória que se propõe extinguir alguns dos diferenciais do Nor te-Nordeste é funesta, uma afronta. Como nordestina e por
conhecer melhor a realidade da Sudene, vou ater-me
diretamente a sua problemática, embora entendendo
que muitos argumentos são válidos para as duas regiões menos desenvolvidas do País.
Primeiro, vale uma rápida visão sobre o papel
que a Sudene vem desempenhando para o Nordeste
brasileiro. O órgão foi criado no governo do visionário
Pre si den te Jus ce li no Ku bits chek e teve mais do que o
seu primeiro superintendente, seu verdadeiro ideólogo, o notável economista Celso Furtado. Completou
41 anos no semestre passado com uma excepcional
folha de serviços prestados à região, não obstante o
seuenfraquecimento nos últimos anos, por conta dos
notórios pre con ce i tos da área eco nô mi ca do Go ver no
Federal.
Ainda hoje, Sr. Presidente, 27% do total recolhido pelos Estados nordestinos, oriundos do ICMS, e
57% do IPI se originam de empresas que contaram
com financiamento do Finor para sua implantação.
Em quatro décadas, a Sudene aprovou 3.058
pro je tos, ge ran do 459.307 empregos diretos e 1,4 mi lhão de empregos indiretos. Hoje estão em fase de
implantação 227 projetos que deverão gerar 80,5 mil
empregos diretos.
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Além des ses be ne fí ci os ób vi os, não se pode de ixar de res sal tar que a Su de ne re pre sen tou para a re gião um grande choque de modernidade, seja para a
área empresarial e, seguramente, para o setor pú blico, contribuindo para incentivar neles o uso de modernas técnicas de planejamento e avançadas noções management. Não se pode negar que os economistas e administradores nordestinos que se forma ram nes sas úl ti mas dé ca das ti ve ram ní ti da in fluência das teses desenvolvidas por aque le ór gão, que se
trans for mou em ver da de i ra íco ne no de sen vol vi men to
regional.
Há que se registrar que, apesar de não ser de
sua responsabilidade exclusiva, são evidentes os reflexos da sua ação para a formação dos índices de
crescimento econômico da região, que, surpreendentemente, vêm se colocando pouco acima do crescimento do País como um todo desde a década de 70.
Haja vista que, no período, a participação do PIB nacional do Nordeste passou de 13% para 16%. Não se
trata de um avanço extraordinário, mas significativo
pelas circunstâncias em que ocorreram. São dados
que causam até surpresa ao se constatar o alijamento que as pri o ri da des nor des ti nas vêm me re cen do secularmente, no bojo do macroplanejamento econômico nacional.
Outro dado relevante, Sr. Presidente, é que o
sistema produtivo nordestino gera atu al men te o quarto maior PIB da América Latina, estimado em
R$173,90 mi lhões. Seu PIB só é su pe ra do pe los PIBs
do México, da Argentina e do próprio Brasil
Estou cer ta de que o nú cleo des se avan ço ocor reu em face da fibra indomável do homem nordestino,
em particular da notória ca pa ci da de de adaptação do
seu trabalhador, que causa espanto aos Estados que
o receberam como imigrante, além da tenacidade do
empresário da região.
Sr. Pre si den te, na ver da de, quem nas ce no Nor deste até mesmo para sobreviver tem que ser treinado a trabalhar nas condições mais adversas, no olho
do furacão das crises permanentes que se repetem
na região. E, como se sabe, paradoxalmente, os maiores avanços do ser humano ocorrem exatamente
nas cri ses. Não obs tan te es sas con si de ra ções, toda a
elite pensante do Nordeste tem certeza de que parte
desse mérito cabe à Sudene, pela filosofia desenvolvimentista que ela impregnou na região.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já vejo
uma questão a ser abordada pelos críticos de grande
parte da intelligentzia do Centro-Sul, entrincheirada
na ma i o ria dos seus po de ro sos ór gãos de di vul ga ção:
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e a que custo tudo isso foi conquistado? Poucas vezes uma medida presidencial foi unanimemente apoiada por eles, como o recente anúncio da extinção da
Su de ne. Qu a se todos re pe ti am que finalmente a san gria de um saco sem fundo, por onde se exauriam os
subsídios nacionais, fora estancada.
Será que isso é verdade? Absolutamente, não.
A começar pela suposta montanha de recursos que
se alega que a Sudene teria absorvido ao longo dos
últimos 26 anos de sua existência. Na realidade, foram ape nas RS15,98 bi lhões, ou numa mo e da mais a
gosto da nossa tecnocracia encastelada nos Ministérios da Fazenda e do Planejamento: ape nas US$7,27
bilhões aplicados ao longo dos 41 anos de vida da
Sudene! Quantia desprezível na cabeça daqueles
gen tis se nho res que, no es pa ço de ape nas dois anos,
gastaram US$22 bilhões para recuperar bancos falidos por meio do Proer.
Enquanto pelo critério de ban cos de de sen vol vimento internacionais é aceitável uma inadimplência
de até 2% na aplicação dos créditos a longo prazo,
apenas 1,7% do total aplicado nos projetos incentivados pela Sudene foram perdidos.
Cabe aqui perguntar-se: e o famoso rombo dos
R$2 bi lhões anun ci a dos pelo Ministério da Integração
Nacional como descoberto nas recentes aplicações
da Sudene, maior inclusive do que os desvios da Su dam? O mí ni mo que se pode afir mar é que tudo se re su me a uma alar man te in ca pa ci da de de exa mi nar dados es ta tís ti cos ou a uma retumbante má-fé com o ór gão, para justificar a sua extinção.
Enquanto foram dissecados pela imprensa nacional os nomes dos supostos fraudadores da Sudam e
de ta lha do o es que ma como agi am, por que não fi ze ram
o mesmo com a Sudene? Simplesmente porque o alegado rombo do órgão não existe, pelo menos nada parecido com as alarmantes cifras apresentadas.
O que houve é que a própria Diretoria da Sudene in for mou os da dos ao Mi nis té rio da Inte gra ção Na cional e foram por este distorcidos. Mais do que isso,
dis tri bu í dos mal do sa men te para a imprensa nacional,
em mais uma armação contra o Nordeste.
De fato, ao longo de 41 anos de Sudene, dos
3.058 projetos aprovados, 653 projetos foram excluídos pe las mais va ri a das ra zões. A ma i o ria, pela cons tatação da auditoria de não haverem cumprido normas administrativas determinadas pela Sudene. Isto
é, não foi identificado corrupção nesses casos, mas
quebra de normas burocráticas. Tanto é que, dos 653
projetos cancelados, 141 não receberam nenhum
centavo do órgão. Os 512 projetos restantes recebe-
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ram, so ma dos, R$1,4 bi lhão, que não fo ram ne ces sa riamente desviados.
Por exemplo, dentre esses cancelados estão
empresas idôneas do padrão da Telecomunicações
de Sergipe S.A., Dow Química S.A. e Ni tro clor Pro dutos Qu í mi cos S. A. (hoje Grif fing Bra sil Ltda.), que pre fe ri ram con clu ir seus pro je tos usan do re cur sos pró prios, en con tran do-se em ple na ope ra ção pro du zin do riquezas e gerando empregos. Não houve, portanto,
desvio de recursos.
O que se constata realmente é que rigorosas
auditorias para averiguar irregularidades no vasto total de projetos financiados pela Sudene só identificaram irregularidades – como desonestidade, corrupção, roubo – em 53 projetos, ou seja, o equivalente
aos já comentados 1,7% de recursos perdidos, bem
diferente das espantosas cifras anunciadas.
A realidade de todo esse lamentável episódio é
um deplorável misto de incompetência e inegável
má-fé para com o Nordeste, que poderá nos causar
um dano irreparável.
Na justificativa do seu ato desastroso, o Presidente Fernando Henrique Cardoso afirma candidamente que o Nor des te não so fre rá da nos com a trans formação da Sudene em ”agência de desenvolvimento“. Diz Sua Exce lên cia, sem pre as ses so ra do pelo Mi nistro Fernando Bezerra – incrível como um nordestino no poder serve de instrumento para provocar tantos males aos seus conterrâneos – , que não haverá
perdas, pois, segundo ele, as verbas dos incentivos
fiscais serão compensadas por ”verbas orçamentárias“. Ao fazer essa afirmação e recusando-me a crer
que um homem da envergadura intelectual do Presidente ignore regras tão elementares, convenço-me
de que Sua Excelência afirma uma leviandade. Primeiro, porque ele sabe da diferença de recursos pro venientes de renúncia fiscal, que teoricamente não
podem ser alterados, e verbas orçamentárias, cujos
cri té ri os po dem ser mu da dos a qual quer mo men to, se
não no seu, mas provavelmenteno próximoGoverno.
Porém, o mais importante de tudo, Srªs e Srs.
Senadores, é que a existência da renúncia fiscal con cedida pelo Finor e pelo Finam era o principal apelo
diferencial pelo qual as empresas eram atraídas para
se instalarem no Norte-Nordeste. A partir de agora,
qual a razão por que os empresários nacionais e internacionais venham para o Norte-Nordeste, longe
dos principais mercados de consumo do País?
Evidentemente, eles preferirão instalar suas
empresas em Ribeirão Preto, em Campinas ou em
Curitiba, onde se situa a grande massa consumidora
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do País, a melhorinfra-estrutura portuária,rodoviária,
educacional e a totalidade dos centros de pesquisa
de ponta do País – qua se 100% do mer ca do ban cá rio
e a mão-de-obra mais treinada.
Talvez, no fundo, seja mesmo a intenção do Go verno e todo o alentado latim usado na sua justificativa oficial não seja mais do que um arcabouço or namen tal para es con der o ver da de i ro ob je ti vo: agra var o
fosso de desenvolvimento que separa o Nordeste do
Centro-Sul industrializado.
Compete-me assinalar que, quando faço essa
crítica à atitude no mínimo equivocada do Presidente
da Re pú bli ca – que me re ceu ras ga dos elo gi os da ma ioria da imprensa do Centro-Sul –, longe de mim a
idéia de ge rar con fli tos in ter-re gi o na is, até por que sou
testemunha pelo fato de conhecer de perto os nobres
sentimentos de generosidade e hospitalidade da valo ro sa gen te su lis ta em ge ral, que re co nhe ce a im por tância da mão-de-obra e do talento do imigrante nor destino, para a implantação do seu desenvolvimento.
Refiro-me apenas a uma visão preconceituosa que
uma influente minoria da intelligentzia do Sul-Sudeste, que seguramente influencia nosso Presidente,
tem so bre o pa pel das re giões po bres para o fu tu ro do
desenvolvimento socioeconômico do País, teimando
em ignorar os riscos geopolíticos que advirão se a
atual desigualdade regional brasileira, a maior do
mundo moderno, se agravar ainda mais.
Em recente entrevista concedida às páginas
amarelas da revista Veja, um dos grandes estadistas
da segunda metade do século passado, o insuspeito
ex-Chanceler alemão Helmult Shmidt afirmou uma
verdade óbvia, desafortunadamente tão desprezada
pela egoísta elite brasileira: o Brasil nunca alcançará
padrões de país desenvolvido se não corrigir a brutal
desigualdade entre suas regiões po bres e ri cas. Esse
é certamente o maior problema da Nação brasileira.
Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, por tudo
isso trago ao conhecimento deste Plenário as considerações dos erros crassos dos dados apresentados
que jus ti fi ca ram a edi ção da de sas tro sa me di da pro visória e dos males que ela provocará ao País. Proponho, por tan to, a este Ple ná rio que o Se na do da Re pú blica as su ma uma pos tu ra à al tu ra da sua res pon sa bilidade ante a Nação: simplesmente a derrubemos
com o nos so voto, obri gan do ao Exe cu ti vo apre sen tar
uma proposta responsável e conseqüente. Pelas
suas implicações funestas, entendo que esse deverá
ser um posicionamento suprapartidário, com justas
razões para unir todos os meus Pares desta augusta
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Casa. E de modo indiscutível, dever inalienável dos
Senadores do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung,
por vinte minutos.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a
esta tribuna para ressaltar a importância do Projeto
de Lei nº 23/2001, da Câmara, que institui uma nova
lei das Sociedades Anônimas, e do papel do Senado
nessa discussão. O projeto propõe a alteração da legislação que versa sobre o mercado de ações, representando um avanço na medida em que lhe confere
mais transparência, assegura direitos consistentes
aos detentores de ações preferenciais e aos acionistas com direito a voto, porém minoritários, frente aos
controladores, oferecendo mais segurança e estabilidade para o setor.
A proposta, Sr. Presidente, tipifica penalmente
condutas de administradores que venham a interferir
nas relações do mercado em proveito próprio ou de
grupos, ou classes de ações, em detrimento de um
mer ca do só li do ou de classes de acionistas. Além dis so, confere mais efetividade, mais força, mais po der à
Comissão de Valores Mobiliários.
Não podemos fechar os olhos para essa questão. Não podemos restringir a nossa atuação aos debates que envolvem possível quebra de decoro, ou
quebra de decoro, de Senadores acusados de violarem os votos dos colegas, mediante procedimento
absolutamente condenável. É realmente importante
que o Conselho de Ética conclua os seus trabalhos e
que o Senado decida soberanamente, e digo mais
até, serenamente, sobre o destino dos envolvidos.
Mas é também muito importante uma série de
projetos que tramitam nesta Casa, uma série de
questões, como a Senadora Maria do Carmo acabou
de trazer, que está na agenda do País.
Estamos na iminência de um racionamento de
energia, isso não é brincadeira! Precisamos diminuir
o custo de capital no País. Para que haja isso, uma
das ati tu des a to mar é a mo der ni za ção da Lei das So ciedades Anônimas; por isso estou tratando desse
tema, hoje, na tribuna, sem menosprezar os outros.
Basta um argumento para demonstrar a tese da
importância da Lei das Sociedades Anônimas, que
defendo: a necessidade de financiamento para a mo dernização do parque produtivo nacional. Quando há
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espaço para o crescimento e não há disponibilidade
de capitais para pro mo ver a re es tru tu ra ção produtiva,
isso pode representar a diferença entre a consolidação de uma marca no mercado ou sua inviabilidade.
Uma mar ca como a Embra er, que hoje é or gu lho na ci onal, se pos sui ca pi tal a cus to ade qua do, po de rá continuar crescendo, expandindo, sendo competitiva e
até divulgando o nome do País. Se não, seguramente, amanhã perde o mercado para a Bombardier ou
outra concorrente de jatos regionais pelo mundo afora. Assim, na minha visão, a abertura do capital é um
caminho para o desenvolvimento das nossas empresas e um referencial seguro para os nos sos in ves ti dores. E sonho um dia ver milhares, milhões Brasil afora.
Em nosso País, todavia, o mercado acionário
tem um desempenho pífio ante nossas potencialidades. Ape sar de es tar mos en tre as dez ma i o res eco no mias do mundo, o movimento das nossas bolsas de
valores estão muito aquém de suas possibilidades.
Observe-se os seguintes dados de 1999, cedidos
pela Comissão de Valores Mobiliários. Enquanto havia 565 empresas negociando na Bovespa, em 1999,
na Bolsa de Toronto, no Canadá, havia 1.456; em Sidney, na Aus trá lia, 1.287; em Te la vi vi, Isra el, 654, mais do
que o Brasil. Isso sem falar da Nasdaq, que registrava
4.829 empresas negociando ações, e a Bolsa de Nova
Ior que, com 3.025. Po de ria ci tar aqui ain da as Bol sas de
Londres, Paris e Tóquio, entre outras, para evidenciar a
supremacia de outros mercados acionários.
Eu me pergunto: quais seriam as causas desse
processo anacrônico? Onde encontraríamos as razões?
Sem a pretensão de esgotar a relação das possíveis causas, que seria enorme, limitar-me-ei a duas
que considero as principais:
1ª – O elevado índice de sonegação fiscal observado no País. Vou explicar por quê;
2ª – A desconfiança da sociedade, do cidadão,
do pequeno poupador, tendo em vista as poucas garantias asseguradas aos acionistas preferenciais e
minoritários pela atual legislação. É isso que precisamos mu dar. Está aqui, no Se na do. É res pon sa bi li da de
do Senado apurar essas denúncias que temos; é res ponsabilidade do Senado punir a violação do painel,
mas é nossa responsabilidade também não deixar a
peteca cair, de uma agenda que faça este País avan çar e que cuide dos problemas microeconômicos do
nosso País, como este que estou citando.
Em relação à primeira causa, deixo registrado
para Vos sas Exce lên ci as que a aber tu ra do ca pi tal de
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uma empresa exi ge trans pa rên cia – trans pa rên cia na
sua contabilidade – o que a deixa mais vulnerável em
face tanto das concorrentes quanto do Fisco.
Com a elevada carga tributária do País e a exis tência de diversos tributos regressivos e outros aplicados em cascata no processo produtivo, fica fácil
perceber a grande desvantagem competitiva das
companhias abertas frente às concorrentes de responsabilidade limitada e mesmo ao mercado informal
– bastante grande no País. Essa questão terá que ser
resolvida com uma profunda reforma tributária, que,
como ressaltei desta tribuna, encontra-se empacada
na Câmara dos Deputados não por obra dos Deputados Federais, mas por resistência do Executivo, que
não deixa a matéria avançar, muito satisfeito com os
recordes sucessivos de arrecadação.
A outra causa citada, a desconfiança da sociedade, tendo em vista as poucas garantias asseguradas aos acionistas preferenciais e minoritários, é
atendida, em grande parte, por esse projeto que veio
da Câ ma ra, o PLC nº 23, de 2001, e que ago ra se en contra sob nossa responsabilidade, para revisão.
Com efe i to, Sr. Pre si den te, o pro je to, nos ter mos
em que foi apro va do na Câ ma ra dos De pu ta dos, já representa um grande avanço na ampliação dos direitos dos detentores de ações preferenciais e dos detentores de ações ordinárias do bloco minoritário, e,
ainda, da responsabilidade civil e penal de administradores e controladores, bem como dos operadores
de mercado e do órgão fiscalizador. Mas, ainda que
com a in ten ção de me lho rar a fis ca li za ção de prá ti cas
de mer ca do, em mi nha opi nião, há ex ces sos no pro je to que precisam ser corrigidos.
Não obstante os méritos do projeto, a urgência
de sua aprovação e conversão em lei, é necessário
destacar que não defendo que o Senado deixe de ser
uma Casa legislativa revisora e passe a ser mera
Casa homologadora das deliberações da Câmara.
Não! O Senado tem que exercer suas prerrogativas
com plenitude e contribuir para o aprimoramento do
projeto.
Nesse sentido, apresentei, até agora, nove
emendas à proposição que se encontra na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Antes de des cre vê-las, re lem bro que, em re cen te pronunciamento, comuniquei à Casa que apresenta ria, à aná li se do Se na do, o subs ti tu ti vo do De pu ta do
Emerson Ka paz, do PPS de São Pa u lo, já que aque le
tra ba lho me re ceu elo gi os, con si de ra ções positivas da
maioria dos segmentosenvolvidos na questão. Minha
conclusão foi a de que era preciso preservar o substi-
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tutivo, proveniente da Câmara, do Deputado Kandir,
fruto de um grande entendimento, na Câmara, e que
não se ria pru den te que se des per di ças se todo aque le
esforço, até porque esse substitutivo apresenta um
ponto muito importante que é o fortalecimento da
CVM, que é um grande avanço. Assim, minha opção
foi por aperfeiçoar a proposta. Farei, a seguir, uma
explanação, à Casa, sobre as emendas apresentadas.
A pri me i ra emen da re fe re-se a uma nova con ce ituação do que seja ação preferencial. Na aber tu ra do
capital de uma empresa, o controlador define, segundo alternativaslegais, quais se rão as ”van ta gens“ das
ações preferenciais – que são, como todos sabem,
aquelas sem direito a voto e, portanto, sem direito de
influir no destino das companhias – em relação às or dinárias, que garantem o direito a voto.
Na redação da Câmara são oferecidas três opções e a emenda que apresentamos é de supressão
da opção b, que assegura tão-somente dividendo por
ação preferencial 10% superior ao da ação ordinária,
visto que, por ser uma vantagem irrisória, acabaria
por se tornar, desculpem o trocadilho, a opção preferencial dos controladores, o que não garantiria atratividade ao mercado de ações. É isso que queremos
ver no nosso País nos próximos anos.
Proponho alterar, por meio de uma segunda
emenda, a redação da opção c. Tal emenda pode ser
considerada de natureza redacional. A nossa preocupação é que, ao fazer remissão ao texto do novo art.
245-A, há uma mistura de conceitos mediante a utilização de direito de detentores de ações ordinárias,
ou seja, com di re i to a voto, que não par ti ci pam do blo co de controle – que no mercado se chamam ordinaristas minoritários – para definir vantagem de preferencialistas. Portanto, não há alteração de mérito,
sendo que, por essa hipótese, no caso de alienação
do bloco de controle, deverão ser assegurados às
ações preferenciais pelo menos 80% do valor das
ações ordinárias pertencentes ao bloco de controle e
dividendos pelo menos iguais.
Em defesa dos ordinaristas minoritários, estamos propondo uma terceira emenda com o propósito
de alterar o art. 245-A, a fim de as se gu rar a essa clas se de acionistas, quando da alienação direta ou indireta do controle da companhia, que o adquirente se
obrigue a fazer oferta pública para aquisição dessas
ações, pelo menos os mesmos direitos das ações
constantes do bloco de controle, enquanto que na re da ção ori gi ná ria, que veio da Câ ma ra dos De pu ta dos,
asseguram-se apenas 80%.
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Com a quar ta emen da, pre ten do que seja su pri mido o dispositivo que elimina a possibilidade de recurso na hipótese de a decisão pela aplicação se dar
na esfera administrativa.
Ou tro exa ge ro que en con trei no subs ti tu ti vo que
veio da Câmara, que me instou a propor uma quinta
emen da, é a de le ga ção de po der de fis ca li za ção e pu nição da CVM para as bol sas de va lo res. Por tra tar-se
de atividade típica de estado, a fiscalização e a punição em nome do estado são indelegáveis.
A sexta emenda, que reputo de suma importância, já vai ao encontro, in clu si ve, do es pí ri to do subs titu ti vo apro va do na Câ ma ra, que de fi niu cri mes tí pi cos
do mer ca do aci o ná rio, é a ti pi fi ca ção do ”abu so de po der“ dos administradores que possam exercer práticas contrárias às normas legais em benefício próprio
ou de gru pos de ações ou, ain da, de ou trem, em de tri mento da própria companhia ou de classes de acionistas, para a qual proponho pena de reclusão de um
a cinco anos e multa.
Proponho acrescentar também, Sr. Presidente,
com a sétima emenda, ar tigo incluindo como sujeitos
ativos dos crimes contra o mercado de ações todos
os beneficiários dos atos tipificados como tais que tenham contribuído, por ação ou omissão voluntária,
com as práticas delituosas.
Com a oitava emenda, proponho seja antecipado em dois anos o pra zo para que os mi no ri tá ri os pos sam eleger livremente o seu representante no con selho de administração das companhias, mediante a al teração das datas constantes da regra de transição
inscrita no art. 8º da proposição. Essa regra, na forma
como aprovada na Câmara dos Deputados, determina que até 2004, nas assembléias ordinárias, os minoritários elegerão, a partir de lista tríplice elaborada
pelo controlador, o seu representante no conselho e
que somente a par tir de 2006 a sua es co lha será li vre.
Com a proposta, tais datas seriam antecipadas para
2002 e 2004, reduzindo o período de tutela a que estarão submetidos os minoritários.
Alternativamente a essa oitava emenda, estou
apresentando uma outra, mantendo as datas de tran sição – e aí o Relator do projeto poderá escolher –,
previstas no tex to apro va do pela Câ ma ra dos De pu tados, propondo, com a nona emenda, que se inverta o
processo de escolha do representante dos minoritários no conselho, reduzindo a tutela nela inserida, na
me di da em que pas sa para os mi no ri tá ri os o po der de
eleger a lista tríplice, para que o administrador – controlador – nela escolha um nome que representará os
interesses dos minoritários.
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Diante de todo o exposto, Sr. Presidente, e até
pelo fato de já ter assomado a esta tribuna para cobrar da Câmara dos Deputados – e fiz isso na última
quin ta-fe i ra, mais uma vez – que de ci da so bre o pro je to de nossa autoria que ajusta as tabelas do Imposto
de Renda da pessoa física, sinto-me na obrigação de
conclamar o Se na do a se de bru çar so bre o pro je to da
nova Lei das Sociedades Anônimas, que é essencial
para o desenvolvimento da economia nacional, é essencial para consolidação do Brasil como um País
competitivo, nesse mercado integrado de que participamos no momento presente.
Encer ro o meu pro nun ci a men to, in for man do aos
Srs. Senadores, primeiro, que todo o objetivo do meu
pronunciamento, das nove emendas que apresentei,
é o fortalecimento dos minoritários, sejam eles preferencialistas ou acionistas ordinários, que estão na ca tegoria de minoritários também.
Este é o objetivo: fortalecer o mercado de capitais, diminuir o custo do capital no País, que é um dos
mais elevados do mundo.
Por isso, Sr. Presidente, estou apresentando,
também, um requerimento, convidando o jurista Modesto Carvalhosa, sobre o qual tive oportunidade de
citar um belíssimo artigo que produziu no O Estado
de S. Paulo, para vir à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, participar de um debate aberto
so bre o pro je to e so bre o mer ca do aci o ná rio como um
todo, em nosso País.
Como disse anteriormente, o Dr. Modesto Carvalhosa é autor de um importante ar tigo publicado no
iní cio de abril, no jor nal O Esta do de S. Pa u lo, que re flete um pouco o sentimento daqueles que querem
mudar a nossa cultura, criar condições para o fortalecimento de nossas empresas, romper com essa cultura das empresas fechadas e familiares, das empresas que, para passarem por um processo de renovação tec no ló gi ca, bus cam o di nhe i ro em ban co, en di vidando-se.
Vou fazer esse convite e apresentar a CCJC,
para procurarmos criar condições de fortalecimento
de nossas empresas, que devem, na minha opinião,
se rem ge ra do ras de em pre go, de ren da, de de sen volvimento em nosso País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Senador Paulo
Hartung, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi-
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dência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Sena dor Le o mar Quintanilha, por cin co minutos, para uma comunicação, na forma do art.
14 do Regimento Interno.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (Bloco/PPB –
TO. Para uma comunicação ina diá vel. Sem re vi são do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a
Sub co mis são Per ma nen te do Ido so do Se na do Fe deral, que tenho a honra de presidir, estará realizando
sua pri me i ra re u nião, nes ta Ses são Le gis la ti va, no dia
8 de maio, a fim de estabelecer seu programa de trabalho para o biênio 2001/2002.
Fazem parte desta importante Subcomissão os
eminentes Srs. Senadores Juvêncio da Fonseca
(Vice-Presidente), Sebastião Rocha (Relator), Geraldo Althoff, Waldeck Ornélas, Tião Viana e a eminente
Sr.ª Senadora Marluce Pinto.
É grande a nossa responsabilidade, pois, seguramente, estaremos legislando para mais de 14 milhões de pessoas que já alcançaram a maturidade, ou
seja, idade superior a 60 anos, e, naturalmente, balizando a pro gres são ge o mé tri ca da que le número, que
cresce num Brasil ao qual não mais podemos reportar-nos como o país jovem da década de 70. Estimativas demonstram que, para os próximos 20 anos, teremos cerca de 38 mi lhões de bra si le i ros com ida de su perior a 60 anos.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, as so mo a
esta tribuna para destacar uma das ações que, com
vigor, haveremos de adotar: a cobrança em relação
ao Mi nis té rio da Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al pela
ainda não implantação do Conselho Nacional do Ido so, criado pela Lei n.º 8.842, de 4 de janeiro de 1994.
Ora, esse Con se lho tem um sig ni fi ca do vi tal, da ma i or
importância, porque ele não só haverá de balizar as
ações exis ten tes, as que es tão em prá ti cas e as su ge ridas, como tam bém de ve rá acom pa nhar suas exe cuções. Esse Conselho será responsável pela ”formulação, coordenação, supervisão e avaliação nacional
da po lí ti ca do ido so, no âm bi to das res pec ti vas ins tânciaspolítico-administrativas“, conforme está preceituado no art. 7º da Lei nº 8.842.
Sr. Presidente, a avaliação das ações dos órgãos responsáveis pela valorização das pessoas en velhecidas em nosso País não está efetivamente
atendendo às expectativas. Isso acontece pela falta
de um ór gão hi e rar qui ca men te com pe ten te, den tro do
Governo Federal, para formular e coordenar tais
ações. O Conselho Nacional do Idoso é esse órgão.
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Ele tem essa função. Se ele estivesse funcionando,
uma grande parcela dos tristemente conhecidos
como asi los ou ”de pó si tos de ve lhos“, que in fe liz mente ainda existem em nosso País, não estaria mantendo idosos doentes, contrariando o que determina o
art. 18 do Decreto nº 1.948, de 3 de julho de 1996:
”Fica proibida a permanência em instituições asilares
de caráter social, de idosos portadores de doenças
que exijam assistência médica permanente ou de en fermagem intensiva, cuja falta possa agravar ou pôr
em risco sua vida ou a vida de terceiros“.
Os preceitos legais determinam, mas a falta de
fiscalização dos órgãos públicos de saúde permite
essa grave anomalia, comprovada com uma simples
visita aos asilos, continue. Lá permanecem in ternados idosos gravemente doentes. É a nossa realidade
atual. Entendemos que somente com o Conselho Na cional do Idoso poderemos corrigir esse erro. Infelizmente, esses abomináveis asilos, como conhecemos
desde a nossa infância, continuam a receber e internar pessoas velhas e doentes, apesar de proibidos
por lei! Caberá ao Conselho Na ci o nal do Ido so co brar
das autoridades federais, estaduais, municipais e do
Distrito Federal as ações fiscalizadoras, fazendo
cumprir rigorosamente o que determina o parágrafo
único do art. 18 do Decreto n º1948: ”A permanência
ou não do ido so do en te em ins ti tu i ções de ca rá ter social dependerá de avaliação médica prestada pelo
serviço de saúde local“.
Ignorando esse preceito legal, infelizmente, os
idosos doentes continuam internados nesses locais
quando deveriam estar recolhidos em hospitais.
Sr. Presidente, faço um apelo desta tribuna ao
Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al para que im ple men te
com a urgência que o caso requer o mais rapidamente possível o Conselho Nacional do Idoso que tanta
fal ta está fa zen do. Nes sa re u nião, que ocor re rá no dia
08 às 10 horas, gostaria de convidar V. Exª para nos
honrar com sua presença que muito abrilhantaria a
opinião e seguramente estaria homenageando esses
mais de 14 milhões de idosos existentes no Brasil.
Era o que eu gostaria de registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidên cia in for ma ao Ple ná rio que, nas ses sões não de li berativas, a Mesa pretende adotar o sistema de intercalar oradores entre os oradores inscritos e aqueles
que também solicitam a palavra para uma comunicação, na forma do art. 14 do Regimento. É o que já começamos a fazer.
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Portanto, peço escusas ao Senador Álvaro Dias
por ter atrasado em cinco minutos o início do seu pro nunciamento.
Tem a palavra o Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) –
s
Sr. Presi den te, Srª e Srs. Se na do res, há mais de dois
anos nesta Casa, tenho procurado tomar decisões,
obedecendo aos ditames da minha consciência.
Sei que não há nada mais angustiante do que a
necessidade de estarmos sintonizados com as aspirações da sociedade.Creio ser essencial, para o bom
cumprimento do de ver, bus car sin to nia com o que de seja a população.
Durante esse período, tenho discordado do Gover no em mu i tas opor tu ni da des: dis cur sos, pro je tos e
vo tos que con tra ri am o de se jo do Go ver no e, por con seqüência, do meu Partido, que é também o Partido
do Presidente da República. Tenho sido respeitado
pelo Presidente, pelo Governo e pelo Partido, que,
democraticamente, entendem a angústia do cumprimento do dever de quem se elege para respeitar no
dia a dia da sua atividade, aqueles que o elegeram.
Sr. Presidente, venho à tribuna hoje e confesso
com tristeza a minha discordância, mais uma vez, do
Governo e do meu Partido. Mas há algo relevante que
nos tortura: o desgaste dramático que vive o Senado
Federal como instituição política. Preservar a instituição
deve ser, com cer te za, a pre o cu pa ção de to dos nós. Venho, a exemplo do que já fez o Senador Osmar Dias,
anun ci ar que já es ta mos as si nan do o re que ri men to que
pretende a instalação da CPI da Corrupção.
Somos governados pela vontade da população.
O pró prio Pre si den te da Re pú bli ca tem in sis ti do que é
pre ci so ou vir a voz das ruas e há in du bi ta vel men te um
clamor popular forte, contundente e enfático propondo o sepultamento definitivo da impunidade neste
País. Qualquer gesto ou atitude de natureza política
que contribua para o sepultamento da impunidade no
Brasil tem grande apelo popular. Afrontar o desejo da
população é, sem dúvida, um pecado grave que comete o seu representante.
Se ria esse re que ri men to in cons ti tu ci o nal? Pode
ser que sim; há dúvidas. Há aqueles que defendem a
sua constitucionalidade, há aqueles que o consideram inconstitucional.A prin cí pio, op tei pela in cons ti tucionalidade, mas, ouvindo mais, aprofundando estudos, investigando, pude verificar que há precedentes
no Congresso Nacional, que outras CPIs também tive ram esta con for ma ção de fa tos in de ter mi na dos, genéricos, sem conexão entre si. De qualquer maneira,
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entre esta discussão que poderia ganhar proporções
ao longo do tempo e o que clama a população do
País, obviamente a decisão não poderia ser outra.
As pesquisas são notórias. Ainda neste final de
semana, publica-se mais uma pesquisa Vox Populi,
com 94% da população de São Paulo favorável à ins talação da CPI. É preciso reconhecer que esta CPI
che ga com atra so. Por que já há in ves ti ga ções em cur so, conduzidas pelo Ministério Público, pelo próprio
Po der Exe cu ti vo, pela CPI na Câ ma ra dos De pu ta dos.
Há fatos que dizem respeito à atribuição das assembléias legislativas. Isto é inegável, mas não é o suficien te para nos con ven cer a fi car à mar gem do ob je ti vo
maior que é combater a impunidade, investigando,
denunciando, condenando a corrupção no país – e o
aval popular indiscutivelmente recomenda essa postura do Parlamento. Não poderíamos ignorar também
outro componente importante.
Fatos envolvendo dois Senadores desta Casa
que se digladiaram nesta tribuna são preponderantes
na inspiração do requerimento que postula a instalação dessa CPI e o Senado é convocado reiteradamente pela opinião pública a esclarecer os fatos
constantes dos dossiês aqui apresentados.
Ima gi no até que, hoje ou ama nhã, al guém ques tione a constitucionalidade e diga que os atos praticados por essa CPI são atos nulos, mas certamente os
fatos revelados por ela não serão anulados. Ao contrário, constituir-se-ão em subsídios certamente importantes para os procedimentos adotados pelo Ministério Público visando à responsabilização civil e
criminal de eventuais envolvidos nos escândalos.
Esse é o ce ná rio que nos leva a de ci dir des sa for ma.
O Presidente da República – justiça seja feita –,
de uns tempos para cá, tem procurado combater, de
forma mais efetiva, a corrupção. Não só pelo fato de
ter cri a do a Cor re ge do ria, mas por ati tu des an te ri o res
a ela. Em ne nhum mo men to, o Pre si den te da Re pú bli ca procurou ser obstáculo a investigações da Polícia
Federal, do Ministério Público, investigações, em curso, que dizem respeito, in clu si ve, a vá ri os itens des se
requerimento.
Os últimos pronunciamentos do Presidente da
República falam em investigar e punir os responsáveis pela corrupção no País. Os últimos pronunciamentos de Sua Excelência di zem res pe i to a anteriores, ou
seja, à exigência de se ouvir o clamor popular, e não
há cla mor ma i or no País, hoje, do que aque le em fa vor
de um combate eficaz à corrupção, que deteriora as
instituições públicas brasileiras. O Presidente tem
sido afirmativo: deseja a investigação. E, mais do que
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a investigação, deseja a punição dos responsáveis
por desmandos no País.
Estamos, portanto, em consonância com o que
deseja o Presidente da República. É possível que por
caminhos diferentes, pois Sua Excelência tem defendido a inoportunidade da instalação da CPI, certamente com razões que merecem o nosso respeito.
Mas não acre di to, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nadores, que uma CPI possa, por exemplo, comprometer o projeto de desenvolvimento econômico do
Brasil. O Ministro Pedro Malan, reiteradamente, afirma que chegamos a um estágio de avan ço em que os
fundamentos da nossa economia estão de tal sorte
consolidados que resistem ao impacto de crises exter nas e de pos sí ve is cri ses po lí ti cas in ter nas. Não há
nenhuma dúvida de que nossa economia passará ao
largo desta crise de natureza política. O País amadureceu e adotou mecanismos institucionais que se
consolidaram e sequer admite a hipótese de qualquer
turbulênciapolítica ou eco nô mi ca que co lo que em risco a governabilidade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não podemos descurar também das grandes responsabilidades do Legislativo. Que se instale a CPI, que é desejo nacional, mas que não se descuide das atribuições fundamentais do Poder Legislativo. Há reformas
pa ra li sa das. Não po de mos, a pre tex to da apu ra ção de
fatos, da investigação de delitos, da apuração de escândalos, paralisar o País. Não podemos paralisar
aqui as ati vi da des pre cí pu as do Po der Le gis la ti vo, especialmente no que diz respeito a reformas fundamentais para que esse projeto de desenvolvimento
econômico se consolide e não sofra turbulências.
Os in di ca do res eco nô mi cos e soci a is es tão a re comendar a condu ta ado ta da pelo Governo, especialmente no setor econômico. Há perspectiva de crescimento econômico, e o Senado, a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, enfim, têm grande responsabilidade no sentido de não frustrar essas expectativas favoráveis a um tempo de maior desenvolvimento econômico com justiça social para a população brasileira.
Sr. Presidente, já que o cenário é de cobrança,
já que o momento é de um forte apelo popular em favor do fim da impunidade no Brasil, o Congresso tem
que dar exemplo. A Câmara dos Deputados recebeu,
em 1998, um projeto de emenda constitucional, de
au to ria do Se na dor Ro nal do Cu nha Lima, que al te ra a
imunidade parlamentar. O projeto foi aprovado e encaminhado à Câmara no dia 22 de junho de 1998. Os
outros pro je tos fo ram apen sa dos a esse, in clu si ve um
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do Senador Pedro Simon. Na Câmara, a PEC nº 02,
de 1995, do Senado Federal, recebeu a numeração
de 610, de 1998, e já recebeu parecer favorável na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
encontrando-se na Mesa Diretora daquela Casa des de 30 de outubro de 1999.
Eu pró prio apre sen tei, em 1984, um pro je to des ta natureza, no meu primeiro mandato de Senador,
quando o País vivia a campanha por eleições diretas.
Esse projeto de minha autoria foi apensado a outras
24 propostas do gênero, tendo arquivamento em
1997, por ter a Assembléia Nacional Constituinte mo dificado a Constituição em 1988. Portanto, Sr. Presidente, este assunto é antigo. Este tema vem sendo
debatido nesta Casa e na Câmara dos Deputados há
muitos anos.
Em 1984, como Se na dor, tive a opor tu ni da de de
apresentar uma proposta dessa natureza. Quando
hoje, desta tribuna, anuncio que, ao lado do Senador
Osmar Dias, assinei um requerimento que propõe a
CPI da Corrupção, dirijo também um apelo ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Aécio
Ne ves, do meu Par ti do, para que S. Exª re ti re da ga ve ta a proposta. O Congresso Nacional tem que dar o
exemplo. A imunidade parlamentar deve restringir-se
ao exercício da atividade parlamentar, pois é um instrumento em defesa da instituição parlamentar e não
de eventuais ocu pan tes de fun ções no Le gis la ti vo. Os
cri mes co muns não po dem ser pro te gi dos pela imu ni dade par la men tar. Há um for te ape lo po pu lar em fa vor
do fim da impunidade. Para que se combata, para que
se traga à luz a corrupção, para ser punida, condenada, o Congresso precisa dar o exemplo.
A Câ ma ra dos De pu ta dos tem, ago ra, a res pon sabilidade de aprovar a proposta de autoria do Senador Ro nal do Cu nha Lima, que tra mi ta des de 1995. Tal
proposta visa a readequar o instituto da imunidade
parlamentar, a fim de que seja, apenas, um instrumento de preservação da liberdade que deve ter o
Parlamentar no exercício de sua missão.
Sr. Presidente, mais uma vez, espero a compreensão dos meus Pares do PSDB para essa atitude,
que reputo ser de respeito à população especialmente do meu Esta do, mas, de for ma ge ral, à do País, que
exige do CongressoNacional, par ti cu lar men te do Senado Federal, uma postura de rigor em relação à impunidade.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao nobre Senador Antonio Carlos Valadares. S. Exª dispõe de cinco minutos.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, na última sexta-feira, ao
lado de outrosParlamentares da Bancada Federal do
Estado de Sergipe, participei de uma reunião muito
pro ve i to sa na cidade de Bo quim, vi san do à dis cus são
dos grandes problemas que afligem a citricultura ser gipana. Existe uma crise sem precedentes na economia do nosso Estado.
No tempo em que eu era Governador, por exem plo, a região citrícula, formada por 14 Municípios ser gipanos, gerava nada menos do que 100 mil empregos. Sergipe era o segundo colocado na produção de
laranjas, sendo suplantado apenas pelo Estado de
São Paulo. Entretanto, Sr. Presidente, houve vários
fatores adversos à citricultura: a conjuntura econômica internacional e nacional, altas taxas de juros cobradas nos financiamentos aos pequenos e médios
proprietários da região, falta de uma política agrícola
voltada para o desenvolvimento e modernização do
setor. Tudo isso le vou a re gião ci trí co la à si tu a ção atual, com mais de 60 mil pessoas desempregadas. A
crise avassaladora promoveu o êxodo rural não só
para as cidades sergipanas como para as de outros
Esta dos bra si le i ros, com a re du ção subs tan ci al da população de várias cidades da região, segundo dados
do IBGE.
Sr. Presidente, a reunião em Boquim foi coordenada pelo Prefeito Municipal, Luiz Fonseca, apoiado
pelo Presidente da Associação dos Prefeitos da região, sob o co man do do ex-De pu ta do e atu al Pre fe i to,
Jerônimo Reis. Também participaram do evento os
Deputados Federais Jorge Alberto, Tânia Soares,
Ivan Paixão e Cleonâncio Fonseca, além dos Senadores Antonio Carlos Valadares e Maria do Carmo.
Várias propostas foram levadas a efeito na ocasião, inclusive a de gestões junto ao Governo Federal
e às instituições financiadoras, tais como o Banco do
Nordeste e o Banco do Brasil. As taxas exorbitantes
cobradas por esses bancos, não só de juros como de
correção monetária, estão esvaziando as possibilidades de qualquer acordo de pagamento, uma vez que
a produção de laranja chegou quase à estaca zero,
não só em Bo quim como nos de ma is Mu ni cí pi os. Basta dizer que nossa produção agrícola de laranja, que
era em torno de 1 milhão de toneladas, será de 250
mil a 300 mil toneladas neste ano. Como se trata de
um Município que produzia laranja em grande quantidade, abastecendo todo o mercado do Brasil, isso
significa que a crise não atinge apenas a nossa região, é uma crise nacional!
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Por isso, Sr. Presidente, o Governo Federal tem
de en vi dar es for ços para pro por ci o nar aos pro du to res
endividados um prazo maior para o pagamento dessas dívidas, como também a diminuição das taxas de
juros, complementos e correção monetária cobrados
atualmente nas negociações. Sem isso, a crise continuará e não saberemos as suas conseqüências, por que o desaparecimento total da produção de laranjas
é um prejuízo descomunal para a economia.
Termino dizendo que as conclusões extraídas
naquela reunião mais consentâneas para a solução,
o mais rápido possível, da tão terrível crise que se
abateu sobre a região citrícola foram apresentadas
não só ao Governo do Estado como também aos
Bancos do Nordeste e do Brasil.
Meus pa ra béns, Sr. Pre si den te, a to dos os or ga nizadores daquela reunião, que, tenho certeza, vai
gerar frutos positivos para a economia sergipana.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Con cedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Siqueira
Campos, por vinte minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ama nhã, dia 8 de maio, ha ve rá uma im por tan te re u nião do
CNPE Conselho Nacional de Política Energética.
Esse Conselho, ligado diretamente ao Gabinete da
Presidência da República, destina-se a assessorar o
Presidente da República na tomada de decisões
acerca da Política Energética Nacional.
Nessa reunião, o Conselho analisará as sugestões propostas pela Comissão de Gerenciamento da
Racionalização da Oferta e do Consumo de Energia
Elétrica – CGRE, criada pelo Decreto nº 3.789, de 18
de abril de 2001, que ”dispõe sobre medidas emergenciais de racionalização, visando a redução de
con su mo e au men to da ofer ta de ener gia elé tri ca e dá
outras providências“.
A referida Comissão integra-se por um represen tan te dos se guin tes ór gãos e en ti da des: Mi nis té rio
de Minas e Energia; Ministério dos Transportes; Ministério do Meio Ambiente; Ministério da Ciência e
Tecnologia; ConselhoNacional de Política Energética
o pró prio Con se lho que ana li sa rá as me di das a se rem
adotadas pelo Presidente da República; Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel; Agência Nacional
do Petróleo – ANP; Agência Nacional de Águas –
ANA; Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS;
Mercado Atacadista de Energia Elétrica – MAE; Cen trais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobrás; e Petróleo
Brasileiro S/A – Petrobras.
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No âmbito das decisões a serem adotadas pelo
Senhor Presidente da República, pelo Conselho Nacional de Política Energética e pela Comissão criada
pelo Decreto-Lei nº 3.789, preocupo-me por não vislumbrar a participação dos consumidores.
Está em gestação no Ministério da Justiça a cri ação da Agência Nacional do Consumidor. Tenho de batido nes ta Casa pela cri a ção da Co mis são de De fe sa do Consumidor, preocupado exatamente com essas questões. O Brasil inteiro está discutindo a raciona li za ção e a re du ção do con su mo, o ra ci o na men to e
o aumento da oferta de energia elétrica.
as
Sr. Presidente, Sr e Srs. Senadores, isso tudo
está diretamente ligado à qualidade de vida. Efetivamente, é o consumidor de baixa renda que vem pagando a conta. Está claro que a discussão, no meu
entendimento, aprofundou-se em face da criação das
agências, de forma geral, em todos os setores.
Especialmente na questão da energia elétrica,
destaco o importante papel da Aneel, já discutido por
outros Senadores em audiências públicas nesta
Casa. Todos destacamos a importância da Aneel em
função de os seus dirigentes terem independência no
exercício de suas funções e de seus mandatos, que
ultrapassam o próprio mandato do Presidente da Re pública em relação ao tempo. Alguns dirigentes da
Aneelrecentemente apro va dos por esta Casa per ma necerão no cargo após o final do mandato do Presiden te Fer nan do Hen ri que Car do so. Isso é im por tan te,
porque a Aneel tem um papel a desempenhar que
não é de Governo, mas de Estado.
Tão importantequanto a Ane el nes sa ques tão seria a participação da Agência Nacional de Defesa do
Consumidor, que está em gestação. Apelo, desta tribuna, para que o Governo Federal envide todos os esforços, já que está ten do a ini ci a ti va de cri ar a Agên cia Nacional de Defesa do Con su mi dor, para fazê-lo o mais ra pidamente possível. Os estudos estão avançados. São
pessoas do setor, com profundoconhecimento, que es tão à frente dos estudos promovidos pelo Ministério da
Justiça para a criação dessa agência.
A re u nião pre vis ta para ama nhã vai de li be rar sobre racionamento, racionalização e, seguramente,
aumento da oferta e redução do consumo de energia
elétrica. Temo que a parte mais fraca acabe sendo
penalizada. A partir dos estudos realizados pela Comissão de Gerenciamento da Racionalização da
Ofer ta e do Con su mo da Ener gia Elé tri ca jun to ao Mi nistério de Minas e Energia, surgiu a idéia da multa a
ser aplicada aos consumidores.
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Sr. Presidente, neste ponto vem a parte da qual
discordo. É nosso dever e nossa obrigação discutir a
ra ci o na li za ção. Pode-se até pu nir o con su mi dor com o
racionamento, mas multar quem já vem pagando altos preços, principalmente os pequenos consumidores, os de baixa renda? As tabelas publicadas pela
Aneel mostram que estão sendo penalizados os menores consumidores. Os grandes consumidores pagaram muito menos, e os maiores de todos os consumidores tiveram até mesmo redução de tarifas. Essa
situação pode ainda ser agravada.
A distribuição de energia elétrica no nosso País
dá-se da seguinte forma: 43% do consumo vem do
setor industrial; 16%, da área co mer ci al; 13%, das ati vidades rurais; e 28%, dos consumidores residenciais. A multa penalizará exatamente esses 28% de con sumidores.Preocupo-me com o fato de esse segmento vir a arcar com o ônus da falta de investimento no
setor de geração de energia elétrica.
Sr. Presidente, não sou contrário, em absoluto,
ao processo da atração de capitais privados para a
geração de energia elétrica – e o meu Estado é a pro va disso. Neste ano, passaremos a ser exportadores,
o que é diferente de assistirmos à privatização de
uma usina hidrelétrica pronta, que vai, depois de pesadosinvestimentos do setor público, para a administração do capital privado. Se precisamos aumentar a
geração de energia elétrica em nosso País, que venha o ca pi tal pri va do. Nes se caso, a Ane el tem um im portante papel. Esse capital deve ser atraído para o
investimento na geração de energia elétrica e não
apenas para as redes de transmissão ou para aquele
segmento mais lucrativo. Em relação a esse ponto, o
Estado do Tocantins é um exemplo nacional.
Sr. Presidente, preocupo-me exatamente com
essas idéias mirabolantes. Primeiramente, atribui-se
a raiz do pro ble ma ape nas às chu vas, para jus ti fi car a
si tu a ção que es ta mos vi ven do no pre sen te ins tan te. É
o mesmo que apontar, como saída para esta crise, a
redução do con su mo, au men tan do as ta ri fas. Tra ta-se
de ameaças aos nossos consumidores que, ainda
desprovidos da Agência Nacional de Defesa do Consumidor, ficam à margem do processo, não integrando essas importantes comissões e não fazendo parte
dos conselhos que acabarão decidindo sobre as medidas a serem adotadas.
Então, Sr. Presidente, to dos so mos am pla men te
favoráveis à racionalização. O consumidor brasileiro
presta-se, com a maior rapidez, a integrar esses pro cessos de voluntariado e de participação em campanhas nacionais, não se recusando efetivamente a dar
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a sua contribuição para enfrentarmos o problema da
racionalização e evitarmos o racionamento.
Mas isso não pode ser fe i to sim ples men te com a
cri a ção de mul tas, o que pe na li za rá e di mi nu i rá a qua lidade de vida da nossa população. No que tange ao
consumo de energia elétrica neste País, se analisarmos as tabelas de cada Estado, verificaremos que
são exa ta men te nos Esta dos mais po bres, com ren da
per capita mais baixa, que estão os consumidores
que têm uma participação mais discreta no consumo
de energia elétrica.
É no Distrito Federal, onde existe a maior concentração de renda do País, que ocorre o maior con sumo. Não é justo, Sr. Presidente, na hora de encontrar soluções para o problema, que paguem a conta
os con su mi do res de me nor por te, ou seja, os de ba i xa
renda.
É possível também, Sr. Presidente, que as empresas de energia elétrica venham a pressionar a
Aneel no sentido de simplesmente aumentar os preços básicos para compensar a perda da arrecadação
decorrente da diminuição do consumo de energia. É
preciso que a Aneel esteja atenta.
Sr. Presidente, fico bastante tranqüilo, porque
dirige a Aneel um dos maiores e melhores homens
públicos deste País, o Dr. José Mário Miranda Abdo.
Mas, aproveitando a oportunidade, ainda na au sência da Agência Nacional de Defesa do Consumidor, enquanto o Senado Federal ainda não aprovou –
e sei que aprovará – a criação da Comissão de Defesa do Consumidor, é preciso que alertemos a Aneel
(Agên cia Na ci o nal de Energia Elétrica) e todas as en tidades que participarão dessa reunião de amanhã,
para que não de i xem a cor da ar re ben tar do lado mais
fraco, para que o consumidor de energia elé tri ca, principalmente o residencial, não venha a pagar a conta
em função da falta de investimento no setor.
É preciso que a própria Aneel, bem como a pró pria Presidência da República, as entidades e o Con selho Nacional de Política Energética demonstrem,
de for ma mu i to cla ra, para a po pu la ção bra si le i ra quais são as me di das ado ta das com relação ao comércio
e à indústria.
Já falei aqui da tribuna, Sr. Presidente, que 43%
do consumo de energia elétrica está situado no setor
industrial, quase 20% no comércio, outros 15% no
campo e apenas 27% no setor doméstico. Mas esse
último segmento está como alvo das ações básicas a
serem desenvolvidas, quais sejam, racionamento,
multa e aumento.
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Então, o meu objetivo, nesta tarde, com este
pronunciamento, era dizer da nossa expectativa e
preocupação, já que amanhã se reúne o Conselho
Na ci o nal de Po lí ti ca Ener gé ti ca, e lá, en ten do, não estarão representados os consumidores brasileiros,
para que não sejam penalizados aqueles que já poucas con di ções têm de con su mir ener gia elé tri ca – que
está ligado diretamente à qualidade de vida , um seg mento que já vem consumindo pouco, é verdade.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Concede-me V. Ex.ª um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Com alegria, ouço V. Ex.ª, Senador Antonio
Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA) –
Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Ex.ª aborda
um tema que é, sem dúvida, o mais importante desta
fase do Brasil. Eu mesmo tinha um discurso para pro nunciar sobre essa matéria. Vou adiá-lo, porque V.
Ex.ª concentra quase todos os meus pensamentos
em sua fala, e o faz com a autoridade de quem representa um Estado que está cuidando, talvez isoladamente mais do que qualquer outro, do problema de
energia elétrica através de aproveitamentos como o
de Lageado, que vai se chamar Luís Eduardo. E com
essa autoridade que lhe cabe e ao Governador do
seu Esta do, é que que ro di zer que V. Ex.ª vai ao pon to
crucial, que é o con su mi dor de ba i xa ren da. Este, nas
tabelas que surgem anun ci a das, será a gran de ví ti ma
de tudo isso, até porque já economiza, porque não
pode pagar, e os outros, que não economizam e podem pagar, ficam em situação melhor. Daí por que V.
Ex.ª aborda com muita competência o assunto e talvez vá me privar de fazer o discurso que havia preparado, com alguns dados, sobre a matéria que V. Ex.ª
aborda com tanta propriedade. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agradeço e incorporo com alegria, Senador
Antonio Carlos Magalhães, a importância do aparte
de V. Ex.ª , que é um profundo conhecedor desse setor e que teve, jun to co nos co, o pri vi lé gio de ver ini ci adas as obras da antiga usina do Lageado, já quase
pronta, ainda este ano, dentro de poucos meses. A
Usina Luís Eduardo Magalhães, nesse sábado, teve
con cre ta da a úl ti ma eta pa de sua bar ra gem. Por tan to,
dentro de três ou quatro meses, segundo os pareceres técnicos sobre a questão, já teremos totalmente
concluída a Usina Luís Eduardo Magalhães, o que
nos coloca na condição de exportadores.
Mas aí V. Exª toca num outro ponto importante,
que são os aproveitamentos menores, de menor
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grandeza, mas de maior importância. Não é racional,
não é lógico se investir em longas redes de transmissão, sendo que podemos produzir a energia benefician do as co mu ni da des lo ca is, por meio de ter mo e lé tricas e das PCHs, que são pequenos aproveitamentos
hidroelétricos de que, aliás, Sr. Presidente, o Tocantins é riquíssimo e cujo potencial ainda é muito pouco
aproveitado.
Lutávamos, há alguns dias, Sr. Presidente, pela
aquisição de um financiamento para a construção de
duas mil pontes, consideradas emergenciais para o
desenvolvimento, para a infra-estrutura do nosso
Estado. Imagine V. Exª qual não é o nosso potencial
de recursos hídricos!
Então, preocupado com isso tudo, Sr. Presidente, é que vejo a aflição dos consumidores, que,
diga-se de passagem – lembrou bem V. Exª –, já são
os pri me i ros a eco no mi zar, por que não po dem gas tar.
Eles vêm pa gan do aci ma da mé dia com os au men tos,
enquanto que, para o setor industrial e o comércio, os
aumentos têm sido menores.
Sr. Presidente, há outras ameaças, como a incorporação dessas taxas, tendo como destino final o
consumidor. Seria uma CPMF dentro da nossa conta
de luz. E isso leva os consumidores brasileiros ao de sespero!
Portanto, Sr. Presidente, ao finalizar, desejo deixar algumas das propostas que o Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor (Idec) faz, a fim de que,
quem sabe, ainda possam alterar ou permear a ação
daqueles que tomarão uma decisão. Tenho certeza
de que, ao cri ar a Co mis são, o Pre si den te da Re pú blica está preocupado com o segmento. E entendo que,
ao concluir 18 das 21 usinas hidrelétricas paralisadas, já fez mu i to. É a atra ção do ca pi tal pri va do da for ma mais sa u dá vel. Sei que Sua Exce lên cia agi rá com
sen si bi li da de; mas gos ta ria de aqui de i xar tó pi cos das
propostas do Idec para a questão:
Que não seja aplicada nenhuma so bre ta xa para
o con su mi dor re si den ci al que man ti ver con su mo igual
ao mesmo do mês do ano 2000;
Que seja dado um desconto na tarifa a ser paga
em escala proporcional à redução aos consumidores
que reduzirem o consumo de energia;
Que não seja aplicada sobretaxa aos consumidores de baixa renda de acordo com os critérios de
cada empresa e cada região. Sr. Presidente, 55Kw
por mês é pouco. É muito pouco;
Que seja desenvolvida uma ampla campanha
de informação e educação da população para o consumo racional de energia;
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Que sejam claramente definidas e divulgadas
as datas de início e término do racionamento, evitando prorrogações ou a ado ção des sas me di das em ca ráter permanente;
Que sejam amplamente divulgadas as medidas
tomadas em relação aos setores industriais e comerciais.
Com relação a esse ponto, Sr. Presidente, o
consumidor residencial não entenderá se for eleito
como prioridade, como culpado pela crise. Nem os
consumidores, nem São Pedro. Os problemas de
energia elé tri ca no País são de in ves ti men to e de pri o ridade, e não o consumidor final e as questões relacionadas aos índices pluviométricos.
Finalmente, Sr. Presidente, tenho certeza de
que, se incorrermos no erro da criação dessa multa,
ca i re mos em mais um gran de em ba te ju di ci al, por que
entidades como o Idec, a OAB, renomados juristas,
con sul to res, es tra te gis tas des se seg men to e os edi toriais de todos os jornais, neste final de semana, a imprensa como um todo, ninguém quer ouvir falar em
penalização para quem já está penalizado, em sobretaxa, em multa e outras medidas coercitivas, punitivas, para aqueles que não têm culpa, efetivamente,
nesse processo.
Portanto, Sr. Presidente, estou desejoso de que
todo este debate ve nha a re sul tar no abre vi a men to da
criação da Agência Nacional de Defesa do Consumidor, na aprovação, por parte desta Casa, do projeto
de resolução que cria a Comissão de Defesa do Con sumidor do Senado, e de que, na reunião de amanhã,
não seja penalizado o consu mi dor re si den ci al em fun ção dos problemas que estamos atravessando neste
instante.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Siqueira Campos, o Sr. Edison Lobão, 1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – De acordo com o rodízio já fixado pela Mesa
anteriormente, concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Magalhães, que falará de acordo com o
previsto no art. 14 do Re gi men to, e, em se gui da, da rei
a palavra ao Senador Roberto Saturnino, próximo
orador inscrito.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, ocupo
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a tribuna por pouco tempo para abordar um assunto
que já tratei mais de uma vez nesta Casa e que não
me canso de tratar, em virtude da falta de providências efetivas do Governo Federal, eu diria até mesmo
da área econômica, em relação ao cacau.
O cacau, por muito tempo, sustentou o País,
principalmente a Bahia. Hoje, depois de sofrer várias
crises, inclusive o da vassoura-de-bruxa, tem a opor tunidade da reabilitação por meio da clonagem, que
está dan do cer to. O Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es – man da a verdade que se diga – está muito atento a este
assunto e querendo que haja eqüidade do cacau em
relação aos demais produtos que têm uma certa van tagem e um certo subsídio do Governo Federal.
Então, o cacau, mais do que nunca, está nessa
situação... E o Mi nis tro Pra ti ni de Mo ra es já en vi ou, há
mais de três meses, para o Ministério da Fazenda, as
sugestões para que a lavoura cacaueira seja atendida. Entretanto, até agora não o foi.
É preciso que o País entenda que são mais de
93 municípios, com milhares e milhares de trabalhadores rurais que podem ter uma oportunidade de tra balho nunca vista – que está dando certo, como afirmei, por meio da clonagem. Ora, se esses recursos
não saem, se esses recursos demoram a atender a
economia baiana, gera-se mais um problema para o
Estado e para o País.
Apelo ao Ministro Pedro Malan para que se
mostre sensível, bem como sua equi pe, no sen ti do de
atender à eqüidade que os baianos pedem – poderiam até exigir, mas pedem – em relação aos demais
produtos nacionais. Creio que é a política certa.
Há mais de cinco anos trato o assunto, o problema vem desde o Governo Itamar Franco. Já o tratei
com o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, com o Ministro Pe dro Pa ren te e com o Mi nis tro Pe dro Malan. Agora, o Governador da Bahia o tratou diretamente com o Ministro Pratini de Moraes. No entan to, as pro vi dên ci as efe ti vas não vi e ram. Os ca ca u icultores começam a perder a esperança na ação go vernamental.
Faço, repito, um apelo ao Presidente da República e ao Ministro da Fazenda no sentido de que
atendam a Bahia com relação à questão. Em vários
pontos, a Bahia tem sido desprezada, inclusive no
que diz respeito ao problema das estradas que mencionei tam bém em meu dis cur so. Fui au tor de um pro jeto para a erradicação da pobreza e, por meio deste,
vários Estados foram atendidos, mas não o meu.
Faço um apelo ao Ministro Pedro Parente, que
tratou o assunto conosco há muito tempo, e também
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ao Senhor Fernando Henrique Cardoso com relação
ao Projeto Alvorada. É preciso que seja logo implanta do na Ba hia a fim de que pos sa mos usu fru ir de uma
proposta, cuja autoria é de um baiano, mas que irá
beneficiar todo o Brasil.
Volto a dizer, o problema do cacau é grave, e o Ministro Pedro Malan tem que ter sensibilidade para com
ele. Vamos ter problemas, como salientou, há pouco,
com muita justeza, o nobre Senador Siqueira Campos,
na área da energia, mas pre ci sa mos evi tar ou tros pro blemas, sobretudo na área agrícola e agroindustrial. E um
desses problemas sem dúvida é o cacau.
Nós, que fomos os maiores produtores de cacau, não podemos estar importando cacau. Isso é
gravíssimo, e, por isso mesmo, fiz questão de vir à tri buna, por concessão de V. Exª, chamar a atenção do
Governo, em nome da Bahia, no sentido de que a
área econômica, em particular o Ministro Malan, seja
sensível ao problema.
Muito obrigado a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao eminente Senador Roberto Saturnino. V. Exª terá vinte minutos para fazer o
seu pronunciamento.
O SR. ROBERTO SATURNINO (PSB – RJ. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sras e Srs Senadores, vim a esta tribuna para, como dis se há pou co a vá ri os jor na lis tas que
me in da ga vam, mu dar de as sun to. Tam bém que ro me
aliviar da tensão a que estou submetido, confesso, e
abordar outras questões que, penso, não podem ser
relegadas a um plano secundário no momento em
que o Senado vive uma responsabilidade enorme de
decisões extremamente graves.
Quero referir-me a uma cobrança que a opinião
pública também deve fazer ao Governo. Há um clima
neste País, muito justo, de cobrança de verdades, de
cobrança de ética, de exigência de ética e de verdade, por parte dos homens públicos de um modo geral
– do Legislativo e também do Executivo.
Acho que este clima de exigência e de verdade
deveria encontrar por parte do Governo, do Poder
Executivo, uma resposta que tranqüilizasse a Nação.
O Governo deveria simplesmente confessar que cometeu um erro profundo na sua política de energia
elétrica, de privatização de empresas de energia elétrica. Quando afirmava que queria mobilizar recursos
da ini ci a ti va pri va da, já que en fren ta va enor me es cassez, deveria ter mobilizado esses recursos para a
construção de novos empreendimentos, de novas
usinas, e não mobilizá-los para vender um patrimônio
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– em pre en di men tos já re a li za dos que es ta vam ge rando ener gia mu i to bem, sem ne nhum pro ble ma -, des ti nando esses recursos para pagamento dos seus
compromissos no mercado financeiro, deixando o
País sem investimentos no setor de energia elétrica
durante 4 anos.
O resultado é essa escassez agora incontornável. Cometeu um erro grave, que deveria vir a público.
Já que não há outra saída senão o racionamento, é o
racionamento ou o colapso, o Governo Federal deveria convocar a Nação e começar esta convocação reco nhe cen do o seu erro: o erro fun da men tal da po lí ti ca
do setor de energia elétrica, que não mobilizou os recursos privados para novos investimentos. Poderia
até, nas operações de privatização, ter exigido investimentos de ampliação, investimentos de novas usinas, investimentos que viessem hoje suprir o País de
energia elétrica, que se tornou um bem escasso e
também um verdadeiro gargalo a restringir o processo de crescimento, o processo de desenvolvimento
econômico do País.
O Governo deveria convocar a Nação para discutir inclusive o rumo que deve ser tomado para evitar-se o colapso; deveria parar de enganar o povo
com esse pro gra ma de usi nas ter me lé tri cas a gás, em
que ninguém está acreditando, à medida que saem
do pa pel as usi nas em que a Pe tro bras par ti ci pa. Se a
Petrobras não entra, não há usina termelétrica a gás,
pois há uma série de questões não resolvidas. Evidentemente, a empresa privada quer rendimentos,
remuneração garantida. Ela já obteve aumento de tarifas substanciais que penalizaram a população – e
vão penalizar mais ainda – com esse processo de ra cionamento que está sendo cogitado, sem ser discutido com a Na ção. O gran de pe na li za do, uma vez mais,
será o consumidor, o povo, que já sofreu com o aumen to de ta ri fas mu i to for tes nos se to res pri va ti za dos.
Então, é hora da confissão – perante a Nação,
perante a população – dos seus erros e da convocação para a discussão de uma política alternativa que
seja capaz de retirar a Nação da perspectiva de colapso. Também o Governo tinha de confessar o seu
erro na po lí ti ca de aber tu ra in dis cri mi na da, de sa tis fação das exigências do Fundo Monetário e do mercado financeiro, que conduziu ao desastre de setores
muito grandes e importantes da economia industrial
brasileira.
Uma agência governamental, o IPEA, acaba de
publicar um relatório sobre a evolução das cadeias
produtivas brasileiras durante os últimos dez anos. O
relatório mostra que a pro pos ta de me lho rar, obri gan-
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do a indústria brasileira ao aumento de produtividade,
submetendo-a à concorrência de indústrias muito
mais avan ça das tec no ló gi ca e pro du ti va men te que as
nossas, conduziu ao desastre, ao desaparecimento
de muitos setores da nossa indústria, de centenas de
empresas brasileiras, gerando desemprego e redução de pro du ção. O pró prio IPEA de via con fes sar isso
e convocar a Nação para buscar, junto com ela, soluções novas para enfrentar as exigências do mercado
fi nan ce i ro, as exi gên ci as do Fun do Mo ne tá rio Inter nacional , que fala por esse mercado.
Era hora de mobilizar a Nação para o enfrentamento de uma situação concreta e, também, das
pressões que estão conduzindo o Brasil a assinar o
Acordo de Livre Comércio das Américas, a ALCA
que, uma vez pos to em exe cu ção, de vas ta rá o que so brou ainda da nossa indústria depois desse processo
de abertura.
A Nação não deve ser ouvida sobre isso? Evidentemente que sim. Apelo aos nobres colegas Senadores para aprovarmos o projeto de plebiscito que
apresentei ao Senado. O Brasil não pode se comprometer com um acordo dessa natureza, que será um
desastre a mais, um desastre complementar, um desastre definitivo sobre a nossa capacidade produtiva.
Não serão atingidos apenas os setores da indústria,
de serviços, da construção, o setor bancário; tudo
isso, se gu ra men te, será in va di do e des tru í do por uma
competição para a qual não estamos preparados.
Não é hora de comprometer o Brasil. É um engano, é um engodo o que está sendo passado pelas
representações oficiais de que o Brasil teve uma
grande vitória, porque recusou a antecipação para
2003 da vigência desse acordo, embora saibamos
que 2005 está próximo. Não serão dois anos – de
2003 para 2005 – que vão preparar a nossa economia, a nossa indústria. É um assunto nacional, que
merece a motivação e a participação de toda a população brasileira, para que se possa tomar uma decisão que não constitua desastre.
De via con fes sar o seu fra cas so tam bém na área
social e mostrar que o País não tem condições de resol ver o pro ble ma so ci al, tri lhan do esse ca mi nho ne oli be ral. Não é com pe que nos in ves ti men tos adi ci o na is
e compensatórios que o problema da distribuição de
renda será resolvido. Enfim, seria a oportunidade de
um diálogo construtivo e verdadeiro para com a Nação bra si le i ra e sua re pre sen ta ção no Congresso Na cional, com todos os partidos que apóiam o Governo
e que lhe fazem oposição, para demonstrar também
que o Go ver no se dis põe a en fren tar a ver da de, com o
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sentimento da mo ral, da éti ca e da sa tis fa ção pú bli ca.
Todo homem público deve à população, que, afinal
de con tas, cons ti tui o con jun to dos seus cons ti tu in tes.
Eram es sas as con si de ra ções que eu que ria tra zer hoje, numa breve mensagem. Espero que o Governo tenha voltado a sua atenção para o clamor, de
enormes dimensões, da opinião pública, que está a
exigir no comportamento político do Legislativo e do
Executivo.
Sr. Presidente, o relatório do IPEA mostra os
efeitos desastrosos da abertura. Aproveitamos essa
discussão para assinalar o que está começando a se
pro ces sar em tor no da ALCA, que pode tra zer re sul ta dos devastadores para a nossa economia.
Era o que eu queria dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Dentro do rodízio fixado pela Mesa, concedo a
palavra ao próximo orador inscrito, Senador José
Agripino, do PFL do Rio Grande do Norte, por cinco
minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, por uma coincidência
em relação ao que acabou de dizer o Se na dor Ro berto Saturnino, uso a tribuna para comunicar ao Plenário que es ti ve ao lado de com pa nhe i ros do PFL, o Pre sidente do ITM, Deputado Vilmar Rocha, Deputados
José Carlos da Fonseca e Paulo Bornhausen, nos
dias 2 e 3 de maio passado, na cidade de Buenos Aires, participando de um seminário que versou sobre
os temas ”Diferentes experiências sobre integração“,
”Uma pon te so bre o pro je to Na ci o nal“ e ”As es tra té gi as de integração supranacional“. Desse seminário
par ti ci pa ram o Se na dor ar gen ti no Car los Me nem, Secretário de Relações Internacionais do Partido Justicialista; Deputadosargentinos Oscar Lamberto e Jor ge Giorgetti; Deputado Espanhol Francisco Camps
Ortiz; Embaixadores Vittorino Allocco, Che fe da De legação da Comissão Européia na Argentina; Peter
Landelius, Emba i xa dor do Re i no da Su é cia na Argen tina; Héctor Casanueva, Embaixador do Chile na
ALADI; Rosário Green, Embaixadora do México na
Argentina; Diego Guelar ex-Embaixador da Argentina
no Bra sil; Ro meo Pé rez Antón,Re pre sen tan te do Uru guai.
O tema tratado foi, evidentemente, os diversos
modelos de integração hoje vigentes no mundo. A
União Européia, o Mercosul, assim como o Nafta foram assuntos debatidos, e a ALCA foi o objetivo final
daquela reunião. Cada qual apresentava as suas opi niões e trazia, à luz de experiências vividas pelos
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seus países, resultados concretos das dificuldades
que os seus países estavam vivenciando.
É cla ro que nós do Cone Sul, do Bra sil da Argen tina, do Uruguai, debatemos com maior profundidade
a questão do Mercosul e a questão da Alca foi suficientemente debatida, mas como conseqüência do
Mercosul. Isso ocorreu por uma razão muito simples:
ficou patente para nós, brasileiros, assim como para
os argentinos, que o Mercosul é a opção, o destino, e
a Alca é uma alternativa da qual, evidentemente, não
podemos abrir mão. Mas, temos a consciência ab solu ta de que a Alca é uma al ter na ti va, pelo fato de com preendermos as diferenças entre os Estados Unidos
e o Canadá e o res tan te do Con ti nen te ame ri ca no, incluindo inclusive o México, a América Central e a
América do Sul.
Há diferenças profundas de níveis de produtividade. A taxa de juros praticada no Brasil é completamente diferente daquela praticada nos Estados Unidos. No Brasil, há um regime tributário completamente diverso daquele existente no restante dos países
da América do Norte, seja Canadá, Estados Unidos
ou México. Não podemos abrir livremente os nossos
mercados, porque ocorreria um fato em pé de desigualdade.
Por outro lado, não podemos nos abster da
perspectiva da Alca, até porque os Estados Unidos,
que têm interesse na Alca, ensaiados pelo Nafta, já
estão praticando – e à larga – convênios bilaterais
com alguns países, como o Chile, e outros da América Central, como Costa Rica. Também tentam fazer
acordos bilaterais e não multilaterais com países distintos.
O Bra sil não pode abs ter-se da pro ba bi li da de de
vir a ser dominado por uma multiplicidade de acordos
bilaterais entre os Estados Unidos e aqueles que são
nossos parceiros no Mercosul, haja vista a freqüente
tentativa e até a iniciativa recíproca dos Estados Uni dos diante da Argentina de acordos bilaterais.
Abre-se uma fen da pro fun da e pe ri go sa na re la ção do
Mercosul, em virtude da dificuldade criada ao ingresso do Chile no referido Mercado ,pela perspectiva de
acordo bilateral entre Estados Unidos e Chile.
Se temos, portanto, dificuldades para mensurar
nos sa eco no mia em re la ção à eco no mia ame ri ca na por
questões de produtividade, de regime tributário e de
taxa de juros, não podemos perder a esperança de que
se imponha o entendimento pelo perigo da realização
de convênios bilaterais entre os Estados Unidos e os
países que formam, inclusive hoje, o Mercosul.
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Por essa razão, lá estivemos, debatemos a
ques tão e trou xe mos, para o co nhe ci men to do Ple ná rio do Senado, um comunicado conjunto, que reputo
importante, fir ma do en tre o PFL – Par ti do do qual sou
Vice-Presidente – e o Partido Justicialista, que divide
ao meio o eleitorado da Argentina. Trata-se de um co municado conjunto que manifesta a opinião de dois
Partidos políticos de importância no Brasil e na
Argentina, a res pe i to de um tema que ine vi ta vel men te
será de capital relevância para ambos num fu tu ro muito próximo.
Temos a consciência de que, em muito pouco
tempo, as decisões do Conselho Monetário Nacional
do Brasil ou do Banco Central da Argentina, podem
ser até menos importantes do que decisões tomadas
no âmbito da Organização Mundial do Comércio ou
da Orga ni za ção Inter na ci o nal do Tra ba lho, am bas em
Bruxelas, ou de organismos sediados em Genebra,
pela globalização da eco no mia e pela nos sa in ser ção
neste comércio globalizado.
Posto isso, leio, para conhecimento do Plenário
do Senado Federal, o texto do comunicado conjunto
que firmamos – PFL e Partido Justicialista – no dia 3
de maio na cidade de Buenos Aires:
O Partido da Frente Liberal e o Partido Justicialista, após analisarem os resultados da Reunião Ministerial de Buenos Aires e da Cúpula das Américas
em Quebec e depois de discutirem os desafios e
pers pec ti vas que a con for ma ção da Área de Li vre Co mércio das Américas (ALCA) implicará para o
MERCOSUL, em geral, e para Brasil e Argentina, em
particular, resolvem:
– reiterar que a conclusão das negociações do
Acordo ALCA deverá ocorrer em janeiro de 2005 e
que sua entrada em vigor se dará em dezembro do
mesmo ano;
– apoiar o entendimento de que o Acordo ALCA
tem por objetivo o livre comércio, sem práticas que
distorçam o acesso amplo aos mercados, como barreiras não-tarifárias e subsídios, em especial no setor
agrícola;
– reafirmar a importância de que questões ambientais e trabalhistas não sejam invocadas como
condicionantes, nem submetidas a disciplinas cujo
descumprimento esteja sujeito a restrições ou sanções comerciais;
– manifestar satisfação com a crescente participação da sociedade civil – inclusive de nossos Congressos – no processo ALCA, em especial com a decisão de dar transparência ainda maior às negociações, tornando públicos os textos e minutas do Acor -
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do; e res sal tar, por fim, a im por tân cia da ação co or de nada e conjunta do MERCOSUL no processo negociador, estratégia que tem garantido a nossos países
uma ca pa ci da de ma i or de in fluên cia e de fe sa de seus
interesses.
Buenos Aires, em 03 de maio de 2001.
Senador Eduardo Menen, Secretário de Relações Internacionais do Partido Justicialista e pelo Se nador José Agripino, Vice-Presidente do Partido da
Frente Liberal.
Enca mi nho ain da, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nadores, cópia do pronunciamento que fiz por ocasião daquele seminário levando a posição do meu
Par ti do e cre io que do meu País em re la ção à ques tão
da Alca.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JOSÉ AGRIPINO EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
SEMINÁRIO VI
Diferentes experiências sobre integração nas
parte entre o projeto nacional e as estratégias de integraçãosupranacional.

Senador Argentino:
Carlos Menem – Sec. de Relações InternacionaisdoPJ.

DeputadosArgentinos:
Oscar Lamberto
Jorge Giorgetti
Deputado Espanhol:
Francisco Camps Ortiz
Embaixadores:
Vit to ri no Alloc co — Che fe da De le ga ção da Co mis são Eu ro péia na Argentina
Peter Landelius — Embaixador do Reino da Suécia na
Argentina
Héctor Casanueva — Embaixador do Chile na Aladi
Rosário Green — Embaixadora do México na Argentina
Diego Guelar — ex-Embaixador da Argentina no Brasil
Romeo Pérez Antón — Representante do Uruguai
COMUNICADO CONJUNTO
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O Partido da Frente Liberal e o Partido Justicialista, após
ana li sa rem os re sul ta dos da Re u nião Mi nis te ri al de Bu e nos Ai res e
da Cú pu la das Amé ri cas em Qu e bec e de po is de dis cu ti rem os de sa fi os e pers pec ti vas que a con for ma ção da Área de Li vre Co mér cio das Américas (ALCA) implicará para o Mercosul, em geral, e
para Brasil e Argentina, em particular, resolvem:
! re i te rar que a con clu são das ne go ci a ções do Acor do Alca
devera ocorrer em janeiro de 2005 e que sua entrada em vigor se
dará em dezembro do mesmo ano;
! apo i ar o en ten di men to de que o Acor do Alca tem por ob je tivo o livre comércio, sem práticas que distorçam o acesso amplo
aos mer ca dos, como bar re i ras não-ta ri fá ri as e sub sí di os, em es pecial no setor agrícola;

• re a fir mar a im por tân cia de que ques tões am bi en ta is e tra balhistas não sejam invo ca das como con di ci o nan tes, nem submeti das a dis ci pli nas cujo des cum pri men to es te ja su je i to a res tri ções
ou sanções comerciais:
• ma ni fes tar sa tis fa ção com a cres cen te par ti ci pa ção da so cie da de ci vil — in clu si ve de nos sos Con gres sos — no pro ces so Alca,
em especial com a decisão de dar transparência ain da ma i or às ne gociações, tornando públicos os textos e minutas do Acordo; e
• ressaltar, por fim, a importância da ação coordenada e
conjunta do Mercosul no processo negociador, estratégia que tem
garantido a nossos países uma capacidade maior de influência e
defesa de seus interesses.
Buenos Aires, 3 de maio de 2001.
Senador Eduardo Menen, Secretário de Relações Internaci o na is, Par ti do Justicialista - Senador José Agripino, Vice-Presidente do Partido da Frente Liberal.
UMA VISÃO DO BRASIL
O fim da Gu er ra Fria e o pro ces so de dis ten são po lí ti co-ide oló gi ca que se lhe se guiu en se ja ram o apa re ci men to do mun do mul tipolarizado, transnacional, fragmentado e setorializado com que
chegamos ao sé cu lo XXI. Ao rí gi do ma ni que is mo do sis te ma bi po lar – toldado por razões ideológicas e estratégicas com raízes na
His tó ria – so bre ve io sis te ma plu ral em que se to res e pro ces sos pa reciam livres para reinventarem-se. O combustível a alimentar es sas re vo lu ções si mul tâ ne as foi de cer to a ace le ra ção, a par tir do se gundo pós-guerra, da revolução científico-tecnológica que, para
além da di men são ar ma men tis ta, trans for mou por com ple to a re a lidade dos transportes, das telecomunicações, da micro eletrônica,
dentre outras áreas do saber humano.
O sé cu lo XX his to ri ca men te du rou me nos que as suas dé cadas cronológicas. Espremeu-se, na verdade, entre o início da Pri me i ra Gran de Gu er ra, em 1914, e a que da do Mur ro de Ber lim, em
1989. Nunca dan tes as mu dan ças fo ram tão pro fun das, e rá pi das,
como nesse período. Transformações radicais: nas ciências, na
tec no lo gia, na cul tu ra e nos cos tu mes. As ener gi as e os re cur sos li be ra dos após o ci clo de in ves ti men tos mi li ta ris tas do mun do bi po lar
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vertiginosamente se converteram em novos e mais significativos
passos no sentido da chamado globalização.
As últimas gerações vêm testemunhando a construção de
um mundo novo, que nasce diante de nossos olhares atônicos. O
sistema internacional fundado nos estados na ci o na is en fren ta desa fi os e pres sões que per pas sam as fron te i ras tra di ci o na is. A te le fo nia, o rá dio, a te le vi são e a in ter net ig no ra mos ato res usu a is des se ce ná rio e os in te gram em pro ces sos ra di cal men te tran sa ci o na is.
Po vos e cul tu ras dis tan tes ge o gra fi ca men te pas sam a compartilhar riscos e oportunidades, perplexidades e possibilidades.
Um real sentido de vizinhança e de comprometimento, agora em
es ca la glo bal, mol da a agen da trans na ci o nal das so ci e da des, in vi abi li zan do a in su la ri da de e o iso la ci o nis mo. Cul tu ra, co mér cio, flu xos
fi nan ce i ros e ló gi ca cor po ra ti va, pre o cu pa ções am bi en ta is e so ci ais, con for mam pro ces sos que por sua na tu re za ul tra pas sam fron tei ras e se in ter na ci o na li zam de ma ne i ra ir re ver sí vel. O cri me e a lei
acom pa nham essa ten dên cia, as sim como o com ba te às do en ças,
à fome e à falta de liberdade.
E nes se pal co que pre ci sam ser ana li sa dos os pro ces sos de
in te gra ção. Para o Bra sil, em par ti cu lar, essa aná li se sus ci ta re fle xões vitais. País-continente desde o período colonial, a partir de
Tor de si lhas to mou ru mos que lhe do ta ri am de pe cu li a ri da des de difí cil su pe ra ção. Sua di men são con ti nen tal lhe terá tal vez di ta do um
timing só seu: Re i no Uni do a Por tu gal en quan to os vi zi nhos se tor navam in de pen den tes; Mo nar quia par la men ta ris ta en quan to os vizinhos se tornavam repúblicas presidencialistas; escravocrata até
1888, bem de po is da ma i o ria dos vi zi nhos. Lu só fo no em meio a vi zinhos hispânicos. Majoritariamente litorâneo, atlântico, quase de
costas para a América do Sul.
Ri va li da des po lí ti co-di plo má ti cas, com tons por ve zes mi li tares e estratégicos, só reforçaram, ao longo da História, essa tendên cia ao dis tan ci a men to. Com efe i to, a par tir da nos sa Re vo lu ção
de 1930, com Getúlio Vargas, adotamos o caminho da industrializa ção por subs ti tu i ção de im por ta ções e um mo de lo de de sen vol vimen to na ci o nal au tár qui co, o qual só da ria mos tras de exa us tão durante a década de 1980.
O so nho frus ta do de Si mon Bo lí var guar da se me lhan ça não
só com a frus tra ção de Wo o drow Wil son, como tam bém – e aí fe liz mente – com os pesadelos internacionalistas tanto do marxismo-le ni mis mo quan to do na ci o nal-so ci a lis mo, es tes com for te odor
de re pro vá vel en ge nha ria so ci al. No en tan to, foi uma Eu ro pa tra u maticamente di vi di da e re fém do equi lí brio do ter ror que lo grou ini ci ar, ain da na dé ca da de 1950, o pro ces so de in te gra ção que, pas sando pelo Be ne lux, le vou-a ao Tra ta do de Roma e a trou xe a Ma astrich, à União Européia e ao Euro. Foi necessário que o mundo
real – globalizado, gerando renda e empregos, buscando estabilida de ma cro e co nô mi ca e go ver nan ça po lí ti ca e so ci al – re es cre vesse o ca pí tu lo re la ti vo a in te gra ção, a fim de evi tar no vas frus tra ções.
Nas Amé ri cas, es sas ques tões têm ca rac te rís ti cas pró pri as.
Avulta o fato de que, ao Norte do Hemisfério, os Estados Unidos,
maior potência do planeta, torna irremediavelmente assimétrica a

338
Maio de 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

relação com os demais vizinhos. Além disso, a verificação de que
os pa í ses da Amé ri ca La ti na pas sa ram a ma i or par te do sé cu lo XX
às vol tas com dis tin ções eco nô mi cas e ins ta bi li da des po lí ti cas que
não deram solução adequada a nossa pesada herança da exclusão social.
A velha ALALC foi importante como exercício diplomático,
obteve êxitos e semeou resultados, porém se revelou insuficiente.
A teia de acor dos bi la te ra is e de ini ci a ti vas de apro xi ma ção re gi o nal
tampouco conseguiu criar a sinergia necessária para alavancar o
de sen vol vi men to har mô ni co, ape sar da massa crítica de reflexões
teóricas que foi acumulada ao longo dos anos em foruns como a
Ce pal e mes mo em or ga nis mos como a UNCTAD e a pró pria ONU.
Só a par tir de me a dos da dé ca da de 1980, quan do a ma i o ria
de nos sos pa í ses se re de mo cra ti zou, pas san do a cul ti var os va lo res comuns da boa governança e da estabilidade macroeconômica, é que fo ram efe ti va men te da das as ba ses para o lan ça men to do
Mercosul. Seus resultados econômico-comerciais são admiráveis,
como mais uma vez aqui nes te en con tro se ob ser va, e tra zem be nefícios para todos os participantes, o que lhe permitiu atrair as
atenções de outros vizinhos que já se encontram em avançados
processos de in te gra ção e de in ter lo cu ção pri vi le gi a da.
A Alca, por sua vez, resulta da vontade de nossos vizinhos
setentrionais de congregar as Américas, do Alaska à Patagônia,
num úni co es pa ço de li vre co mér cio. Ain da no Go ver no de Ge or ge
Bush, o pai, foi lan ça da a Ini ci a ti va das Amé ri cas, em brião da Alca.
De lá para cá, durante a primeira administração de Bill Clinton, o
NAFTA (North America Free Tra de Agre e ment), en tre EUA, Ca na dá e Mé xi co, pa re ceu cons ti tu ir um real es for ço, por par te de Was hington, com vistas a fazer um “laboratório” de futuras relações
mais ín ti mas e ope ra ci o na is com os de ma is vi zi nhos ao Sul. Ago ra,
com o Presidente George W. Bush ainda às voltas com a necessidade de obter o fast track do Congresso norte-americano, quais
são as ques tões que se co lo cam para as Amé ri cas, so bre tu do após
a Cúpula de Quebec?
O Mer co sul é um pa tri mô nio que nos cabe for ta le cer e va lo rizar. Como tal, tem participado ativamente das negociações hemis fé ri cas. Até o mo men to, apre sen tou pro pos tas em cada um dos
nove Grupos de Negociação da Alca. No grupo sobre Agricultura,
cuja pre si dên cia foi exer ci da pela Argen ti na e, pos te ri or men te, pelo
Bra sil, o Mer co sul tem sido par ti cu lar men te atu an te, dada a cen tralidade dos problemas com que lida.
O Bra sil e os de ma is Esta dos-Par te do Mer co sul têm atu a do
de for ma co e sa e de fen di do po si ções co muns nas ne go ci a ções da
Alca. Ao Bra sil e a seus par ce i ros no Cone Sul in te res sa que os en tendimentos em torno da
Alca avan cem por con sen so, de for ma gra du al, si mul tâ nea e
equilibrada, em conformidade com as regras da OMC.
O grau de atra ti vi da de da Alca para o Bra sil de pen de rá das
con di ções es pe cí fi cas do acor do, es pe ci al men te no que diz res pe ito ao maior acesso dos produtos bra si le i ros aos mercados he misfé ri cos. Con for me afir mou o pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do-

MAIO 2001
Terça-feira 8

08277

so na III Cú pu la das Amé ri cas, “A Alca será bem-vin da se sua cri a ção for um passo para dar acesso aos mercados mais dinâmicos;
se efetivamente for o caminho para regras compartilhadas sobre
antidumping; se re du zir as bar re i ras não-ta ri fá ri as; se evi tar a dis torção protecionista das boas regras sanitárias; se, ao proteger a
pro pri e da de in te lec tu al, pro mo ver, ao mes mo tem po, a ca pa ci da de
tecnológica de nossos povos”.
Nesse sen ti do, o Bra sil con si de ra que uma efe ti va ne go ci a ção na área agrí co la, com re du ção das bar re i ras co mer ci a is que dificultam o aces so de nos sos pro du tos aos mer ca dos re gi o na is, eli mi na ção de sub sí di os à ex por ta ção e dis ci pli na men to das me di das
de apoio interno, é elemento essencial para a conformação da
Alca.
Para o Brasil, como disserecentemente o Chanceler Celso
La fer, a Alca não é um des ti no, mas uma op ção. De fato, o ca len dá rio da Alca e a meta de 2005 sig ni fi cam que ain da te mos mu i to que
avançar nas múltiplas e importantes dimensões de negociação.
Ademais, e sempre tomando o Mercosul como building bloc, há
que se apro fun dar o pro ces so de en ten di men to com a União Eu ro péia. A re a li da de bra si le i ra no ho ri zon te do co mér cio mun di al consti tui si nal de que glo ba li zar é ver bo que não rima com ex clu são. Ao
contrário, exige amplitude, generosidade e confiança.
Um glo bal tra der como o Bra sil, país cu jos flu xos de co mér cio externo se distribuem de maneira equilibrada por todos os blo cos econômicos e geográficos, não pode abrir mão do multilateralis mo, de cujo va lor a OMG é o me lhor em ble ma, sob pena de ha ver
um retrocesso de volta à selva escura de um mundo desregulado
que privilegie a força do protecionismo
xe nó fo bo, em de tri men to da li vre cir cu la ção de ri que zas, de
bens, de serviços, de mão-de-obra, de idéias e de esperanças.
Encontros como este de Buenos Aires propiciam relevante
oportunidade para a troca de percepções e informações que, levan do em con ta as ca rac te rís ti cas pe cu li a res a cada um de nos sos
pa í ses ibe ro-ame ri ca nos, cada qual com sua His tó ria, seus pro ble mas e suas as pi ra ções, ha ve rá de fo men tar um tipo de in te gra ção
que esteja à altura dos novos tempos. Os Parlamentos de nossos
países, os nossos Partidos Políticos, precisam estar engajados
nesse de ba te pois al gu mas das de ci sões a se rem to ma das nos di ver sos pro ces sos de in te gra ção ha ve rão de cri ar re a li da des ir re versíveis. Não podemos errar.

Muito Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Romero Jucá, do PSDB de Roraima. S. Ex.ª
dispõe de 20 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Blo co/PSDB – RR. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra
para fazer dois registros, que considero importantes,
sobre posições tomadas pelo Presidente Fernando
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Henrique Cardoso e o Governo brasileiro a respeito
de temas que têm caráter de relação internacional.
A primeira delas foi objeto de alguns discursos
na Casa, mas nun ca é de ma is re gis trar a fir me za com
que o Pre si den te Fer nan do Hen ri que tra tou a ques tão
das patentes e a dos medicamentos em disputa com
os Estados Unidos.
O Ministério da Saúde e o Governo brasileiro
têm uma posição muito clara sobre esse funcionamento e têm agido de forma dura no sentido de preservar a vida e de procurar atendimento à população
mais carente no tocante a medicamentos e no que diz
respeito especificamente ao tratamento da Aids.
O Presidente Fernando Henrique, neste final de
semana, colocou firmemente a necessidade de manter essa po si ção e, mais do que isso, par tir para a uti li zação de mecanismos de quebra de patentes se as
indústrias farmacêuticas teimarem em continuar a
discutir essa ação.
O Presidente, em matérias veiculadas pela imprensa, registrou a firmeza da disputa sobre patentes
e ameaça quebrar a patente junto aos Estados Unidos, numa ação de seriedade e de defesa da humanidade.
Por conta dessas questões, a Comissão de Direitos Humanos da ONU excluiu os Estados Unidos
em decisão também que diz respeito a esse posicionamento.
Por fim, em Ribeirão Preto, o Presidente Fernando Henrique criticou a política externa de subsídios to ca da pe los pa í ses de sen vol vi dos, in clu si ve Estados Unidos e países da Europa.
Dis se tex tu al men te o Pre si den te Fer nan do Henrique em Ribeirão Preto: ”Nós queremos o livre comércio, sim, mas só vamos aceitar entrar nisso se os
nossos produtos agrários e pecuários forem aceitos,
sem restrição no mercado internacional“.
Portanto, o Presidente defendeu firmemente os
pro du tos bra si le i ros, reafirmando que a área plantada
no Brasil, de 2000 para 2001, aumentou em 365 mil
hectares e que ainda existem mais de 90 milhões de
hectares disponíveis para o plantio no futuro.
Sr. Pre si den te, faço, por tan to, o re gis tro do po si cionamento firme tomado pelo Governo brasileiro, no
tocante à defesa do interesse nacional, tanto no aspecto da questão dos remédios quanto à questão da
defesa dos pro dutosbrasileiros e do combate ao sub sídio, que, infelizmente, criam problemas para que os
países em desenvolvimento possam exportar e consolidar os seus mercados.
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Feitos esses dois registros, Sr. Presidente, solicito a transcrição das matérias a que fiz referência
neste meu pronunciamento.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
FHC criti ca po lí ti ca externa de subsídio
Em Ribeirão Preto, presidente diz que não aceita imposições comerciais de fora.
Ribeirão Pre to – O pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so
cri ti cou ve e men te men te em seu dis cur so na Agris how; em Ri be i rão
Preto, as políticas de subsídios agrícolas adotadas pelos Estados
Unidos e Europa.
“Nós queremos o livre co mér cio sim, mas só va mos ace i tar
en trar nis so se os nos sos pro du tos agrá ri os e pe cuá ri os fo rem ace itos sem restrições no mercado internacional”, disse.
O presidente foi aclamado pelo público, composto por produtores e representantes das empresas expositoras na Agrishow,
ao de fen der o Mo der fro ta – pro gra ma de mo der ni za ção de tra to res
e máquinas, do Ministério da Agricultura – como sendo um dos
prin ci pa is res pon sá ve is pela re du ção da ina dim plên cia agrí co la no
Brasil, que segundo ele está hoje em ape nas 1%. O go ver no já in vestiu R$1,5 bi lhão de mar ço de 2000 a abril des te ano no pro gra ma. “O Mo der fro ta mos trou que os agri cul to res não são ca lo te i ros.
Mos trou tam bém que o pro du tor não pa ga va por que não lhe da vam
condições de quitar as dívidas.”
O pre si den te ele vou a con di ção do al go dão, em seu dis cur so, entre os produtos do futuro no Brasil. “O algodão, que era um
dos pon tos de as fi xia da eco no mia bra si le i ra, ain da vai ser de mu i ta
rentabilidade para o País, porque va mos ex por tar mu i to al go dão.”
Fernando Henrique ainda disse que não está preocupado
com os números que apontam déficit na balança comercial.
“Quem acom pa nha de per to os da dos per ce be que os vo lu mes estão aumentando a cada dia, as exportações também, e o
que es ta mos im por tan do são os equi pa men tos para ele var a ca pa cidade produtiva do Brasil e poder, no futuro, inverter o jogo.”
O pre si den te afir mou que a área plan ta da no Bra sil cres ceu
365 mil hectares de 2000 para 2001 e que existem ainda 90 milhões de hectares disponíveis para plantio.
“Não podemos negar que está havendo uma expansão da
área agrícola. O crescimento da área equivale ao tamanho de um
país pe que no da Eu ro pa, e é um nú me ro que pre ci sa ser ob ser va do”, disse Fernando Henrique, finalizando seu discurso. (Fabíola
Salvador e Kelly Lima/AE)
FHC ame a ça EUA com que bra de pa ten te
Eliane Silva
Da Agência Folha , em Uberaba (MG)
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O presidente FHC disse ontem em Uberaba, no Triângulo
Mi ne i ro, que o país vai que brar pa ten tes sem pre que for ne ces sá rio
para a saúde e o bem-estar do povo.
A de cla ra ção foi uma res pos ta ao go ver no nor te-ame ri ca no,
que criticou nesta semana a lei de patentes do Brasil e acusou o
país de usar a Aids para justificar seu protecionismo.
“So mos res pe i ta do res da pro pri e da de in te lec tu al. Não es tamos aqui para desafiar e quebrar patentes a torto e a direito, mas
es ta mos aqui pra di zer que, quan do for ne ces sá rio para a sa ú de do
nosso povo, não hesitaremos.”
FHC afir mou ain da achar que não será ne ces sá ria a que bra
por que o Bra sil vai con ven cer as em pre sas a pro du zir seus re mé di os no país. “Te mos ca pa cid de de con ven cê-las de que é me lhor ne gócio produzir aqui e produzir barato do que nos obrigar a tomar
medidas, que iremos tomar, se forem irredutíveis na sua bus ca de
lucro e na insensibilidade diante do sofrimento do povo.”
A ques tão das pa ten tes foi des ta ca da por FHC du ran te dis curso na abertura da Expozebu, esposição internacional de gado.
O presidente estava acompanhado de sete ministros e do presiden te da Câ ma ra dos De pu ta dos, Aé cio Ne ves (PSDB – MG), além
de senadores e deputados.
Antes, FHC afirmou que no epi só dio da vaca lou ca, em que
o Ca na dá em bar gou a im por ta ção da car ne bra si le i ra, foi mar can te
a co e são dos bra si le i ros. “só uns pou cos não en ten de ram que era
o momento de nos unirmos. Esses ficaram atrás na história.”
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Durante o discurso o presidente elogiou o ministro da Agri cultura, Pratini de Moraes, a quem chamou de “o trombone do
bem”, por mos trar o que é bom para o Bra sil – no iní cio da cri se com
ACM, o pre si den te cha mou o se na dor ba i a no de trom bo ne iso la do
da orquestra.
FHC dis se ain da que o Bra sil não pode ter medo da con cor rência, tem que abrir seu mercado, praticando as mesmas regras
dos outros países.
País produzirá re médiogenérico para pecuária
Da Agên cia Fo lha, em Uberaba
O Bra sil vai pro du zir re mé di os ge né ri cos para a pe cuá ria. A
afir ma ção foi fe i ta on tem pelo pre si den te Fer nan do Hen ri que Car doso, em Ube ra ba (MG), em res pos ta a uma re i vin di ca ção do pre sidente da ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu),
Rômulo Kardec de Camargos. FHC não falou em prazos nem em
número de remédios.
O mi nis tro da Agri cul tu ra, Pra ti ni de Mo ra is, tam bém anun ciou, durante a inauguração Expozebu, que o governo vai investir
cada vez mais em marketing da car ne bra si le i ra no mer ca do in ter na ci o nal. Pra ti ni co me mo rou ain da um au men to de 40% nas ex portações de carne bovina no primeiro quadrimestre em relação ao
mesmo período de 2000. O aumento é ainda maior nas exportações de suínos (150%) e de frangos (50%).

“Hoje o mundo in te i ro reconhece o avan ço que o Bra sil está
marcando na questão da patente.”

“Nos so pro ble ma não é pro du zir. Nos so pro ble ma é com pe tir
com as nações ri cas, que dão mi lhões de sub sí di os aos seus pro du to res. O Bra sil não pode abrir um mi lí me tro de sua eco no mia se
não abri rem o mer ca do para nós”, afir mou o mi nis tro.

O Conflito

FH pro me te fir me za na dis pu ta so bre pa ten tes

Para FHC, os crí ti cos da po si ção bra si le i ra, so bre as pa ten tes também ficarão para trás na história.

O con fli to en tre Bra sil e Esta dos Uni dos no caso das pa ten tes
teve início no ano passado, quando o ministro da saúde, José Serra
ameaçouasmultinacionais farmacêuticas de licenciar suas patentes
para outras empresas caso o preço dos re mé di os não ca ís se.

Reagindo a críticas dos EUA à política para remédios, presidente diz que o Brasil não teme a competição global.

A lei bra si le i ra cri ti ca da pe los EUA pre vê a que bra da pa ten te no caso de a empresa de i xar de fa bri car o pro du to no Bra sil por
mais de três anos. Ou tra hi pó te se per mi te a fa bri ca ção dos re mé di os no caso de emergência nacional de saúde.

Ana Pau la Ma ce do
Enviada Especial

No início da semana, o governo norte-americano acusou o
Brasil de usar a Aids para justificar protecionismo na questão da
produção de remédios. Para os EUA, a lei de patentes serve para
“criar empregos para brasileiros”.
Foi o mais for te ata que dos Esta dos Uni dos ao Bra sil des de
que o país con tes tou na OMC (Orga ni za ção Mun di al do Co mér cio)
na lei de patentes.
O go ver no – via Mi nis té rio da Sa ú de – re ba teu as acu sa ções
em nota, in for man do que os EUA é que são pro te ci o nis tas, pois re correm a toda sor te de bar re i ras não ta ri fá ri as para obs tru ir as ex portações dos países latino-americanos para o seu mercado".
Trombone do bem

Uberaba. O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem que vai brigar com firmeza na questão das patentes
dos remédios, a fim de manter intactos os interesses do país. Foi
uma re a ção cla ra à de ci são dos Esta dos Uni dos que esta se ma na
man ti ve ram o Bra sil na lis ta de ob ser va ção das pa ten tes e pro pri e dade industrial.
O pre si den te dis se que o Bra sil tem po ten ci al para com pe tir
e não pre ci sa te mer ne nhu ma dis pu ta para ocu par es pa ço no mer cado internacional. Especificamente em relação à briga pelas pa ten tes, ele dis se acre di tar no po der de con ven ci men to do go ver no
para chegar a um acordo com as empresas. Mas advertiu que, se
isso não for possível, permanecerá na briga.
Não ce de re mos um mi lí me tro
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– Em ma té ria de luta, nin guém vai pas sar à fren te do Bra sil
no meu comando e no comando dos meus ministros. Vamos lutar
fir me na Alca, na União Eu ro péia, no Mer co sul, onde seja. Não pre ci sa mos ter medo da com pe ti ção. Pre ci sa mos, sim, ter ca pa ci da de
de com pe tir e abrir o mer ca do, como di zem: dá cá, toma lá. Sa ben do e medindo a cada passo o que nos interessa e o que nos con vém – afirmou Fernando Henrique, acrescentando:
– Va mos en fren tar a ques tão das pa ten tes com fir me za e se renidade, sem bazófia, mas não cederemos um milímetro daquilo
que é interesse do nosso país e do nosso povo.
Ape sar do im pas se em tor no do as sun to, o pre si den te ma ni festou con fi an ça numa sa í da ne go ci a da que evi te o con fron to di reto. Ele acre di ta que as em pre sas vão aco lher os ar gu men tos do go verno brasileiro, com lucros para os dois lados.
– Não vamos precisar quebrar patente alguma, porque o
Bra sil tem ca pa ci da de de con ven cer as em pre sas de que é me lhor
para elas produzirem aqui e barato do que nos obri ga rem a to mar
medidas que, sim, to ma re mos, se fo rem ir re du tí ve is na sua bus ca
de lucro e insensibilidade diante do sofrimento do povo. Mas não
serão. E nós teremos a força do convencimento – ressaltou.
Essas ad ver tên ci as fo ram fe i tas na aber tu ra da 67ª Expo si ção Internacional do Gado Zebu (Expozebu 2001). O presidente
enfatizou que o mundo inteiro reconhece o avanço do Brasil com
relação à questão das patentes.
Brasileirosprecisam ter consciência de seu potencial
Fernando Henrique lembrou que o Brasil assinou a Lei de
Patentes, respeita a prioridade intelectual e não pretende quebrar
as re gras por mo ti vos fú te is. Mas res sal tou ser inad mis sí vel usar a
propriedade intelectual para justificar prejuízos à população:
– Não concordamos que a defesa da propriedade intelectual
se faça a expensas da saúde e do bem-es tar do povo. Não es ta mos
aqui para de sa fi ar e que brar pa ten tes a tor to e a di re i to, mas para di zer que, quan do ne ces sá rio para a sa ú de do povo, não he si ta re mos.
O mais impor tan te, dis se o pre si den te, é que o Bra sil te nha
cons ciên cia de seu po ten ci al, ci tan do como exem plo a re cen te cri se com o Canadá.
Reagindo críticas dos, EUA à política para remé di os, pre sidente diz que Brasil não teme a competição global
FH Promete Fir me za na dis pu ta so bre Pa ten tesr
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Foi uma reação clara à decisão dos Estados unidos, que
esta semana mantiveram o Brasil na lista de observação das patentes e propriedade Industrial.
O pre si den te dis se que o Bra sil tem po ten ci al para com pe tir
e não pre ci sa te mer ne nhu ma dis pu ta para ocu par es pa ço no mer ca do in ter na ci o nal. Espe ci al men te em re la ção à bri ga pe las pa tentes, ele disse acreditar no poder de convencimento do governo
para chegar a um acordo com as empresas. Mas advertiu que, se
isso não for possível, permanecerá na briga.
“Não ce de re mos um mi lí me tro”
– Em matéria de luta ninguém vai passar à frente do Brasil
no meu comando e no comando dos meus ministros.
Va mos lu tar fir me na Alca, na União Eu ro péia, no Mer co sul,
onde seja. Não precisamos ter medo da competição. Precisamos,
sim, ter ca pa ci da de de com pe tir e abrir o mer ca do, como di zem: dá
cá, toma lá. Sa ben do e me din do a cada pas so o que nos in te res sa
e o que nos con vém – afir mou Fer nan do Hen ri que, acres cen tan do:
– Va mos en fren tar a ques tão das pa ten tes com fir me za e se renidade, sem bazólia, mas não cederemos um milímetro daquilo
que é interesse do nosso País e o do nosso povo.

– Ape sar do im pas se em tor no do as sun to, o pre si den te ma ni fes tou con fi an ça numa sa í da ne go ci a da que evi te o con fron to di reto. Ele acredita que as empresas vão acolher os argumentos do
governo brasileiro, com lucros para os dois lados.
– Não vamos precisar quebrar patente alguma, porque o
Bra sil tem ca pa ci da de de con ven cer as em pre sas de que é me lhor
para elas pro du zi rem aqui e ba ra to do que nos obri ga rem a to mar
medidas que, sim, tomaremos, se forem irredutíveis na sua busca
de lucro e insensibilidade diante do sofrimento do povo. Mas não
serão. E nós teremos a força do convencimento – ressaltou.

– Essas ad ver tên ci as fo ram fe i tas na aber tu ra da 67ª Expo sição Internacional do gado Zebu (Expozebu 2001). O presidente
enfatizou que o mundo inteiro reconhece o avanço do Brasil com
relação à questão das patentes.
Bra si le i ros pre ci sam ter cons ciên cia de seu po ten ci al.
Fernando Henrique lembrou que o Brasil assinou a Lei de
Patentes, respeita a propriedade intelectual e não pretende quebrar as regras por motivos fúteis. Mas ressaltou ser inadmissível
usar a pro pri e da de in te lec tu al para jus ti fi car pre ju í zos à po pu la ção:

Reagindo a críticas dos EUA à Política para
remédios – Presidente diz que Brasil não teme a
competição global.

– Não concordamos que a defesa da propriedade intelectual
se faça a expensas da saúde e do bem-estar do povo. Não estamos
aqui para desafiar e que brar pa ten tes a tor to e a di re i ta, mas para di zer que, quan do ne ces sá rio para a sa ú de do povo, não he si ta re mos.

Ana Pa u la Ma ce do
Enviada Especial

– O mais im por tan te, dis se o pre si den te, é que o Bra sil te nha
cons ciên cia de seu po ten ci al, ci tan do como exem plo a re cen te cri se com o Canadá.

Uberaba. O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem que vai brigar com firmeza na questão das patentes
dos remédios, a fim de manter intactos os interesses do País.

Governo responde a relatório americano
Ge né ri cos para Aids são ques tão de sa ú de
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• Nova Iorque. O di re tor do pro gra ma bra si le i ro de com ba te
à Aids cri ti cou a po si ção do go ver no ame ri ca no em re la ção à fa bri cação, pelo Brasil, de remédios genéricos para a Aids. Paulo Ro ber to Te i xe i ra, mé di co, dis se que os EUA es tão tra tan do uma ques tão de saúde como um problema comercial.
Teixeira foi a Nova York para os pre pa ra ti vos da as sem bléia
da ONU sobre Aids, em junho. Na quarta-feira, ele classificou de
ina ce i tá vel o re la tó rio de pa ten tes do es cri tó rio Co mer ci al dos EUA
(USTR, da sigla em inglês).
O re la tó rio do USTR, di vul ga do se gun da-fe i ra, dis se que “alguns países tentam justificar medidas protecionistas associando-as com a crise da Aids, quando não há essa ligação”.
O Bra sil li de ra o de ba te so bre os pre ços dos re mé di os e seu
pro gra ma de com ba te à Aids é con si de ra do um mo de lo para o Ter ce i ro Mun do. Uma das me di das ado ta das pelo Bra sil foi a pro du ção
de ge né ri cos para a Aids, de vi do aos al tos pre ços dos re mé di os fa bri ca dos pe las mul ti na ci o na is. A in dús tria far ma cêu ti ca ame ri ca na
entrou com um processo de quebra de patentes.
Teixeira disse que o Brasil não está competindo com os la boratórios nem pretende explorar seus genéricos contra a Aids.
Comissão de direitos hu ma nos ex clui EUA
Os EUA per de ram on tem sua ca de i ra na Co mis são de Di re i tos Humanos das Nações Unidas. Numa votação surpreendente,
os 53 mem bros do Con se lho Eco nô mi co e So ci al da ONU não re novaram o mandato da delegação norte-americana, deixando os
EUA fora da co mis são pela pri me i ra vez des de que o gru po foi cri a do, em 1947.
“Estamos muito decepcionados”, disse o embaixador norte-americano na ONU, James Cunningham, que se recusou a especular as causas da derrota. Cunningham enfatizou, no entanto,
que a ex clu são dos EUA não afe ta rá o “com pro mis so do país com
as questões de direitos humanos dentro e fora de seu território”.
Alguns diplomatasdisseram que a opo si ção de Washington
ao tratado de Kyoto (para redução da emissão de gases que causam o efe i to es tu fa) e a in sis tên cia na cons tru ção de um sis te ma de
defesa antimísseis contribuíram para a exclusão dos EUA.
Mas Joanna Weschler, representante nas Nações Unidas
da ONG de de fe sa dos di re i tos hu ma nos Hu man Rights Watch, dis se que tan to os pa í ses em de sen vol vi men to como os pa í ses ri cos
têm restrições à atuação dos EUA na comissão de direitos humanos.
Re cen te men te os nor te-ame ri ca nos so fre ram duas gran des
derrotas na comissão, que aprovou, contra a vontade dos EUA, a
proposta brasileira defendendo o acesso os medicamentos contra
a Aids e a pro pos ta eu ro péia pe din do a sus pen são da pena de mor te no mundo.
“Was hing ton de ve ria ter pre vis to essa der ro ta, por que há um
crescente ressentimento com os EUA e suas posições em ques-
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tões de direitoshumanos, como a opo si ção do país ao tra ta do que
proíbe as minas terrestres, ao Tribunal Criminal Internacional e à
re so lu ção para tor nar os me di ca men tos con tra a Aids aces sí ve is a
todos”, observou a representante da Human Rights Watch.
Esse ressentimento, se gun do Wes cher, tam bém fi cou cla ro
nos dis cur sos de al guns pa í ses cri ti ca dos pe los EUA na Co mis são
de Direitos Humanos, como Cuba e China.
O afas ta men to dos EUA pode ser in ter pre ta do como um ato
de censura, mas muitos diplomatas consideram a medida contraproducente.
O embaixadorbritânico Jeremy Gre ens tock dis se que a ex clu são dos EUA não é ne ces sa ri a men te algo bom, por que a co mis são não pode ser ati va sem a par ti ci pa ção da ma i or po tên cia mun di al. “A ma i o ria dos mem bros da ONU re co nhe ce a im por tân cia dos
EUA. Não po de mos fa zer nada sem eles”, co men tou o em ba i xa dor
britânico.
“Foi um resultado surpreendente. Não consegui acreditar”,
reagiu o embaixador de Singapura, Kishore Mahbubani.
A comissão dos direitos humanos, com base em Genebra,
na Suíça, tem 53 cadeiras distribuídas por blocos geográficos. O
man da to de cada país é de três anos e ex pi ra em da tas di fe ren tes.
O mandato do Brasil, por exemplo, termina em 2002.
A Fran ça, que tam bém con cor reu on tem à re e le i ção, man te ve sua ca de i ra no blo co oci den tal com 52 vo tos. A Áus tria (41 vo tos)
e a Su é cia (32 vo tos) en tra ram nas va gas da No ru e ga e dos EUA,
que não con se gui ram re no var o man da tos. Os EUA ob ti ve ram ape nas 29 votos.
A ta re fa da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU é fa zer
estudos e re co men da ções so bre a pro te ção e pro mo ção dos di re itos humanos no mundo por iniciativa própria ou a pedido da
Assem bléia Ge ral ou do Con se lho de Se gu ran ça das Na ções Uni das.
Reação
Mas sua atuação tem sido alvo de críticas. A representante
da Hu man Rights Watch diz que a co mis são está se trans for man do
“num gru po de so li da ri e da de aos vi o la do res dos di re i tos hu ma nos”.
Se gun do ela, um nú me ro cada vez ma i or de pa í ses que des respeitam os direitos humanos estão entrando na comissão e votando em bloco contra moções de censura a países acusados de
abuso.
Um dos te mo res ex pres sa dos on tem por di plo ma ta é a pos sibilidade de a exclusão dos EUA provocar uma reação negativa
dos nor te-ame ri ca nos, que con tri bu em com 25% do or ça men to da
ONU. “O risco é que isso alimente uma campanha anti-ONU nos
EUA e no Congresso”, disse um diplomata.
Alguns políticos norte-americanos atacaram ontem a de cisão. “La men ta vel men te, a Co mis são de Di re i tos Hu ma nos da ONU
está se convertendo em mais um clu be de ti ra ni as, com a in clu são
de ditaduras como as do Sudão, da China, da Líbia e do Vietnã.
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Além disso, a tirania cubana é reeleita automaticamente"
disse o republicano Lincoln Diaz-Balart.
Com agências internacionais

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª será aten di do na for ma re gi men tal, Se na dor Romero Jucá.
Concedo a palavra ao Senador Iris Rezende, do
PMDB do Esta do de Go iás. S. Exª dis põe de 20 mi nu tos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho acompanhando, com o maior interesse possível, todos os de bates que têm tomado conta do Senado Federal, do
Congresso Nacional, das instituições políticas nos úl timos tempos. Tem sido esta Casa palco das atenções nacionais. Até quem nunca se ateve à política
tem discutido questões tratadas no Senado Federal.
E, nesta hora, observamos que vai se criando,
jun to à po pu la ção bra si le i ra, o que é mu i to na tu ral, um
sentimento de repúdio à classe política, pois a cada
momento surge a idéia de que o mundo político é o
mun do da cor rup ção, do des man do, da ir res pon sa bi lidade de pessoas que utilizam funções públicas para
se locupletarem, para satisfazerem os seus interesses. E isso, Sr. Presidente, co lo ca numa si tu a ção desconfortável todos aqueles que militam na política.
Tenho convivido com os Srs. Senadores há seis
anos e pos so afir mar, como te nho fe i to, como fiz no fi nal des ta se ma na num pro gra ma de te le vi são na ca pital do meu Estado, que o Senado é constituído de
pessoas amadurecidas, sensatas, equilibradas, patriotas, que não deixarão sem posição uma questão se quer que exija a manifestação desta Casa. Não me
adiantei, não te nho me adi an ta do e não me adi an ta rei
so bre mi nha po si ção pes so al, mas te nho a con vic ção
absoluta de que o Senado fará justiça.
Mas, Sr. Presidente, não basta simplesmente
discutir a questão que hoje despertou as atenções do
nosso País, não basta simplesmente discutir a violação do painel, ou este ou aquele processo que caminha aqui, que corre ali numa Comissão Parlamentar
de Inquérito ou junto a uma instituição policial. Estou
certo de que a Nação precisa encarar a corrupção
num sentido muito mais abrangente, mais profundo,
porque, como as coisas vão, caminhando como elas
caminham, as pessoas que praticam a política sendo
alvo da preocupação e até da dúvida do povo, amanhã, as pessoas de bem não vão querer – e hoje já
muitas não querem – integrar o mundo político-administrativo deste País. Tenho sentido que a Administração Pública vai-se transformando num mundo de co-
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vardia. Ninguém quer decidir, ninguém tem coragem
de decidir, justamente para evitar críticas aqui e ali,
ou processos aqui e acolá.
Sr. Presidente, nesses 42 anos de vivência política, dos quais dez anos fiquei afastado cassado pela
ditadura, tenho acompanhado diferentes épocas e
posso dizer: o mar de lama em que vive hoje a Administração Pública do País, tanto nas Prefeituras, nas
Câmaras Municipais, nas Assembléias, nos Governos Estaduais, no Congresso Nacional e mesmo no
Governo Federal, isso é fruto principalmente dos
anos de di ta du ra vi vi dos por este País. No sé cu lo pas sa do, vi ve mos qua se qua ren ta anos sob o ar bí trio. To dos sa be mos que em um re gi me di ta to ri al a im pren sa
não tem liberdade de crítica e de denúncia. Ai daqueles que ousassem denunciar ações de militares que,
em posições administrativas, abusavam da coisa pública! Antes que as notícias fossem publicadas eram
retiradas. A sociedade não tomava conhecimento de
nada. Assim, começou a prosperar a corrupção.
Hoje, lamentavelmente, a corrupção está generalizada. A cada ins tan te, nos Mu ni cí pi os, há de nún cias de Vereadores, mas as autoridades estaduais não
tomam conhecimento. As Câmaras, Sr. Presidente,
são do mi na das por ações es cu sas fe i tas pe los Pre fe itos; nos Estados as denúncias são constantes nas
Assembléias. Muitas das Assembléias Estaduais, por
este País afora, muitas delas, a maioria, a maioria de
seus integrantes, estão comprometidas com o Chefe
do Executivo e não sabemos como têm sido conquistados esses apoios. Muitas denúncias surgem pelo
interior, e a imprensa local nem sempre é capaz de
publicá-las, porque estão jungidas ao poderio fi nanceiro dos Estados. Se criticar o Governo, a imprensa
não terá participação nas dotações orçamentárias
des ti na das ao cus te io da mí dia. Di fi cil men te um ór gão
de imprensa, seja te le vi são, rá dio ou jor nal, so bre vi ve
no interior sem recursos oficiais.
Sr. Presidente, tenho que me manisfetar aqui
porque conheço o Presidente da Re pú bli ca e pri vo do
convívio de Sua Excelência. Sei que o Presidente da
República é um homem movido pelo sentimento de
pátria; é um homem correto; é um homem que pensa
muito no futuro deste País. Está preocupado com
tudo: com a educação, com a saúde, com as obras
públicas essenciais.
Mas, nessa altura dos acontecimentos, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República precisa
acelerar ainda mais a ação do Governo na apuração
de todos os fatos denunciados. Não que todas essas
denúncias tenham fundo de verdade!
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Sou um homem amadurecido na vida pública e
sei que grande parte dessas denúncias são levianas,
mas, a continuarem denúncias e mais denúncias,
sem uma apuração ime di a ta, ama nhã, as pessoas de
bem terão dificuldades de militar na política.
O Senhor Presidente da República criou recentemente a Corregedoria, deu à sua titular a categoria
de Ministra de Estado. O Senhor Presidente tem determinado à Polícia Federal a apuração de todas as
denúncias; Sua Excelência cria um órgão aqui, extingue outro acolá, preocupado com a corrupção. Mas
até quando vamos conviver nesse ambiente de angús tia, de dú vi da, por que pas sa a nos sa po pu la ção?
Sr. Presidente, vivemos um momento interessante. Lembro-me, ainda jovem, da minha família dona de
um frigorífico. Quando aquela empresa baixava o preço
do produto que vendia, vinham as empresas mais fortes, as poderosas e soltavam na rua o boato de que o
frigorífico Vera Cruz, estava prestes a falir. No dia seguin te, era aque le cor re-cor re. Até que, de po is de 2 ou 3
me ses, pa gan do em dia todo o gado que com pra va, pa gando em dia tudo aqui lo que ad qui ria para mo vi men tar
a in dús tria, vol ta va ao nor mal. Isso quan tas ve zes acon te ceu. Du ran te mais de 20 anos, mi nha fa mí lia, meu pai
e meus irmãos, que tocavam aquela empresa, de vez
em quando eram vítimas disso.
Isso acontece no comércio, na indústria, na cátedra, no Parlamento, mas acontece muito mais na
política. Precisamos, na verdade, sob a coordenação
do Pre si den te da Re pú bli ca, as su mir uma po si ção rápida, veemente, forte e passar este País a limpo de
pon ta a pon ta, por que, no Bra sil, na po lí ti ca, te mos os
picaretas que fazem o papel do ladrão de bolsa que
toma a bol sa da ma da me que pas sa pela rua, sai cor rendo e, para confundir os transeuntes, sai gritando
”pega o ladrão“, como se o ladrão estivesse à frente,
de forma a ficar ele próprio esquecido.
Temos muitos políticos neste País, Sr. Presidente,
a proceder assim. Desonestos, picaretas reconhecidos,
iludem o povo nas eleições com promessas mirabolantes e, ao vencerem as eleições, deixam para lá.
Sr. Presidente, na minha vida pública – já disse
isso aqui en passant , o que tenho de mais sa gra do é
o conceito que adquiri de homem correto, de político
honesto, ao longo dos meus 40 anos de vida pública.
Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Presidente da Assembléia, Prefeito de Goiânia, Governador por duas vezes, Ministro por duas ocasiões, fui,
mu i tas ve zes, ví ti ma da in fâ mia, da ca lú nia, da mal dade, do espírito satânico de muitos adversários. Mas
fui atra ves san do, nes ta ca mi nha da, e nun ca fo ram capazes de justificar um ato que me desabonasse.

MAIO 2001
Terça-feira 8

08283

Da infâmia, da calúnia, político algum se vê livre.
Nenhum. Não conheço um político que não tenha sido
um dia caluniado, mas o tempo mostra o que ele é.
Sr. Presidente, administrei o meu Estado por
duas vezes e fui Ministro, também, por duas vezes.
Num Ministério, fiquei por quatro anos e alguns meses e no ou tro, por qua se um ano. O sím bo lo da mi nha
administração, todas as vezes, era a Bíblia, que conservava sobre a minha mesa de despacho.
Toda pessoa que sentava à minha frente, no meu
ga bi ne te, no Go ver no e nos Mi nis té ri os, en tre mim e ele,
colocava-se a Bíblia, justamente para que a pessoa
sentisse o ambiente, o espírito que reinava ali.
Acredito que, por isso, nunca, na mi nha vida pú blica, fui alvo de uma proposta que pudesse considerar indecorosa.
Perdi as eleições passadas em Goiás para Gover na dor. Eu não pen sa va em per der. Nin guém ima gi nava que eu perdesse. Quando fui aprovado na conven ção do meu par ti do, as pri me i ras pes qui sas na ci onais mostravam-me com mais de 70%. Fui assim até
quinze dias antes das eleições. Durante toda a campanha, não proferi uma palavra que pudesse escandalizar quem quer que seja. Não houve um fato, uma
de nún cia so bre a mi nha vida que pu des se mo di fi car o
pensamento do povo, porque não eram capazes de
fazê-los! Perdi e, propositadamente, fiquei um ano
sem falar. Mesmo nesta Casa, fiquei em silêncio para
que a emoção não me dominasse em qualquer avaliação que viesse a fazer.
Tenho tido um comportamento com o titular do
Governo Estadual que talvez S. Exª não tenha en tendi do. Eu, com a mi nha vi vên cia, com os meus anos de
po lí ti ca, com o meu com pro me ti men to com meu Estado, sempre procurei me conduzir de forma que nada
pudesse atrapalhar a vida do meu povo.
Mas, Sr. Presidente, sabendo como ganharam,
porque ganharam, a pri meiracoisa que fizeram foi des moralizar-me. Quando surgiu aquela questão entre advogados e a Caixego,negociações,acordos,imputando
à campanha do PMDB gastos de recursos daquele
acordo da ordem de R$5 milhões, vim a esta tribuna,
sob a honra do meu mandato de Senador, e disse: ”O
meu Partido, a minha campanha, nem familiares meus
temos nada com isso“. Passado algum tempo, os cinco
milhões apareceram depositados em juízo por um dos
advogados, para que a Justiça definisse de quem era o
dinheiro, se dos funcionários autárquicos ou se dos advogados autores daquela demanda.
Mu i to bem! Nes sa épo ca, Sr. Pre si den te, la mentavelmente, a co ber tu ra da im pren sa foi mu i to res tri ta.
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Mas, pelo menos, as pessoas que acompanharam
mais de perto chegaram à conclusão daquilo.
Sr. Presidente, ora aqui, ora ali, o Governador
do meu Estado, não correspondendo à minha altivez,
não correspondendo à sua responsabilidade de Gover na dor, vem di fa man do o PMDB. Não men ci o na nomes para não ser levado às barras da Jus ti ça, fala ge neralizadamente e, se alguém for res pon der, diz: ”Botou a carapuça na cabeça?“. É esse o argumento.
No dia de ontem, o Senador Roberto Saturnino,
na cidade de Pirenopólis, participava de uma reunião
de seu Partido, o PSB, na esfera do Estado de Goiás,
e ali compareceu o Governador goiano. Foi feita uma
matéria por um repórter da Agência Estado e é por
isso que estou aqui, porque foi escrito por uma agência séria, responsável, que não ia inventar , em que
havia a fotografia aumentada do Governador. A pessoa do Se na dor Ro ber to Saturnino foi apenas pretexto de matéria, mas o que interessava era a figura do
Governador.
A matéria diz:
O Senador tentou evitar comentários
sobre a crise política que envolve a violação
do painel durante o encontro de militantes
do PSB, mas o assunto acabou dominando
os discursos. O Governador de Goiás, Marconi Perillo, do PSDB, disse no encontro
que essa ‘catarse’ precisa continuar no Senado, nos Governos Estaduais e na República. Ele aproveitou a oportunidade para alfinetar adversários do PMDB: ‘no Senado
existem mais Senadores corruptos. Aqui de
Goiás inclusive.
Sr. Presidente, li isso pela manhã, vim imediatamente para o Senado. Esperei que abrisse o Senado;
fui à Secretaria da Mesa; fiz a minha inscrição; e espe rei pa ci en te men te, até ago ra, para di zer ao Se na do
e ao Governador que não aceito insinuações dessa
natureza. Não! Se há uma coisa que preservo é a mi nha dignidade e a minha honra de político honesto.
Ele vem insinuando demais.
Sr. Presidente, eu nunca quis – V. Exª já observou -, trazer para o Senado questões de província,
porque acho ridículo. No entanto, entendo que nenhum Senador tem o direito de deixar esta Casa em
dúvida quanto à honra e à dignidade de cada um.
Não! Cada Senador tem o dever de explicar qualquer
denúncia a res pe i to da sua pes soa. Enten do que mu i tas delas são infames, mentirosas e maldosas, mas o
Senador tem o dever de explicá-las. Eu poderia dizer
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aqui: Não, ele falou que em Goiás tem – não falou o
nome de ninguém -, justamente para isso.
Sr. Presidente, não vesti a carapuça. Porém, te nho dig ni da de e sei da res pon sa bi li da de que pesa so bre os meus ombros, representando o meu Estado e
o meu povo, que, há mais de quarenta anos, me tem
dado votos. E tenho – posso dizer aqui sem medo de
errar – dignificado e honrado os votos e os mandatos
que o povo de Goiás me tem concedido.
De an te mão, peço per mis são para vol tar à tri bu na. Até hoje, nunca fiz uma observação sequer sobre
o Governo de Goiás, do Governador, nenhuma – os
Anais não registram -, justamente pela minha condição de concorrente dele nas eleições passadas. Mas
prometo, Sr. Presidente, vir aqui – e peço a compreensão da Casa – para mostrar as circunstâncias em
que perdi a eleição e o rumo que tem sido dado à coisa pública no meu Estado.
Sr. Presidente, eu disse aqui que há muitos políticos picaretas, neste País, que saem denunciando
corrupção para tirar uma de honesto e se apresentar
ao povo como o arauto da honestidade. O Sr. Governador não tem autoridade moral para criticar ninguém, muito menos a mim ou aos Senadores Mauro
Miranda e Maguito Vilela. Conheço Mauro Miranda;
conheço Magui to Vi le la; respondo pela conduta deles
– embora ausentes nesta Casa –, mas porque os conheço bem.
É claro que ninguém nunca governou, na face
da terra, sem que alguém dos seus auxiliares diretos,
indiretos, detentores ou não de cargos de confiança
não tenha abusado. Mas deve-se medir a qualidade
do Chefe de Estado, do Chefe de Governo pelas providências que toma quando denúncias são feitas. E
posso dizer, Sr. Presidente, em dois Governos, ninguém é capaz de apontar um fato delituoso ocorrido
em meu Governo em que eu não tivesse tomado pro vidências severas.
E quando digo, Sr. Presidente, que o atual Governador não tem autoridade moral para criticar-me,
até que ele responda ao processo que desapareceu.
O Procurador-Geral da República precisa dar uma
resposta acerca de um processoencaminhado à Pro curadoria-Geral da República, em que um prefeito do
meu Estado denuncia a exigência e o respectivo paga men to de 20% de uma ver ba fe de ral que ele con se guiu para aquele município e, segundo consta, para
outros dezenove municípios, que receberam essas
verbas, tenham sido obrigados a isso.
Deputado Federal que coloca verba no Orçamento e depois vai exigir do prefeito percentual ou
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que a obra seja dada a uma firma que ele indicar não
tem autoridade moral para criticar ninguém, não. Sr.
Presidente, De pu ta do que muda de Par ti do, re ce bendo vin te ver bas para dis tri bu ir a vin te mu ni cí pi os e exi ge dos prefeitos colaboração também não tem moral
para criticar ninguém.
Sr. Presidente, voltarei aqui para dizer o que eu
nunca disse da empresa 0900, servindo de testa-de-ferro para receber doações de campanha, doações mi li o ná ri as, bilionárias, que quan do bus ca va o Minis té rio Pú bli co au to ri za ção para a que bra do si gi lo bancário de tal empresa, de propriedade de um auxiliar do
Governador, essa gente ficou doida e não deixou que a
Justiça abrisse. Sr. Presidente, quando, na Assembléia,
Deputados criticam contratos milionários com empresas do Rio de Janeiro... Tem tanta coisa...
Não aceitei e não aceito as insinuações do Governador. Goiás tem três Senadores do PMDB, responsáveis, honestos, cumpridores de seus deveres.
Não fa ze mos po lí ti ca com esse apa re ci men to fá cil em
mídia, não fazemos política apresentando um projeto
hoje para esquecê-lo ama nhã; te mos pro cu ra do vo tar
com responsabilidade e assim faremos até o último
dia do nosso mandato. Não aceitamos, devolvemos
ao Governador essas insinuações. Que S. Exª mude
de com por ta men to, para que seja dig no do nos so res peito. Assim, não!
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Concedo
o aparte a V. Exª.
O Sr. Mauro Mi randa (PMDB – GO) – Senador
Iris Rezende, acompanhei o discurso de V. Exª pelo
rádio e antecipei meu retorno a esta Casa. Quero tra zer o nos so abra ço, meu e do Se na dor Ma gui to Vi le la,
até com o agradecimento pela palavra de vanguarda
que V. Exª traz, hoje, a esta Casa, colocando os ”pingos nos is“ no que se refere à administração do Gover na dor ti tu lar do Go ver no de Go iás hoje. Infe liz mente, Senador Iris Rezende, V. Exª, que tem um grande
pas sa do, que é nos so ami go, que é um ho mem res pe itado pelo Brasil todo pelo tanto que fez por Goiás,
pelo crescimentoeconômico que es ta be le ceu na quele Estado, pelas estradas construídas, pelos ginásios
de esporte, pelas faculdades, pela busca de empresas para me lho rar o cres ci men to eco nô mi co, para dar
mais em pre gos a Go iás, V. Exª vem sen do tra ta do não
como adversário político – ganhar ou perder as eleições é uma co i sa nor mal –, mas como um ini mi go po lítico, porque assim vem sendo tratado pelo Governador que está lá hoje. Senador Iris, fique tranqüilo. A
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ira, a santa ira de V. Exª, hoje, é uma coisa que extravasou. O povo goiano é sabedor do que acabei de di zer, tanto que o abandona. Já começaram as manifestações de vaia em todos os lugares em que o Governador aparece pelo Estado de Goiás. S. Exª ataca
os estudantes dizendo que são uns ”drogados“, palavra indigna para um Governador. Esse Governador
não merece a nossa resposta. É triste falar isso, porque talvez tenha uma dimensão nacional, que, às vezes, tem que ser considerada. Mas V. Exª, Senador
Iris Rezende, tem uma história tão forte a favor dos
mais humildes, das casas populares, dos mutirões
das moradias, desse mutirão imenso de serviços
prestados a Goiás... Elevar o Estado de Goiás do 21º
lugar no conceito dos Estados bra si le i ros para o 7º lu gar na posição nacional de desenvolvimento econômico não é para qualquer um. Fique tranqüilo, Senador Iris Rezende: o Estado de Goiás e o povo goiano
perceberam o grande equívoco que fizeram votando
nes se Go ver na dor, que não estava preparado. S. Exª
não ataca somente V. Exª, não! Briga com os Governadores vizinhos: brigou com o Governador Zeca do
PT, indispôs-se com o Governador Joaquim Roriz,
brigou, há pouco tempo, com Mário Covas, Governador do Estado dele, por disputas econômicas, ao invés de dialogar. É um Governador pequeno, Senador
Iris Re zen de. Fi que tran qüi lo: o povo go i a no re co nhece V. Exª como o grande líder daquele Estado. O Senado Federal conhece V. Exª. Quando Ministro de
Estado, V. Exª obteve uma supersafra, que encheu
de alegria muitos brasileiros. Fique tranqüilo, nós estamos tranqüilos. Deixemos de lado um Governador
que não tem coragem de mostrar à população sua
casa na ci da de de Pi re nó po lis. Um jo vem que se di zia
pobre, filho do dono de um pequeno bar, não tem coragem de mostrar a mansão que construiu, a única
moradia que construiu em Goiás, sendo que prometeu 245 mil casas em sua campanha política. É isso,
Senador Iris Rezende. Creio que o melhor a fazer é
continuarmos lutando junto ao Governo Federal para
o crescimento e o desenvolvimento de Goiás, levando recursos, auxiliando na duplicação de estradas,
melhorando a qualidade de saúde. Devemos fazer
como V. Exª, que criou a Ride, para proteger o entorno de Bra sí lia. Com esse pro gra ma, con se gui mos trazer carros para melhorar a segurança no entorno. É
esse tipo de trabalho que temos de continuar realizando. Devemos lutar junto ao Governo Federal para
as se gu rar o di re i to que Go iás tem de pos su ir a sua in dústria, como V. Exª muito bem colocou há poucos
dias, defendendo o programa criado por V. Exª: o Fo men tar. A sua his tó ria é mu i to for te e con ta com a cre -
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di bi li da de de Go iás e des ta Casa. Fi que tran qüi lo, Se na dor Iris Re zen de, que o povo go i a no dará a res pos ta ne ces sá ria a esse Go ver na dor que foi um equí vo co
para o Estado e que não cumpriu as promessas de
campanha. É com esse dizer que levo um abraço fra terno a V. Exª nesta hora, da santa ira. É necessário
falar. Em política, não podemos deixar de falar, de
contar as mazelas do adversário, para que o povo
tome consciência de um novo caminho traçado para
Goiás. O ano de 2002 está muito perto para, se Deus
quiser, darmos a grande virada e para V. Exª ser con siderado e consagrado, cada vez mais, o gran de lí der
de Goiás, que fez muito pelo nosso Estado e por sua
gente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Senador Iris Rezende, quero di zer a V. Exª que,
de vi do à im por tân cia do as sun to que V. Exª traz a esta
Casa, pelo passado que conhecemos de V. Exª, a
Presidência foi tolerante e con ce deu 16 mi nu tos além
do tempo regimental. Por haver dois oradores inscritos, V. Exª ainda dispõe de um minuto para encerrar.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Sr. Presidente. Compreendi o gesto de V.
Exª e agra de ço a con si de ra ção. Agra de ço, tam bém, o
aparte do nosso colega Senador Mauro Miranda.
Eu apenas gostaria de esclarecer que o meu
pronunciamento de hoje não foi para avaliar a administração do atual Governador de Goiás; eu voltarei a
esta tribuna para fazer uma avaliação do seu Governo. Eu pedi a compreensão da Casa, e sei que vou
contar com ela, para que ninguém entenda que nós
estamos transformando o Senado Federal numa con tinuidade das questões da nossa província. Mas eu
me sinto na obrigação de, posteriormente, com dados, com tempo, fazer essa avaliação.
Vim trazido pela revolta da irresponsabilidade
de uma insinuação do Governador, que, sem mencionar nomes ou fatos, procura colocar em dúvida a dig nidade dos três Senadores de Goiás. Como se fôssemos deixar! Seria como aceitarmos a carapuça. Não
podemos aceitar molecagem, irresponsabilidade, de
quem quer que seja, muito menos de quem se intitula
Governador de um Estado!
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Jonas Pinheiro, grande defensor da agricultura brasileira. V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, na se ma na pas sa-
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da, entregamos à Mesa um projeto de lei do Senado
que define a política nacional de cooperativismo, institui o regime ju rí di co das so ci e da des co o pe ra ti vas de
trabalho.
As cooperativas de trabalho têm sido vistas
como alternativa de trabalho e de renda para muitos
cidadãos brasileiros, sobretudo no momento atual,
quando as possibilidades de gerar emprego têm sido
extremamente limitadas e o processo de competitividade bastante acelerado.
O crescimento do número de cooperativas de
trabalho e de trabalhadores a estas associados tem
sido estimulado justamente por a carga tri bu tá ria in cidente sobre a modalidade associativa ser menor e
por serem mais flexíveis as relações entre o capital e
o trabalho , o que, na prática, representa maior re muneração aos trabalhadores.
Segundo a Confederação Brasileira das Coopera ti vas de Tra ba lho, li ga da à Orga ni za ção das Co o pera ti vas Bra si le i ras OCB, exis tem atu al men te, no País,
cerca de 25 mil cooperativas de trabalho, que, juntas,
reúnem aproximadamente 4 milhões de cooperados.
Esses números, por si sós, demonstram a
abrangência das cooperativas de trabalho no Brasil e
a sua importância atual, justificando a existência de
uma legislação específica que discipline e normalize
o funcionamento delas.
Por isso, estou apresentando um projeto de lei
cujo objetivo é acrescentar à Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971 que ”define a Política Nacional de
Cooperativismo, institui o regime das cooperativas e
dá ou tras pro vi dên ci as“ , um ca pí tu lo es pe cí fi co so bre
cooperativas de trabalho, a fim de complementar essa
le gis la ção e de tor ná-la mais con tem po râ nea, e, em úl tima instância, regulamentar essa modalidade de cooperativa e as relações de trabalho de seus associados
com os contratantes de seus serviços, bem como as
vinculações empregatícias delas decorrentes.
Estou convencido de que a falta de legislação
específica sobre a matéria vem favorecendo o surgimento e a proliferação de cooperativas de ”fachada“,
já conhecidas como ”gatos-cooperativas“, constituídas sem o cumprimento dos pré-requisitos definidos
na legislação cooperativista, num processo distorcido
e condenável, com vistas a se valerem das isenções
tributáriasconcedidas às co o pe ra ti vas, bur lan do fa cilmente a legislação trabalhista e a previdenciária.
Esse procedimento, na realidade, tem provocado sérios desgastes na imagem do movimento cooperativista brasileiro e, por causa da evasão de arrecadação, tem dado prejuízos tanto à União quanto à
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Previdência Social, e aos Estados e aos Municípios.
Além do mais, como as cooperativas de ”fachada“
são utilizadas para substituir empregos e antigas relações empregatícias dos trabalhadores por empregos
novos, com nova relação trabalhista, sempre mais pre cária que a anterior, elas privam os trabalhadores das
mais elementares garantias tra ba lhis tas, bem como impedem a geração de novos postos de trabalho pelo se tor.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, justifico a
inserção desse capítulo específico, que versa sobre
as co o pe ra ti vas de tra ba lho, na le gis la ção que dis põe
sobre a Política Nacional de Cooperativismo – Lei nº
5.764, de 16 de dezembro de 1971 como a necessária e mais adequada medida a ser tomada pelo fato
de, assim, poder consolidar, numa única legislação,
todos os aspectos ligados às cooperativas.
Vale ainda ressaltar que a inclusão de um capítulo específico sobre as cooperativas de trabalho na
Lei Geral do Cooperativismo é a forma recomendada
para compatibilizar a orientação dada na “Carta Jurídica de San Juan”, elaborada por ocasião do II Congresso Continental de Direito Cooperativo, ocorrido
em Porto Rico, e reafirmada na Resolução pertinente
do XI Congresso Brasileiro de Cooperativismo e na
Recomendação 127, da Organização Internacional
do Trabalho OIT.
Há alguns anos, vem-se tentando fazer uma revisão na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971.
Com esse in tu i to, tra mi tam no Con gres so Na ci o nal diversas propostas de uma nova lei cooperativista, geradas pela iniciativa de diferentes parlamentares.
Entretanto, até o momento, não logramos êxito em
encontrar o ponto de convergência de todos os interesses que envolvem a matéria para que sejam aprovados esses projetos de lei. Dessa forma, julgo mais
pertinente que o projeto de lei ora apresentado por
mim tramite de maneira independente e não venha a
ser apensado aos demais em tramitação anterior,
pois isso poderia retardar o seu trâmite normal e pos tergar ainda mais a implementação das urgentes me didas ali propostas. Res sal to que tan to os dis po si ti vos
específicos sobre as cooperativas de trabalho apresentados por mim quanto os demais dispositivos não
estão con tem pla dos na Lei nº 5.764, de 16 de de zem bro de 1971.
As normas contidas no projeto de lei de mi nha iniciativa estão agrupadas com base em três diretrizes:
a) definir claramente a natureza da relação jurídica civil entre a cooperativa e
seus associados e a natureza da relação de
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trabalho entre esses associados, que a cooperativa representa coletivamente, e os tomadores dos serviços dela; a qual intermedia os contratos de trabalho, devendo garantir neles aos seus associados a preservação da autonomia de cada um em relação
aos tomadores;
b) garantir decisivamente os já ratificados direitos fundamentais do trabalhador e a
preservação da sua dignidade, conforme os
conceitos do Direito Trabalhista já consagrados internacionalmente;
c) ampliar o regime de autogestão,
que caracteriza todas as sociedades cooperativas, de forma que haja influência direta
de todos na organização do trabalho, como
principal meio de eliminar a condição de inferioridade do trabalhador cooperado na relação de trabalho estabelecida naquele tipo
de sociedade.
Pondero, ainda, que essas diretrizes terão a finalidade de conciliar a necessidade de flexibilizar as
re la ções de tra ba lho no País e a de pro te ger os tra ba lha do res dos que ex plo ram ex ces si va men te o seu trabalho, e para possibilitar que a lei seja efetivamente o
instrumento que permita às cooperativas de trabalho
se consolidarem como alternativa de geração de trabalho e de renda, conforme já prevêem as ”Diretrizes
para o Programa de Geração de Emprego e Renda“,
emanadas do Ministério do Trabalho.
Finalmente, Sr. Presidente, ressalto que a elaboração do texto deste projeto de lei foi precedida por
um longo processo de de ba tes e de ne go ci a ções en volvendo representantes do movimento cooperativista, liderados pela Organização das Cooperativas Brasileiras
– OCB; representantes de cooperativas de trabalho; o
Go ver no Fe de ral, por in ter mé dio do Mi nis té rio do Tra balho e Emprego e do Ministério da Previdência Social; re presentantes do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, além de
especialistas e estudiosos da matéria.
Sr. Presidente, está sendo aprovado no Senado
um pro je to de lei ori un do da Câ ma ra que re ti ra do art.
442, da Consolidação das Leis do Trabalho, a proteção das cooperativas de trabalho. Apesar de que protegia as mencionadas cooperativas, esse dispositivo
também foi invocado para a criação das cooperativas
de fachada. Por conseguinte, como está sendo retirado da CLT esse apoio às cooperativas de trabalho, é
urgente e necessário que o Congresso Nacional
aprove este projeto de lei das cooperativas de trabalho, para não as deixar sem a proteção devida.
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Sr. Presidente, entrego à Mesa a cópia deste
pro je to, para que te nha tra mi ta ção rá pi da e me re ci da.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR JONAS PINHEIRO EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº , DE 2001
(Do Se na dor Jo nas Pi nhe i ro)
Acrescenta capítulo referente a Cooperativas
de Trabalho na Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971, que “Define a Política Nacional de Cooperativismo, institui o regime jurídico das sociedades co operativas e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, passa a
vigorar acrescida do se guin te Ca pí tu lo V, com arts. de 22 a 30, re numerando-se os demais:
CAPÍTULO V
Das Co o pe ra ti vas de Tra ba lho
SEÇÃO I
Disposições Gerais
Art. 22. As Cooperativas de Trabalho regem-se
pelo disposto nesta lei e, preponderantemente, pelas
dis po si ções con ti das no presente Capítulo.
Art. 23. Para os fins previstos nesta lei, considera-se Cooperativa de Trabalho a sociedade constituída
nos termos do art. 4º desta lei, entre pessoas físicas,
para exercício profissional, em regime de autogestão
democrática, com o objetivo de reverter ao próprio associado o resultado econômico de sua atividade, e de
melhorar suas con di ções ge ra is de tra ba lho.
Art. 24. Aos associados de Cooperativa de Trabalho, quando em atividade, são aplicáveis as normas
de segurança, de medicina e higiene do trabalho previstas na legislação e nos atos normativos expedidos
pela autoridadecompetente.
Parágrafo único. A responsabilidade pelo cumprimento das normas de segurança, de medicina e higiene do trabalho caberá à cooperativa, cabendo ao contratante dos seus serviços responder solidariamente.
Art. 25. A Assembléia Geral da Cooperativa de
Trabalho deliberará, anualmente, sobre as condições genéricas de fixação dos valores dos repasses de serviços
pessoais prestados pelos associados, sua periodicidade e
forma de trabalhar; sobre descanso semanal e férias anu ais, licenças e pres ta ção de ser vi ços fora do do mi cí lio.
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Parágrafo único. A Assembléia Geral poderá de cidir sobre a conveniência ou não de os descansos e
as li cen ças se rem re mu ne ra dos, e de fi ni rá a sua for ma,
valores e custo, bem como poderá estabelecer outros
direitos para os associados, além daqueles definidos
nes ta lei.
SEÇÃO II
Do Associado
Art. 26. O asso ci a do de Cooperativa de Trabalho,
que, nessa qualidade, prestar serviços a terceiros, será
equiparado a trabalhador autônomo.
Parágrafo único. Desde que autorizada pelo associado, a cooperativa poderá reter e recolher as contribuições de vi das por ele à Pre vi dên cia So ci al.
Art. 27. A Cooperativa de Trabalho deverá proporcionar aos seus associados seguro de vida contra
acidentes pessoais e, em caso de incapacidade temporária do associado para o trabalho, cobertura financeira, enquanto este estiver em atividade no cumprimento
de contrato entre a cooperativa e seus contratantes de
serviços.
Art. 28. Só haverá vínculo empregatício entre o
associado da cooperativa de trabalho e o contratante
de seus ser vi ços quan do, nes sa re la ção, es ti ve rem presentes, concomitantemente, os pressupostos do vínculo de emprego.
Parágrafo úni co. O as so ci a do não for ma rá vín cu lo de emprego com a sua cooperativa de trabalho,
quando exercer, na administração geral dessa sociedade,atividades burocráticas, administrativas, diretivas ou
auxiliares, desde que esse cargo seja eletivo, ou que o
associado tenha sido indicado nominalmente pela
Assem bléia Ge ral.
SEÇÃO III
Da Representação e Coordenação
Art. 29. O órgão de representação nacional do
cooperativismo fornecerá, nos termos desta lei, o Certificado de Regularidade às Cooperativas de Trabalho
devidamente registradas de acordo com o art. 107 des ta lei, sem prejuízo da fiscalização dos órgãos oficiais
competentes.
§ 1º O órgão de representação nacional do co operativismo assegurará aos órgãos competentes do
Poder Público o acesso a todas as informações relativas às Co o pe ra ti vas de Trabalho, exigidas para o fornecimento do Certificado de Regularidade.
§ 2º O Certificado de Regularidade será regulamentado pelo órgão de representação nacional do co o-
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perativismo e será aplicado pelas suas representações
estaduais.

regulamentar essa modalidadede co o pe ra ti va e as re la ções de trabalho de seus associados com os contratantes de seus serviços,

§ 3º O contratante de serviço da Cooperativa de
Trabalho poderá requerer dela o Certificado de Regularidade emitido pela representação do sistema cooperativista nacional, previsto no art. 105 desta lei.

bem como as vinculações empregatícias delas decorrentes.

Art. 30. Compete à Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB, através de órgão seu designado
para registrar e certificar as cooperativas, diante da
inobservância dos requisitos para a concessão desse
registro, aplicar sanções de advertência, multa, suspensão ou can ce la men to do respectivo registro."
“Art. 2º O in ci so II do art. 92 da Lei nº 5.764, de 16 de de zem bro de 1971, passa a vigorar com a seguinte redação:”
“II – as demais, quando não houver órgão oficial
de fiscalização e controle, pela Organização das Coope ra ti vas Bra si le i ras – OCB”.
Art. 3º O Poder Executivo fará publicar no Diário Oficial da
União, na íntegra, o texto da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de
1971, com as alterações decorrentes desta lei ora aprovada, no
prazo de trinta dias a contar da sua promulgação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
As cooperativas de trabalho têm sido vistas como alternativas de tra ba lho e de ren da para mu i tos ci da dãos bra si le i ros, so bre tu do no mo men to atu al, quan do as pos si bi li da des de ge rar em pre go têm sido ex tre ma men te li mi ta das e o pro ces so de com pe ti ti vi dade bastante acelerado.

Estou con ven ci do de que a fal ta de uma le gis la ção es pe cí fi ca so bre a ma té ria vem fa vo re cen do o sur gi men to e a pro li fe ra ção
de co o pe ra ti vas de “fa cha da”, já co nhe ci das como “ga tos-co o pe rati vas”, que são cons ti tu í das sem o cum pri men to dos pré-re qui si tos
definidos na legislação cooperativista, num processo distorcido e
condenável, com vistas a se valerem das isen ções tri bu tá ri as conce di das às co o pe ra ti vas, e, as sim, bur la rem fa cil men te a le gis la ção
trabalhista e a previdenciária.
Esse procedimento, na realidade, tem provocado sérios
desgastes na imagem do movimento cooperativista brasileiro, e,
por causa da evasão de arrecadação, tem dado prejuízos, tanto à
União quan to à Pre vi dên cia So ci al, e aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os. Além do mais, como as co o pe ra ti vas de “fa cha da” são uti li za das
para subs ti tu ir em pre gos e an ti gas re la ções em pre ga tí ci as dos trabalhadores por empregos novos, com nova relação trabalhista,
sem pre mais pre cá ria que a an te ri or, elas pri vam os tra ba lha do res
das mais elementaresgarantias trabalhistas, bem como impedem
que o setor gere novos postos de trabalho.
Jus ti fi co a in ser ção des se ca pí tu lo es pe cí fi co, que ver sa sobre as cooperativas de trabalho, na legislação que dispõe sobre a
Política Nacional de Cooperativismo – Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, como a necessária e mais adequada medida a
ser tomada, pelo fato de, assim, poder consolidar, numa única le gislação, todos os aspectos ligados a cooperativa.
Vale ainda res sal tar que a in clu são de um ca pí tu lo es pe cí fi co so bre as co o pe ra ti vas de tra ba lho na lei ge ral do co o pe ra ti vis mo

O cres ci men to do nú me ro de co o pe ra ti vas de tra ba lho e de
trabalhadores a elas associados tem sido estimulado justamente
por a carga tributáriaincidente sobre essa modalidade associativa
ser me nor e por ser mais fle xí vel ne las as re la ções en tre o ca pi tal e
o trabalho, o que, na prática, representa maior remuneração aos
trabalhadores.

é a forma recomendada para compatibilizar a orientação dada na
“Car ta Ju rí di ca de San Juan”, ela bo ra da por oca sião do II Con gres so Con ti nen tal de Di re i to Co o pe ra ti vo, ocor ri do em Por to Rico, e re-

Segundo a Confederação Brasileira das Cooperativas de
Trabalho, ligada à Organização das Cooperativas Brasileiras –
OCB, exis tem atu al men te, no país, cer ca de 25 mil co o pe ra ti vas de
tra ba lho, que, jun tas, re ú nem, apro xi ma da men te, 4 mi lhões de co operados.

Há alguns anos, vem-se tentando fazer uma revisão na Lei
nº 5.764, de 16 de de zem bro de 1971. Com esse in tu i to, es tão tra -

Esses números por si sós demonstram a abrangência das
co o pe ra ti vas de tra ba lho no Bra sil e a sua im por tân cia atu al, e jus ti ficam a existência de uma legislação específica que discipline e
normalize o funcionamento delas.
Por isso, es tou apre sen tan do o pre sen te Pro je to de Lei, que
tem como ob je ti vo acres cen tar à Lei nº 5.764, de 16 de de zem bro de
1971, que “de fi ne a Po lí ti ca Na ci o nal de Co o pe ra ti vis mo, ins ti tui o regi me das co o pe ra ti vas e dá ou tras pro vi dên ci as”, um ca pí tu lo es pecífico sobre cooperativas de trabalho, a fim de complementar essa
le gis la ção e de tor ná-la mais con tem po râ nea, e, em úl ti ma ins tân cia,

afirmada na Resolução pertinente do XI Congresso Brasileiro de
Co o pe ra ti vis mo e na Re co men da ção 127 da Orga ni za ção Inter nacional do Trabalho – OIT.

mi tan do no Con gres so Na ci o nal di fe ren tes pro pos tas de uma nova
lei co o pe ra ti vis ta, vá ri as de las ge ra das pela ini ci a ti va de di fe ren tes
parlamentares. Entretanto, até o momento não logramos êxito em
encontrar o ponto de convergência de todos os in te res ses que en volvem a matéria para que se jam apro va das es ses pro je tos de lei.
Jul go, en tão, mais per ti nen te, que esse Pro je to de lei que ora apre sen to tra mi te de ma ne i ra in de pen den te e não ve nha a ser apen sa do aos de ma is em tra mi ta ção an te ri or, pois isso po de ria re tar dar o
seu trâ mi te nor mal e pos ter gar ain da mais a im ple men ta ção das ur gen tes me di das ali pro pos tas. Res sal to que os dis po si ti vos es pe cífi cos so bre as co o pe ra ti vas de tra ba lho ora apre sen ta dos por mim,
nem nenhum ou tro, es tão con tem pla dos na Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro de 1971.
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As nor mas con ti das no pre sen te pro je to de lei es tão agru pa das com base em três diretrizes:
a) definir claramente a natureza da relação ju rí di ca ci vil en tre a co o pe ra ti va e seus as so ci a dos e a na tu re za da re la ção de tra ba lho en tre es ses as so ci a dos, que a co o pe ra ti va re pre sen ta co le ti vamen te, e os to ma do res dos ser vi ços dela, a qual in ter me dia os con tratos de tra ba lho, de ven do ga ran tir ne les aos seus as so ci a dos a pre servação da autonomia de cada um em relação aos tomadores;
b) garantir decisivamente os já ratificados direitos fundamentais do trabalhador e a preservação da sua dig ni da de, con forme os conceitos do Direito Trabalhista já consagrados internacionalmente;
c) am pli ar o re gi me de au to ges tão, que ca rac te ri za to das as
so ci e da des co o pe ra ti vas, de for ma que haja in fluên cia di re ta de todos na organização do tra ba lho, como prin ci pal meio de eli mi nar a
condição de inferioridade do trabalhador cooperado na re la ção de
trabalho estabelecida naquele tipo de sociedade.
Pondero, ainda, que essas diretrizes terão a finalidade de
conciliar a necessidade de flexibilizar as relações de trabalho no
país e a de pro te ger os tra ba lha do res dos que ex plo ram ex ces si va men te seu tra ba lho, e para pos si bi li tar que a lei seja efe ti va men te o
ins tru men to que per mi ta às co o pe ra ti vas de tra ba lho se con so li darem como al ter na ti va de ge ra ção de tra ba lho e de ren da, con for me
já pre vê em as “Di re tri zes para Pro gra mas de Ge ra ção de Empre go
e Renda”, emanadas do Ministério do Trabalho.
Fi nal men te, que ro res sal tar que a ela bo ra ção do tex to des te
Pro je to de Lei foi pre ce di da por um lon go pro ces so de de ba tes e de
ne go ci a ções en tre re pre sen tan tes do movimento cooperativista,liderado pela Organização das CooperativasBrasileiras – OCB, de
re pre sen tan tes de cooperativas de trabalho especificamente, com
o Go ver no Fe de ral, este por in ter mé dio do Mi nis té rio do Tra ba lho e
Empre go, e do Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al, bem como com re pre sen tan tes do Mi nis té rio Pú bli co do Tra ba lho, além de es pe ci a listas e estudiosos da matéria.
Sala das Ses sões, de abril de 2001. – Senador Jonas Pi nheiro.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª será atendido, Senador Jonas Pinheiro.
Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda,
por permuta com o Senador Paulo Hartung.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, o País assistiu maravilhado a um feito extraordinário, ocorrido no ano passado. Poucas
horas após o término das eleições, o País já sabia os
resultados em todos os rincões, Estados e capitais,
em que se manifestaram 103 milhões de eleitores.
Ufanamo-nos todos com a façanha. Assim, sen timo-nos em condições de não só fazer galhofa do
povo americano, envolvido pouco depois num confu-
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so processo de contagem e recontagem de votos
para eleição presidencial, como também de lhes oferecer a nossa mais recente maravilha tecnológica: a
urna eletrônica, última palavra em matéria de apuração eleitoral.
Não há dúvida de que a urna eletrônica é, de
fato, um grande avanço que permite celeridade na
apuração dos votos, inibe um sem-número de tipos
de fra u des e mo der ni za o pro ces so ele i to ral bra si le i ro.
Não é de hoje, contudo, que muitos temem que, junto
com a inovação, se modernize também a fraude eleitoral, aumentando a sua escala e, conseqüentemente, o seu perigo. Na verdade, desde 1996, foi criado,
na Internet, o Fórum Nacional do Voto Eletrônico,
para a dis cus são so bre a se gu ran ça das ur nas ele trônicas usadas no Brasil.
Pen so que es te ja aqui a fa lar do ób vio, haja vis ta
a descoberta recente pelos peritos da Universidade
Estadual de Campinas – Unicamp – do quanto é vulnerável o sistema eletrônico de votação desta Casa.
Imaginávamos estar protegidos pelo instrumento do
sigilo, conforme determina a Constituição do País,
mas os últimos fatos ocorridos no Senado Federal re velam o quanto nós, Senadores e Senadoras da República, estávamos – e, de repente, ainda continuamos – expostos dentro do nosso ambiente de trabalho parlamentar.
Afinal, quem nos pode garantir que outras ”armadilhas“, como a violação do painel eletrônico, não
podem estar espalhadas pelos corredores e gabinetes deste imenso e ultimamente bastante questionado Senado Federal?
Não se trata – é claro – propriamente de uma
novidade. Se hackers conseguem entrar em sistemas computacionais sofisticados como o do Pentágono, por que não se fraudariam sistemas certamente
muito mais simples como uma urna eletrônica? Isso
para não lembrar o caso Proconsult, de triste memória, ocorrido nas eleições para o Governo do Estado
do Rio de Janeiro, em 1982.
Contudo, ainda muitas vezes maravilhados pelas facilidades ensejadas pela informática e pela eletrônica, esquecemo-nos de verdades simples, como
a de que ”o mito da tecnologia perfeita, a começar
pela computação de dados, depende fundamentalmente da honestidade humana e de medidas que a
protejam“, como escreveu recentemente o jornalista
Rubem Azevedo Lima.
Assim, se conquistamos a vantagem tecnológica, precisamos nos lembrar de que ela está a serviço
da manifestação soberana da vontade da população,
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para que a democracia seja praticada na sua plenitude e não o contrário. Como disse o Desembargador
Antônio Camarotti, Presidente do TRE de Pernambuco, ”a tecnologia deve adaptar-se à legislação eleitoral e não a legislação eleitoral se adaptar à informática“.
Ain da de acor do com o De sem bar ga dor Antô nio
Camarotti, ”a tecnologia tem que encontrar uma maneira de propiciar aos políticos e respectivos Partidos
a fiscalização mais efetiva da transmissão de dados
ele i to ra is“. A po si ção do ma gis tra do de Per nam bu co é
ainda mais ta xa ti va: essa fis ca li za ção, quan do ne cessária, também deve possibilitar a recontagem dos vo tos. ”Não se pode ad mi tir que o re sul ta do ele i to ral seja
como uma caixa-preta, sem que os Partidos políticos,
na verdade os maiores interessados, possam questionar a validade do veredicto das urnas“.
Digo tudo isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, porque será objeto de votação, dentro de poucos dias, na Comissão de Constituição, Justiça e Cida da nia des ta Casa, pro je to de lei do emi nen te Se na dor Roberto Requião que pretende aperfeiçoar a legislação eleitoral, tornando a votação eletrônica mais
segura.
O pro je to do Se na dor Re quião, com duas emen das apresentadas, após audiência pública em que fo ram ou vi dos na que la Co mis são o Pre si den te do TSE,
Ministro José Néri da Silveira, e o Secretário de Infor mática daquele Tribunal, Sr. Paulo Bhering Camarão,
tem parecer favorável de seu Relator, o eminente Senador Romeu Tuma.
Fundamentalmente, o projeto busca fazer dois
importantes aperfeiçoamentos à lei em vigor. Em primeiro lugar, ele cuida de evitar a possibilidade de
identificação do eleitor quando da digitação do número do seu título eleitoral, preservando-se, com isso, o
sagrado sigilo do voto.
Além disso, ele propõe a reintrodução do voto
impresso, emitido pela urna eletrônica, a sua conferência pelo eleitor no momento da votação e uma recontagem amostral dos votos impressos de 3% das
urnas eletrônicas. Para cada urna em que se verificar
discrepância com os votos impressos, outras dez terão seus votos impressos recontados manualmente.
Essas dez urnas, assim como a amostra inicial de
3%, serão escolhidas em quantidades iguais pelos
Partidos ou coligações participantes do pleito eleitoral.
Com a apro va ção des se pro je to, que, te nho cer teza, ocorrerá o mais rápido possível, estaremos
mantendo os inegáveis benefícios do voto eletrônico
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e, ao mesmo tempo, salvaguardando a soberania do
voto popular.
Assim, apelo aos membros desta Casa e aos
Srs. Deputados, a quem competirá o exame dessa
matéria a seguir, para que dêem a celeridade necessá ria ao pro ces so, de tal ma ne i ra que já pos sa mos ter
implantada essa nova sistemática nas próximas eleições presidenciais de 2002.
Apelo também ao Tribunal Superior Eleitoral
para que esteja vigilante quanto às possibilidades de
fra u de que vêm sen do apon ta das no sis te ma de vo ta ção eletrônica. Apenas para apontar as mais óbvias,
não se pode ter certeza de que o programa instalado
na urna é o mesmo que foi analisado e aprovado pe los Partidos. Pode ocorrer também que, após essa
análise, sejam in tro du zi das ”or dens de exe cu ção“, alimentadas com dados de candidatos, eleitores e outros. Além disso, a regulamentação da Lei Eleitoral,
de autoria do próprio TSE, não prevê que os partidos
e coligações possam examinar o subsistema de apura ção as so ci a do às ur nas ele trô ni cas. O aces so é restrito tão-somente ao subsistema de totalização.
Tenho certeza de que, mais do que ninguém, o
TSE deseja a lisura do processo eleitoral em nosso
País. Não tem aquela Corte poupado esforços nesse
sentido. É momento, portanto, de que ela una os seus
esforços aos desta Casa para garantir a sagrada inviolabilidade do voto em nosso País.
A crise de credibilidade pela qual passam as
instituições do Brasil – especialmente nós, no Senado, neste momento – exige que tomemos todas as
precauções. Parece sensato pensar que o restabelecimento da confiança do povo brasileiro, tanto nas
suas instituições quanto nos homens públicos que as
fa zem, co me ça pela ga ran tia do res pe i to à ma ni fes tação da vontade popular nas urnas.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Senador
Mauro Miranda, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª com prazer.
O Sr. Iris Rezende (PMDB – GO) – Muito obrigado, Senador Mauro Miranda. Ouvi com muita aten ção o pronunciamento de V. Exª, quando manifesta
uma grande preocupação com o sistema eleitoral vigente quanto à utilização das urnas eletrônicas.
Entendemos, de início, como um grande avanço o
fato de o Brasil conhecer no mesmo dia o resultado
das ele i ções – es ta du a is há cer ca de dois anos e mu nicipais recentemente. Que grande feito! Aplausos à
Justiça Eleitoral! Mas, à proporção que os dias passam, os fa tos es fri am-se e va mos che gan do à con clu-
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são de que, hoje, o mun do po lí ti co, na sua qua se to talidade, está extremamentepreocupado com esse sis tema. Quando nós, que não entendemos de informática, de computadores e de chips passamos pela si tuação do painel de votação do Senado, concluímos
que o sistema corre sérios riscos de fraudes. Ilustre
Senador Mauro Miranda, eu nunca disse isso a ninguém; vou dizer aqui, e vou dizê-lo porque a pessoa
está viva. V. Ex.ª me conhece, eu nunca fui capaz de
anunciar qualquer fato que pudesse ser interpretado
como escândalo e pudesse pôr a minha pessoa em
evidência. Nunca fui capaz de denunciar uma ameaça por telefone, coisa que muitos fazem com facilidade. Nunca quis fi car no auge dos acon te ci men tos, por
determinadosfatos. Nunca. E quantas vezes fui ame açado, quantas car tas anô ni mas re ce bi, quan ta co i sa
aconteceu! Nas últimas eleições para Governador,
faltando 15 dias, as pesquisas, de repente, mostraram um desabamento da mi nha po si ção. O Esta do in teiro as sus ta do, eu as sus ta do; veio a apu ra ção: per di
por 18 mil votos, salvo engano, parece que por um
ponto de diferença. Do primeiro para o segundo turno, recebo em minha casa um cidadão trazendo-me
uma proposta, se eu quisesse, se eu estivesse disposto a gastar, os votos nulos seriam computados
para mim, quando os técnicos reprogramassem as
urnas eleitorais de Goiás. Fiquei tão deprimido com
aque la pro pos ta. Ele, no tan do que fi quei des con for tável, me disse: ”Olha, não sou ho mem des sas co i sas e
jamais...na hora eu a trouxe, porque me chegou a
proposta...“ Res pon di que não, que nun ca na vida se ria ca paz de uma co i sa des sa na tu re za. Cha mei o Su perintendente da Polícia Federal de Goiás em minha
casa ime di a ta men te e lhe disse: ”Olha, não quero me
envolver em escândalo, mas achei por bem comunicar e pe dir ao se nhor que pro cu re o Pre si den te do Tri bunal Regional Eleitoral e comunicar-lhe o fato de
que recebi essa proposta e eu a repeli“, para que o
Presidente do TER possa tomar as precauções necessárias. Veja a minha boa-fé. Mais tarde, telefonei
para o Superintendente da Polícia Federal e perguntei-lhe: ”Escuta, o senhor conseguiu?“. Ele respondeu-me: ”Não consegui, não tem problema, não tem
nada“. O que é in te res san te é que veio o se gun do tur no, e em todas as cidades que votaram mediante urnas eletrônicas – não foram todas, apenas algumas
cidades tive ram ele i ção eletrônica -, em to das, ex ce to
em duas, a minha votação reduziu. Aqui no Entorno,
em Goiânia – onde per di no pri me i ro tur no para o meu
adversário -, aumentou, em Anápolis, em todas as ci dades, exceto Jataí e Catalão, lá as minhas votações

353
Maio de 2001

aumentaram. Em Catalão, ganhei por cinco mil votos
no primeiro turno, e por oito mil, salve engano, no segundo turno. Em Jataí, ganhei no primeiro e no segundo turnos, neste com mais votos. Parecia que era
para não dar na cara. Não queria nunca re gis trar esse
acontecimento, mas o Superintendente, embora tenha sido substituído recentemente, está vivo e pode
testemunhar que eu o chamei. Agora, fica aquela inibição de que, sendo candidato, poderiam interpretar
que eu estivesse querendo, já antecipadamente, arran jar des cul pas para uma der ro ta. Ve jam bem, te nho
mi nhas dú vi das. Lou vo a ati tu de de V. Exª em tra zer à
discussão, ao de ba te, um as sun to que con si de ro mu ito importante, porque, caso contrário, quem sabe
amanhã todos nós, todas as pessoas de bem estarão
sendo vítimas de malandragem e de picaretagem em
eleições.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Agra deço ao Senador Iris a sua contribuição, o testemunho da sua preocupação.
Sr. Presidente, essa também é uma preocupação, in clu si ve, dos ju í zes. Hoje, os ju í zes já não são os
principais agentes do processo eleitoral, mas sim os
técnicos de computação. Como pudemos perceber
nesta Casa, foram os técnicos de uma firma terceirizada que tiveram de ser chamados para aferição do
painel eletrônico. O mesmo ocorre na Justiça. Os juízes ain da não es tão pre pa ra dos e es tão pre o cu pa dos
também, pois têm de recorrer a técnicos de computador e a firmas terceirizadas.
O mais importante, Sr. Presidente, é que o cidadão brasileiro, no momento da votação, tenha a confiança de que seu voto será registrado da forma como
foi digitado na urna eletrônica.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Com a palavra o Senador Paulo Hartung, pela
Liderança do PPS.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES.
Como Lí der, pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como uma comunicação de Liderança, eu gostaria de fazer o registro de assunto extremamente re levante, da importante matéria publicada hoje no jornal
Valor Econômico.
Tra ta-se de uma en tre vis ta a res pe i to da con jun tura econômica – e não vejo ninguém tranqüilo com a
atual conjuntura econômica do País, há uma grande
apreensão – com o Presidente do Banco Central,
Armínio Fraga. Considerei relevante, sincera e equili-
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brada a entrevista e recomendo sua leitura: ”Presidente do BC não vê, na sucessão de 2002, espaço
para retrocesso no controle da Inflação – Maior aber tura da economia brasileira ajuda crescimento“.
O Presidente Armínio Fraga tece algumas considerações que julgo importante registrar no plenário
da Casa. A primeira delas é uma sinalização importante para o mercado, para os empresários e consumi do res des te País em re la ção à taxa de ju ros. O País
ficou muito apreensivo com as últimas duas reuniões
do Copom – Comitê de Política Monetária – e recebe
agora manifestação do Presidente do Banco Central,
a maior autoridade brasileira em política monetária.
Uma das perguntas que responde é sobre a taxa de
ju ros, se ela é su fi ci en te para re du zir a pres são in fla cionária. O Sr. Armí nio Fra ga res pon de: ”A nos sa le i tu ra
é que sim, sujeita a revisões.“ É claro, porque a dinâmica econômica é permanente.
Uma segunda questão que angustia as pessoas, o mer ca do, os agen tes eco nô mi cos, é a re la ti va ao
câmbio, ao dólar. Falando do impacto da desvalorização sobre a dívida, ele diz que o impacto já ocorreu:
”A longo prazo não é razoável se pensar num câmbio
mais desvalorizado do que este que está aí.“ Isso é
muito importante. Há uma crise grave na Argentina;
há incerteza em relação à economia americana, cujos movimentos acabam abalando indistintamente to das as eco no mi as do mun do, prin ci pal men te a eco nomia de um país em desenvolvimento como o nosso. E
aqui está a avaliação, equilibrada na minha visão, so bre esse assunto.
Fala do crescimento econômico, tema que nos
preocupa. Um país como o nosso não pode e não
deve ficar paralisado. Isso causa atribulações no empre go, na vida da pes so as. E a pre vi são que faz não é
exagerada. Ela corrige os índices anunciados pelo
Governo, da ordem de 5%. Calcula que será alguma
coisa próxima disso, o que levará ao crescimento o
País, que voltou a crescer no ano passado. Seria muito triste que o Brasil passasse por uma nova paralisação, como ocor reu no mo men to da des va lo ri za ção da
moeda.
Outro comentário importante, Sr. Presidente, é
em relação à nossa vulnerabilidade externa, ou seja,
a di fi cul da de do País nas suas con tas ex ter nas. Ava lia
o Presidente do Banco Central que ”a trajetória natural para o Brasil será sim de queda gradual no déficit
em transações correntes“.
Outro comentário digno de registro, digo mais,
digno de torcida, mas me re ce dor tam bém de ação de
governo, é a respeito da política industrial – estamos
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aqui diante de um grande industrial do nosso País, o
Senador José Alencar, que sabe do que estou dizendo. Precisamos avançar na substituição de produtos
importados, porque temos tecnologia, conhecimento
e condições de produzi-los internamente. Refiro-me,
particularmente, a componentes eletrônicos, ao que
já te mos ca pa ci da de de fa bri car. É o caso dos com po nentes eletrônicos de automóveis e de outros produtos. Creio que se trata de uma preocupação extremamente importante.
O jornal fala, com muita sinceridade, a respeito
do problema externo. A pergunta do Valor Econômico é: ”Se ria pos sí vel ima gi nar al gum sos se go na área
externa em curto prazo?“. O Sr. Armínio Fraga responde com sinceridade – e por isso gostei muito da
en tre vis ta – di zen do: ”Não. Se ria ir res pon sá vel se dissesse isto.“ Por isso, Sr. Presidente, considero importante fazer o registro. É uma entrevista que sinaliza,
não digo que tranqüiliza, mas alerta para nossas fra gilidades, apontando alguns caminhos importantes
que o País precisa percorrer na área econômica.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Concedo um aparte ao Senador Mauro Miranda.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Senador
Paulo Hartung, V. Exª tem sido crítico e tem estimulado a presença marcante e a atuação firme de alguns
ministros e auxiliares do Governo Federal. Eu quero
aqui destacar o trabalho do Presidente do Banco
Cen tral, Armí nio Fra ga. Con si de ro que, na for te tur bu lência po lí ti ca que es ta mos vi ven do, ele tem sido uma
âncora, tem tranqüilizado todo o mer ca do. Tem fa la do
sem exagerar, com suas posições muito concretas,
com base em dados, com muita competência e sereni da de, sem acres cen tar o que não pre ci sa ser acres centado. Associo-me a V. Exª no destaque que deu à
entrevista. Ficamos tranqüilos, hoje, por ter um Presiden te do Ban co Cen tral com uma atu a ção tão se re na,
tão firme, tranqüilizando as Bolsas num momento
como este, em que nós, políticos, talvez tenhamos
ajudado a provocar essa ebu li ção tão for te que tu mul tu ou a si tu a ção na ci o nal, por ca u sa das de nún ci as de
corrupção que estão aparecendo por todos os lados.
O Ban co Cen tral tem sido a ân co ra for te que tem pos sibilitado a tranqüilidade e o crescimento da economia nacional. Parabenizo V. Exª por essa referência e
o Presidente do Banco Central, Armínio Fraga, pela
grande atuação, que é perceptível e que transparece
sem que ele precise falar ou aparecer na imprensa;
transparece para todos nós, especialmente para os
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empresários, os trabalhadores, aqueles que precisam de tranqüilidade para fazer o Brasil crescer.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) –
Senador Ma u ro Mi ran da, aco lho com res pe i to e ad miração o aparte de V. Exª.
Concluindo a minha comunicação, Sr. Presidente, considerei, nessa entrevista, um fato relevante
ante tantos problemas por que passa nossa economia. Novamente o Presidente Armínio Fraga defende
uma tese pela qual também tenho lutado: a regulamentação do art. 192 da Constituição Federal, que
trata justamente do Sistema Financeiro Nacional.
Há hoje um artigo nesse mesmo jornal, assinado pelo ex-presidente do Banco Central Gustavo Loyola, em que se discute também a necessidade da
agência de supervisão financeira. Repito, é uma entrevista importante, refere-se a questões preocupantes do ponto de vista de providências que precisamos
tomar na economia; especialmente em relação ao
custo do capital brasileiro, sinaliza que haverá uma
cer ta tran qüi li da de nas pró xi mas re u niões do Co pom.
Pen so que isso é mu i to bom para o Bra sil, a que
sempre me refiro como de carne e osso; este País do
trabalho; este País da produção, seja ela agrícola,
seja in dus tri al, seja no cam po dos ser vi ços, que pre ci sa de con di ções mí ni mas, mi cro e co nô mi cas, para poder pro du zir, com pe tir, ge rar em pre go, ren da e im postos, enfim, para crescer.
É esse o pe que no re gis tro que eu gos ta ria de fa zer, falando em nome da Liderança do PPS.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Pre si dên cia re ce beu a Mensagem nº 119, de
2001 (nº 375/2001, na origem), de 25 de abril último,
pela qual o Presidente da República, nos termos do
art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja
autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total equivalente de cento e trinta milhões
de dólares norte-americanos, de principal, entre o
Go ver no do Dis tri to Fe de ral e o Ban co Inte ra me ri ca no
deDesenvolvimento – BID, destinada a financiar, par cialmente, o Programa de Saneamento Básico no
Distrito Federal.
A Mensagem vai à Comissão de Assuntos Eco nômicos, sendo o Ofício nº S/11, de 2001, a ela anexada, por se tratar de instrução da referida matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Não há mais oradores inscritos.
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O Senador Edison Lobão enviou discurso à
Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a incidência de invasores de terras públicas, pelo que se lê no noticiário internacional, alcança no Brasil um dos mais elevados
percentuais quantitativos, senão o mais elevado do
mundo. Basta que se percorra qualquer cidade brasileira, inclusive a nossa Capital da República, para a
localização de massivas invasões.
Não me refiro ao invasor individual – aquele
que, desesperado por falta de um lote onde possa
hospedar a família, ocupa um pequeno espaço que o
Poder Público não teve vontade ou condições de lhe
assegurar -, embora também este cometa uma ilicitude definida em lei penal.
Refiro-me, Sr. Presidente, ao malsinado “grileiro”: o audacioso indivíduo que, conscientemente, invade extensas terras públicas e corrompe cartórios e
autoridades para “legitimar” em escrituras fraudulentas, como suas, as terras que não lhe pertencem. E
assim opera para, logo adiante, “vender” a incautos o
que não é de sua propriedade.
O “grileiro”, ao apossar-se de terras públicas,
geralmente ricas, trata de desmatá-las e delas ar rancar o que pode antes de empurrá-las adiante.
No Brasil, a atuação do “grileiro” ganhou foros
internacionais, tal o vo lu me de ter ras fra u du len ta mente roubadas do Poder Público e, por conseqüência,
roubadas do povo.
A audácia do “grileiro”, po rém, não fica só nis so.
Ele vai além. Invade, dilapida e, por fim, ainda ousa
propor ações contra o Poder Público, buscando indenizações milionárias quando têm as terras desapropriadas, às quais acrescentam benfeitorias indevidas
e habitualmente inexistentes.
No Maranhão, recentemente, o Ministério Público descobriu uma invasão de cinco mil hectares de
“grilo”, na Reserva do Gurupi, ao examinar a pretensão de um “gri le i ro” por in de ni za ção do Po der Pú bli co.
Foi uma atuação trabalhosa e meticulosa do Ministério Pú bli co, mas tal atu a ção não im pe de a ob ser va ção
de que, se não fora a audácia de um “grileiro” de sejan do avan çar ain da mais no di nhe i ro do Erá rio, ja ma is se descobriria tal enorme invasão.
Ima gi ne-se quan tos e vo lu mo sos ca sos con ti nuam encobertos para a proteção de “grileiros”!
E como se explicam as invasões de terras públicas e a existência dos audaciosos “grileiros”?
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Se os “gri le i ros” não se aca nham de apli car seus
“golpes”, não raro repetitivos e milionários, em plena
Capital da República,evidente que o farão, sem o me nor cons tran gi men to e com ma i or de sen vol tu ra, lon ge
de olhares eventualmente indiscretos.
Permito-me transcrever, nesta oportunidade,
um pequeno trecho de reportagem da jornalista
Andréa Viana, em O Imparcial (21.03.01), sobre a
atuação dos “grileiros” do Gurupi, no qual ela cita a
atuação do Procurador Sergei Medeiros:
O caso da área grilada em Carutapera,
registrada por último com o nome de Fazenda Brilhante, chegou ao Ministério Público
Federal como uma ação ordinária indenizatória por desapropriação indébita, contra o
Ibama. O documento foi emitido à Justiça
Federal do Maranhão por Adriano
D’Agnoluzzo, proprietário da Floraplac
Industrial Ltda., com sede no Pará. O pedido
de indenização foi motivado pela desapropriação decorrente da criação da Reserva
do Gurupi, em 1998. No documento,
D’Agnoluzzo pede que lhe sejam ressarcidos o valor da terra, da cobertura vegetal,
das benfeitorias, dos lucros cessantes e danos emergentes. Os valores não haviam
sido calculados. Examinando os documentos, Medeiros encontrou o nome de Carlos
Medeiros como o primeiro proprietário da
Fazenda depois de 59 anos no nome de
Manuel Joaquim Pereira e Manoel Fernandes de Oliveira. O Procurador solicitou ao
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Carutapera a cadeia dominial do imóvel. No documento enviado pelo cartório a
mesma propriedade aparece registrada no
nome de seis pessoas diferentes e com duas
denominações. “Toda essa cadeia é falsa”, diz
Medeiros, enfático. Todos os registros podem
ter sido forjados. É aí que entra a participação
dos cartórios, que Medeiros pretende investigar. O Imparcial teve acesso às cópias dos
documentos, com exclusividade. “Eles se
apossam e depois, quando a terra é desapropriada para a criação de áreas de preservação ambiental, pedem indenização ao Ibama”,
afirmou o Procurador.
No período em que governei o Estado do Maranhão, criei uma Guarda Florestal com o objetivo de
resguardar as reservas no Estado, tal como a de Gurupi, com 341.650 hectares a oeste do Maranhão, no

Terça-feira 8

08295

Município de Carutapera. Essa reserva abriga extensa Floresta Tropical Úmida, com muita madeira de lei
e outras milhares de espécies vegetais. É uma área de
altíssima biodiversidade. Tem vinte e uma espécies de
aves consideradas vulneráveis e quatro espécies de
mamíferos ameaçados de extinção. Não obstante tanta
riqueza biodiversificada, lá em Gurupi foram recentemen te er ra di ca dos 80% dos cer ca de um mi lhão de pés
de maconha que existiam no Maranhão.
Sr. Presidente, é urgente que ao Ibama sejam
oferecidas condições adequadas para dar cumprimento à sua missão fiscalizatória.
Vê-se como se faz inadiável a pretendida reforma do Judiciário. Os seus próprios integrantes al mejam a modernidade, dando rapidez, entre outros apri moramentos, à angustiante lentidão com que tramitam os processos sub judice. Crimes audaciosos
como os da invasão de terras públicas são um agressivo desafio às nossas leis, a merecerem prontas e
severas punições.
Era o que eu tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Sras e aos Srs Senadores que constará da sessão deliberativa de amanhã,
a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000
Segunda ses são de dis cus são, em se gun do tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea ”d“ do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (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.
–2–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 98, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 2000 (nº 111/95, na Casa de origem),
que acres cen ta ar ti go à Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de
1991, que dispõe sobre a política agrícola, tendo
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Parecer sob nº 110, de 2001, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Jonas Pinheiro,
favorável, com a Emenda nº 1-CAS, de redação, que
apresenta.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 95, de 2000 (nº 250/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
ou tor ga da à Rá dio Di fu so ra da Cam pa nha Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Campanha, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 114, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Francelino
Pe re i ra, com abs ten ções dos Se na do res Edu ar do Suplicy, Geraldo Cândido e Lauro Campos.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 104, de 2000 (nº 285/99, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
deferida à Rádio Pomerode Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Pomerode, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 976, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Althoff, com abs ten ção do Se na dor Ge ral do Cân di do.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 109, de 2000 (nº 296/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga conces são à Rede União de Rá dio e Te le vi são Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, tendo
Parecer favorável, sob nº 913, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Se na dor Agne lo Alves,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 213, DE 2000
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Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 213, de 2000 (nº 198/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM 2000 Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Manacapuru, Estado do Amazonas, tendo
Parecer favorável, sob nº 18, de 2001, da Comissão de Educação, Relator: Senador Bello Parga.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 222, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 222, de 2000 (nº 471/2000, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Rádio Difusora Garibaldi
Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda mé dia na ci da de de Ga ri bal di, Esta do do Rio
Grande do Sul , tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.247, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador José Fogaça,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 223, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativonº 223, de 2000 (nº 472/2000, na Câmarados
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Educacional União da Serra para explorar
ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de
de Marau, Estado do Rio Grande do Sul, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.248, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador José Fogaça,
com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–9–
REQUERIMENTO Nº 194, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
194, de 2001, do Se na dor Ro meu Tuma, so li ci tan do a
tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara
nºs 88, de 2000 e 6, de 2001, por regularem a mesma
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 19
minutos.)
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SENADO FEDERAL
Ata da 48ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 8 de maio de 2001
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Jader Barbalho e Antonio Carlos Valadares
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Álvaro Dias – Amir Lando –
Antero Paes de Bar ros – Anto nio Car los Ma ga lhães –
Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Matusalém –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff –
Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata –
Gilberto Mes tri nho – Gil vam Bor ges – He lo í sa He le na
– Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho –
Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Jor geBornhausen – José Agripino – José Alencar
– José Coelho – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Roberto Arruda – Juvêncio da Fonseca – Lauro
Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara –
Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela – Maria do
Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro
Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti –
Nabor Júnior – Nilo Teixeira Campos – Osmar Dias –
Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva – Pe dro Si mon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo
Santos – Roberto Requião – Roberto Sa tur ni no – Romero Jucá – Romeu Tuma – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Tião Viana – Val mir Ama ral – Wal deck
Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 73 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Car los Wil son, pro cederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 249, DE 2001-CN
(Nº 402/2001, 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, Orçamen to e Ges tão, o tex to do pro je to de lei que ”Abre ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do Mi nis té rio da
Agricultura e do Abas te ci men to e de Ope ra ções Ofi ciais de Crédito, crédito suplementar no valor global de
R$1.090.284.000.00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento“.
Bra sí lia, 26 de abril de 2001. – Fer nan do Hen rique Cardoso.
EM Nº 89/MP
Brasíla, 26 de abril de 2001
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para apre sen tar pro posta de abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.171, de 5 de janeiro
de 2001), no va lor glo bal de R$1.090.284.000,00 (um
bilhão, noventa milhões, duzentos e oitenta e quatro
mil reais), em favor do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento – MA e de Operações Oficiais de Cré dito – OOC – Recursos sob Supervisão do Ministério
da Fazenda.
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2 – A soli ci ta ção em tela objetivapermitir ao Go verno Federal, a operacionalização de instrumentos
de apoio, com a finalidade de alcançar a estabilidade
de preços preconizada pela Política de Garantia de
Preços Mínimos – PGPM. Tendo em vista a ocorrência de alterações significativas nas previsões de safras, tor na-se ina diá vel e ur gen te a atu a ção do Go ver no no mer ca do com vis tas a evi tar o com pro me ti men to da renda do setor agrícola e a conseqüente re dução da área de produção da safra subseqüente.
3 – O quarto levantamento de safra relativo ao
período 2000/2001, realizado pelo Ministério da Agri cultura e do Abastecimento – MA, indica um acréscimo de 11,3 mi lhões de to ne la das de grãos em re la ção
ao último período, com especial concentração nas
culturas de ar roz, tri go e mi lho, esta úl ti ma com um in cremento de mais de 20%, correspondente a 6 milhões de toneladas.
4 – Tendo em vista o elevado grau de elasticidade-preço desses produtos, o Governo Federal se vê
compelido a desencadear uma série de operações
com vistas a buscar o adequado equilíbrio, atual e fu turo, da relação oferta-demanda nesse mercado, por
meio de instrumentos asseguradores do incremento
da produção e da produtividade agrícola, sem prejuízo da regularidade do abastecimento interno, tais
como: a aqui si ção de pro du tos agrí co las, o lan ça mento e recompra de contratos de opção de venda e a
atu a ção do pro gra ma para o es co a men to do pro du to.
5 – As ações orçamentárias que abrigam a ope racionalização desses instrumentos de apoio estão a
cargo da Unidade Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB, empresa supervisionada pelo MA e
da Unidade Operações Oficiais de Crédito – Re cursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda, as
qua is de ve rão ser con tem pla das com re cur sos adi ci onais, de forma que possibilite a atuação do Governo
Federal em parte do quantitativo incremental dessa
produção, notadamente em 1.605,0 mil ton. de arroz,
1.340,0 mil ton. de milho e 683,0 mil ton. de trigo.
6 – Da suplementação de R$400.000.000,00
(quatrocentos milhões de reais) em favor de OOC,
R$54.858.000,00 (cinqüenta e quatro milhões, oi tocen tos e cin qüen ta e oito mil re a is) ocor re rá na ope ra ção especial ”Garantia e Sustentação de Preços na
Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº
9.848/99)“ e destinam-se ao atendimento de despesas relativas ao pagamento de prêmios decorrentes
do Programa para Escoamento da Produção – PEP,
bem como ao pagamento de diferenças decorrentes
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da recompra de contratos de opção; e
R$345.142.000,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e dois mil reais) ocorrerá na
ação ”Financiamento e Equalização de Preços nas
Aquisições do Governo Federal e na Formação de
Estoques Públicos – AGF (Lei nº 8.427/92)“ e destinam-se à concessão de empréstimo à CONAB, via
Banco do Brasil S/A, para atender a despesas com
aquisição de estoques de alimentos decorrentes do
exercício de contratos de opções.
7 – Quanto à suplementação no valor de
R$690.284.000,00 (seiscentos e noventa milhões,
duzentos e oitenta e quatro mil reais) em favor da Co nab, R$345.142.000,00 (trezentos e quarenta e cinco
milhões, cento e quarenta e dois mil) destinam-se à
aquisição de estoques de alimentos decorrentes do
exercício
dos
contratos
de
opção
e
RS345.142.000,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões, cento e quarenta e dois mil) tem por finalidade
amortizar o empréstimo contraído junto ao Banco do
Brasil, decorrente do mecanismo de operação das
aquisições do Governo Federal – AGE.
8 – Os recursos necessários à abertura do crédito, no caso da Unidade OOC, no valor de
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais),
tem origem no superávit financeiro de exercícios ante ri o res do re tor no de re cur sos das ope ra ções ofi ci a is
de crédito.
9 – No caso da Conab, R$345.142.000,00 decor re rão da in cor po ra ção de re cur sos de ope ra ção de
cré di to in ter na a ser efe tu a da jun to ao Ban co do Bra sil
e R$345.142.000,00 decorrerão da incorporação de
excesso de arrecadação de receita própria, referente
à ven da de es to ques pú bli cos de ali men tos, con for me
abaixo evidenciado:
Valores R$1,00
Natureza da Receita Fonte Valor da
LOA/2000
2212.02.00 –
Alienação de Esto- 250
ques Estra té gi cos

219.016.000

Reestimativa

564.158.000

10 – O presente crédito viabilizar-se-á mediante
projeto de lei, a ser encaminhado à apreciação do
Congresso Nacional, obedecidas as prescrições do
art. 167, inciso V, da Constituição, em conformidade
com o dis pos to nos arts. 41, in ci so I e 43, § 1º, in ci so I,
II e IV, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
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11 – Nes sas con di ções, sub me to à ele va da de li beração de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei,
que visa a efetivar a abertura do referido crédito suplementar, ressaltando o caráter de urgência que a
apreciação do assunto requer, em consonância com
o art. 64, § 1º, da Constituição Federal.
Respeitosamente. – Guilherme Gomes Dias,
Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e
Gestão, Interino.
PROJETO DE LEI Nº 6, DE 2001-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União,
em favor do Ministério da Agricultura e
do Abastecimento e de Operações Oficiais de Crédito, crédito suplementar no valor global de R$1.090.284.000,00, para reforço de dotações consignadas no vigente orçamento.
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 global de R$1.090.284.000,00
(um bilhão, noventa milhões, duzentos e oitenta e
qua tro mil re a is), em fa vor do Mi nis té rio da Agri cul tu ra
e do Abastecimento e de Operações Oficiais de Crédito, para atender às programações constantes do
Anexo desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no artigo anterior decorrerão:
I – da incorporação de superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial da
União
de
2000,
no
valor
de
R$400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais);
II – do ingresso de recursos de operação de crédito interna, no valor de
R$345.142.000,00 (trezentos e quarenta e
cinco milhões, cento e quarenta e dois mil
reais); e
III – de acesso de arrecadação de receitas diretamente arrecadadas, no valor de
R$345.142.000,00 (trezentos e quarenta e
cinco milhões, cento e quarenta e dois mil
reais).
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Brasília,

de

de

2001.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.171, DE 5 DE JANEIRO DE 2001
Estima a Receita e fixa a Despesa
da União para o exercício financeiro de
2001.
LEI Nº 9.848, DE 26 DE OUTUBRO DE 1999
Altera dispositivos das Leis nºs
9.138, de 29 de novembro de 1995, 8.427,
de 27 de maio de 1992, e 9.126, de 10 de
novembro de 1995, que dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural; sobre a
concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural; autoriza o Poder Executivo a renegociar as obrigações
financeiras relativas à liquidação de operações de Empréstimos do Governo Federal – EGF, vencidas e prorrogadas a
partir de 1991; e a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo – TJLP sobre empréstimos concedidos com recursos dos
Fundos Constitucionais e com recursos
das Operações Oficiais de Crédito.
LEI Nº 8.427, DE 27 DE MAIO DE 1992
Dispõe sobre a concessão de subvenção econômica nas operações de crédito rural.
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

Maio de 2001

veis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-64)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
ar ti go, des de que não com pro me ti dos: (Veto re je i ta do
no DO 3-6-64)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-64)
II – os pro ve ni en tes de ex ces so de ar re ca da ção:
(Veto rejeitado no DO 3-6-64)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais.
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-64)
IV – o produto de ope ra ções de cré di to au to ri zadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-64)
§ 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 credito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-64)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste artigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação pre vista e a realizada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-64)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-64)
....................................................................................

Estatui Normas Gerais de Direito
Financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União,
dos Estados, dos Municípios e do Dis trito Federal.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)

....................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se
em:
I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
II – es pe ci a is, os des ti na dos a des pe sas para as
quais não haja dotação orçamentária específica;
III – extraordinários, os destinados a despesas
urgentes e imprevistas, em caso de guerra, comoção
intestina ou calamidade pública.
....................................................................................
Art. 43. A aber tu ra dos cré di tos su ple men ta res e
especiais depende da existência de recursos disponí-

Da Comissão de Fiscalização e Controle, sobre o Diversos nº 24, de 1998,
que encaminha o Relatório de Atividades
do Tribunal de Contas da União referente
ao 2º trimestre de 1998.

PARECER
PARECER Nº 282, DE 2001

Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
Em atenção ao preceito constitucional disposto
no art. 71, § 4º, o Tribunal de Contas da União (TCU),
por intermédio do Aviso nº 956-GP/TCU, remeteu ao
Congresso Nacional o Relatório de Atividades concernente ao 2º trimestre do exercício de 1998. No
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Senado Federal, o Relatório foi identificado como Diver sos nº 24, de 1998 e en vi a do a esta Co mis são para
análise e deliberação.
Neste intuito, respaldados na Resolução do Senado Federal nº 46, de 1993, fomos designados para
relatar a matéria, tendo em vista as disposições normativas aplicáveis e a delegação constitucional de titular do controle externo, conferida pela Lei Maior ao
Congresso Nacional.
Cumpre mencionar que a sistemática atual de
apresentação dos relatórios do Tribunal às Casas Le gislativas, parcela importante da fiscalização a ser
exercida sobre o Órgão auxiliar de controle externo,
está prescrita, de forma pouco abrangente, na Lei nº
8.443/92 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas da
união, verbis:
“Art 90. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Tribunal de Contas da União será
exercida pelo Congresso Nacional, no forma
definida no seu regimento comum.
§ 1º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente,
relatório de suas atividades."
Desde logo, cabe ressaltar a ausência de regulamentação parlamentar dos ditames do artigo trans crito, ge ran do in se gu ran ça quan to aos pa râ me tros de
apreciação e tramitação a serem utilizados pelo Con gres so Na ci o nal e ao próprio con te ú do a ser evi den cia do nes ses re la tó ri os. A si tu a ção em tela está a exi gir,
por conseguinte, uma ação legislativa destinada a
colmatar a lacuna em comento. Nos termos do caput
do art. 90 já reproduzido, essa regulamentação deve
ter a natureza de resolução do Congresso Nacional.
Aproveitando o ensejo, saliente-se que nos dias
atuais o tratamento normativa da questão encontra-se estabelecido, de forma insuficiente, em uma
norma interna corporis do Tribunal de Contas da
União (Regimento Inter no), apro va do pela Re so lu ção
Admi nis tra ti va TCU nº 15, de 1993¹. Tem-se cla ro que
essa situação não atende aos princípios básicos de
controle administrativo, porquanto o próprio fiscalizado emite normas relativas à sua fiscalização.
1.1 – Aspectos gerais do Relatório
O Relatório contém, essencialmente, quatro tipos de informações, consignadas sob os títulos de
“Organização e funcionamento do Tribunal”, “Atividades de controle externo”, “Atividades administrativas” e “Relações institucionais”.
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Para esta Casa Legislativa, importa acompanhar e avaliar as ações do Tribunal que estejam mais
diretamente relacionadas à sua atividade fim, significa dizer, suas ações finalisticas. Assim, deter-nos-emos no exame dos julgamentos realizados,
enfatizando principalmente o julgamento das contas
dos administradores, as auditorias e inspeções efetivadas, as demais fiscalizações relativas a atos, contratos, convênios e similares, as de nún ci as, con sul tas
e representações formuladas, e, obviamente, as solicitações advindas do Congresso Nacional. Deixaremos de enfocar, neste trabalho, algumas ações típicas do TCU, como a fiscalização dos atos sujeitos a
registro (admissões, pensões, aposentadorias e outros), das transferências constitucionais e legais, da
arrecadação e renúncia de receitas, das declarações
de bens e rendas de servidores públicos e autoridades fe de ra is, e ati vi da des me ra men te ad mi nis tra ti vas.
Assim o faremos para poder nos dedicar àqueles temas mais relevantes encerrados nas atividades do
Tribunal.
Ou tros in for mes de gran de va lia a esta Casa en volvendo atividades da Corte de Contas são aqueles
referentes aos valores de débitos inscritos em cobrança judicial e administrativaprovenientes de julgados do Tribunal e às determinações de outras sanções/ações administrativas previstas na Lei nº
8.443/92 (co mi na ção de mul tas, en vio de do cu men tação ao Ministério Público Federal para ajuizamento
das ações cabíveis, inabilitação do responsável para
o exercício de cargo público em comissão ou função
de confiança por determinado período, etc).

¹”Art. 241. O Tribunal de Contas da União encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
§ 1º Os relatórios trimestrais e anuais serão encaminhados pelo
Tribunal ao Congresso Nacional nos prazos de sessenta dias e
noventa dias, respectivatnente, após o vencimento dos aludidas
períodos.
§ 2º Os relatórios a que se refere o caput deste artigo conterão,
além de outros elementos, a resenha das atividades específicas
no tocante ao julgamento de contas e à apreciação de processos
de fis ca li za ção a car go do Tri bu nal.
§ 3º Os relatórios serão acompanhados da relação das Atas do
Plenário e das Câmaras relativas às Sessões ocorridas no período, com as respectivas datas de publicação no Diário Oficial da
União, bem como de referência às principais deliberações adotadas e de demonstrativos que se fizerem necessários ao bom esclarecimento da ação do Tribunal.“
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Com o fito de propiciar maiores informações
acerca do comportamento das atividades do Tribunal
no decorrer do 2º trimestre de 1998, buscamos, em
fontes externas ao Relatório em comento, alguns dados concernentes ao pe río do aná lo go do exer cí cio de
1997, possibilitando o cruzamento de informações
quantitativas. De todo modo, cabe lamentar a ausência de preocupação do TCU no que se refere ao fornecimento de ferramentas úteis ao Congresso Nacional para efetuar esta análise. O Re la tó rio do 2º tri mestre de 1998, tal como os antecedentes, não se reporta
a da dos his tó ri cos anteriores, dificultando a formação
de massa crítica quanto às ações do Tribunal. Convém reforçar que isto se deve, também, à falta de dis ciplinamento da matéria por parte do Parlamento.
A par disso, cumpre informar alguns dados gerais destacados no Relatório para o período em tela.
Nesse sentido, foram realizadas 49 sessões, sendo
26 do Tribunal Pleno, 12 da 1ª Câmara e 11 da 2ª Câ mara. Delas resultaram 293 acórdãos e 453 decisões
proferidas.² Observamos ademais, uma redução
acen tu a da no nú me ro de pro ces sos jul ga dos ou apreciados no segundo trimestre de 1998, se cotejado
com o respectivo interregno do ano de 1997. De abril
a junho de 1997 foram 3.511, ao passo que em 1998
somaram 2.358, configurando uma queda de 33%.
Um ponto que merece relevo é a inexistência no
documento do Tribunal de demonstrativo acerca das
atividades do Ministério Público junto ao TCU. Uma
vez que se entende que a Procuradoria em comento
possui algum vínculo institucional com a Corte de
Contas, estando totalmente desatada da estrutura do
Ministério Público da União, é de bom alvitre que se
inclua nos relatórios enviados ao Parlamento a demonstração de suas ações.³ Vale lembrar que no Regimento Interno do Tribunal consta a previsão de elaboração, pelo Procurador-Geral ou por quem dele receber delegação, de resenha das atividades específicas a cargo do Ministério Público junto ao Tribunal re lativas ao exercício encerrado.
Nas seções seguintes, analisaremos detidamente aqueles aspectos mais relevantes das atividades da Corte de Contas, atendo-nos aos valores que
demandem maior atenção.
1.2 – Julgamento das contas dos administradores
Em consonância com a Constituição Federal e
com sua Lei Orgânica, o Tribunal de Contas da
União julga as contas dos administradores públicos,
buscando verificar a legalidade, a legitimidade e a
economicidade dos atos dos gestores e demais res-
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ponsáveis pela guarda e emprego dos recursos públicos.4
² A título informat ivo, no período análogo do ano anterior, realizaram-se 55 sessões, sen do 30 do Ple ná rio. O nú me ro de acór dãos
aprovados no mesmo período foi consideravelmente superior,
atin gin do 496, ao pas so que se man te ve a or dem de gran de za do
número de decisões, 449.
³O en ten di men to sobre a desvinculação entre o Ministério Público
da União e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da
União en con tra gua ri da em jul ga do do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
4

Vide arts. 71, II, da CF/88 e 1º, I, da Lei nº 8.443/92.

Consoante o Re la tó rio, no se gun do tri mes tre de
1998, o TCU julgou um total de 1.006 processos de
tomadas e prestações de contas e de TCEs. Desse
total, 186 foram julgados irregulares, condenando-se
213 responsáveis ao pagamento de multa ou ao ressarcimento de débito em um total de 14.195.385,98
UFIRs, correspondentes a R$13.643.185.47, em 30
de junho de 1998. Além dis so, ou tros 16 res pon sá ve is
foram multados em 35.584,22 UFIRs, ou
R$34.199,99, em valores de 30-6-98, pelo
não-cumprimento de decisões do Tribunal ou irregularidades praticadas.
Do total de julgamentos de contas (incluindo-se
as Tomadas de Contas Especiais) efetuados no trimestre, 60% foram consideradas regulares com ressalvas, 29% irregulares e 11% regulares.
Re la ti va men te ao mes mo pe río do do ano an te rior, registra-se um decréscimo de aproximadamente
17% no nú me ro to tal de jul ga dos con cer nen tes a con tas de administradores públicos, visto que atingiram
1.217 processos no 2º trimestre de 1997. Destes, 335
foram julgados irregulares, imputando-se a 388 responsáveis débitos no montante de 7.484.895,88 UFIRs. Ou
seja, a despeito de no trimestre de 1998 existir um númeroacentuadamenteinferior de con de na dos a res sarcir o Erário (menos 45%), o montante apurado de débitos foi incrementado em cerca de 90%.
Em função de ditames prescritos nos arts. 1º e
3º da Lei Complementar nº 64/90, combinado com o
art. 11 da Lei nº 9.504/97, o TCU resta compelido a
enviar ao Ministério Público Eleitoral, em momento
oportuno, relação de nomes de agentes públicos, em
exercício de cargos ou funções, incluídos em cadastro de responsáveis com contas julgadas irregulares
por decisão irrecorrível nos últimos cinco anos anterio res ao ple i to ele i to ral. No se gun do tri mes tre de 1998,
dos 213 responsáveis condenados 126 tiveram seus
nomes incluídos no cadastro. No mesmo período de
exercício de 1997, 137 foram os no mes acres ci dos ao
cadastro.
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Outra questão fundamental acerca do julgamento das contas dos administradores públicos refere-se ao prazo a que está submetido o Tribunal para
emitir o julgado. De acordo com o art. 14 da Lei nº
8.443/92, ”O Tribunal julgará as tomadas ou prestações de contas até o término de exercício seguinte
àquele em que estas lhe tiverem sido apresentadas.“
Ora, é de conhecimento geral que a Corte de Contas
não consegue cumprir este dispositivo, por vezes retardando por cinco, seis anos algumas deliberações.
Obviamente, isso de põe con tra ri a men te à efe ti vi da de
de todo o sistema de controle externo, estimulando a
impunidade e a malversação da coisa pública. Esta é
uma prova inequívoca da pouca eficiência do TCU,
porquanto a despeito de gran de par te da es tru tu ra do
Tribunal estar voltada para o julgamento de contas
(algo que po de ria ser re pen sa do a par tir de uma vi são
mais mo der na do con tro le), os re sul ta dos não são sa tisfatórios.
No Relatório do Tribunal, há uma pas sa gem discreta que tangencia este problema, ao mencionar
como meta estabelecida para a Entidade ”cumprir,
até 30 de ju nho de 2000, o pra zo le gal para jul ga men to de todos os processos de tomada ou prestação de
contas.“ Sem embargo, a situação atual não nos ani ma a prever a consecução da meta estabelecida,sendo ne ces sá ri as al te ra ções mais pro fun das na es tru tura de funcionamento do Tribunal para a efetiva realização dos objetivos colimados. Entendemos ser indispensável a modernização institucional, com a revisão de rotinas formalísticas meramente protelatórias,
que não agre gam qua li da de à tra mi ta ção pro ces su al.
1.3 – Auditorias e inspeções
No decurso do período em exame, foram iniciadas 166 fiscalizações e apreciados 115 relatórios
de inspeção e auditoria. Ao confrontar esses números com o ano anterior, constatamos que caiu cerca
de 39% o número de fiscalizações iniciadas (no
mesmo período de 1997 haviam sido 274) e reduziu-se em 10% o volume de relatórios apreciados
(em 1997, 128).
1.4 – Solicitações do Congresso Nacional
Sendo um órgão de auxílio ao Parlamento,
cabe ao Tribunal de Contas da União desempenhar
uma série de trabalhos advindos de solicitações das
Casas Legislativas ou de suas comissões técnicas
ou de inquérito. A Resolução do Tribunal nº 110, de
6-5-98, assegura, ainda, aos senadores e deputados federais a prerrogativa de terem suas comunicações de ocorrência de irregularidades tratadas como
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representação. Assim, os parlamentares não mais terão suas considerações classificadas como denúncias, submetidas à análise preliminar prevista no art.
213, parágrafo único do Regimento Interno do TCU.
De acordo com a documentação do Tribunal, 10
solicitações do Congresso Nacional foram acolhidas
no interregno em tela, para fornecimento de informações ou realização de auditoria. Algumas delas são:
– au di to ria nos con tra tos fir ma dos en tre a Pe tro brás e em pre sas pri va das do se tor pe tro quí mi co, com
vistas a identificar eventuais privilégios para as empresas;
– auditoria no Banco do Nordeste – BNB, com
diversos escopos;
– so li ci ta ção de in for ma ções so bre as dis po ni bili da des do Fun do Cons ti tu ci o nal de Fi nan ci a men to do
Norte – FNO;
– au di to ria nos con tra tos fir ma dos en tre o Mi nis tério da Saúde e as entidades prestadoras de serviço
de saúde, dentro do Reforsus.
Além disso, apreciaram-se, no trimestre, 9 fiscalizações efetuadas em decorrência de solicitações do
Parlamento apresentadas anteriormente. De forma
lamentável, o Tribunal nada informa a respeito da
data em que estes trabalhos foram solicitados, o que
possibilitaria checar se a resposta possui a tempestividade exigida nessas situações.
Ao fazer referência às solicitações que foram
apreciadas no período, no entanto, o Tribunal fornece
algumas indicações sobre os períodos em que foram
pedidos os trabalhos. Pela classificação dos processos citados no Relatório, infere-se que as demandas
foram formalizadas nos seguintes exercícios: 5 em
1996, 3 em 1997 e 1 em 1992. Constata-se, assim,
que regra geral as demandas do CongressoNacional
sub me tem-se a trâ mi te in ter no no Tri bu nal por de ma is
moroso, dificultando o al can ce dos ob je ti vos pre ten didos pelos parlamentares. Nesses casos, poder-se-ia
estabelecer, seja por resolução do Congresso, seja
na própria solicitação de trabalho enviada ao TCU,
que es ses tra ba lhos ti ves sem ter mos de en cer ra mento e envio ao Congresso determinados e compatíveis
com a necessidade das Casas Legislativas e de suas
comissões.
As fiscalizações que tiveram deliberação no trimestre encontram-se listadas em seguida:
– auditoria realizada nas obras inacabadas do
Hospital Regional do Paranoá – DF;
– auditoria realizada nas obras inacabadas do
Hospital de Itapecerica da Serra – SP;
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– auditoria realizada nas obras inacabadas da
ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, no Estado
de São Paulo;
– inspeção nos convênios firmados entre o Ministério da Agricultura e Reforma Agrária (extinto) e
21 municipalidades;
– solicitação para instauração de Tomada de
Contas Especial nos gastos do Governo Federal com
publicidade e propaganda;
– auditoria realizada nas obras inacabadas do
Hospital Regional de Campo Grande – MS;
– acom pa nha men to das receitas e despesas do
INSS no exercício de 1996;
– auditoria realizada no Serviço Brasileiro de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE e
no Sebrae/SP para verificação de despesas;
– auditoria realizada na Eletrobrás e no BNDES
com o fito de examinar operação de saneamento nas
Centrais Elétricas de Rondônia – CERON.
1.5 – Execução das decisões envolvendo débitos
No julgamento ou apreciação de processos,
verificada a irregularidade, o Tribunal ou o relator do
processo, havendo débito, ordena a citação do responsável para apresentar defesa ou recolher a importância devida. Caso haja irregularidade sem apuração de débito, o TCU ou o relator detennina a audiência de responsável para apresentação das justificativas pertinentes. O responsável que não atender
à citação ou à audiência é considerado revel, prosseguindo-se o processo.
Mais à frente, ocorre a decisão do Tribunal, que
pode resultar na imputação de débito ou cominação
de multa ao responsável. Nestes casos, a dívida adquire presunção de liquidez e certeza, tendo eficácia
de título executivo.5 O procedimento padrão do Tribunal envolve a notificação para, no prazo de quinze
dias, o responsável recolher o va lor de vi do aos co fres
públicos.
O quadro a seguir contém um esboço comparativo das citações, audiências e notificações determinadas pelo TCU nos segundos trimestres de 1997 e
1998.
Procedimento2º tri mes tre 19972º tri mes tre 1998Evo lu ção (%)
Citações
Au diên ci as

N otificações

1.126
544
577

911

-19,1

536

-1,5

726
s

5,8

Fonte: Relatórios de Atividades TCU – 2º trimestres de 1997 e
1998
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Percebem-se evoluções diferenciadas no volume de citações, audiências e notificações nos períodos analisados. Quanto ao comportamento observado atinente a essas variáveis, faltam elementos no
Relatório para se concluir pelas causas do ocorrido.
No mais, chamamos a atenção pela ausência
no Re la tó rio sub exa mi ne de in for ma ções fun da mentais acerca da efetividade da ação do Tribunal. Não
constam do mesmo dados como:
– montante envolvido nas citações realizadas;
– fração do valor do item anterior que foi efetivamente recolhida aos cofres públicos, bem como a
parcela que foi contestada administrativamente com
apresentação de defesa;
– valor envolvido com a totalidade das notificações efetivadas;
– quantia recolhida após a fase de notificação
dos responsáveis.
Mister destacar que sem esse tipo de informação não se pode avaliar de forma escorreita o funcionamento da Instituição, porquanto algumas de suas
funções mais nobres não podem ser aferidas com a
precisão desejada.
Após o procedimento de notificação,existem es sencialmente três possíveis desdobramentos do processo: pagamento da quantia apurada por parte do
responsável em nível administrativo, interposição de
um dos recursos administrativos previstos nos arts.
32 e 48 da Lei nº 8.443/92 ou, caso não seja efetivada
nenhuma das alternativas anteriores, encaminhamento à Advocacia Geral da União (AGU), por meio
do Ministério Público junto ao TCU, do processo de
cobrança executiva.6
Consoante a documentação do Tribunal, no 2º
trimestre de 1998 foram formalizados 44 processos
de cobrança executiva, no total de 1.005.436 UFIRs,
equivalente a R$966.324,53, em 30-6-98. Saliente-se
que hou ve um ex pres si vo de crés ci mo, não jus ti fi ca do,
des ses mon tan tes em re la ção ao pe río do afim do ano
anterior. Senão vejamos: de abril a junho de 1997, foram formalizados 88 processos de cobrança, no total
de 6.672.062 UFIRs, ou R$6.076.914,07 a preços
correntes. Ou seja, a redução alcançou 50% no número de pro ces sos e cer ca de 85% no va lor glo bal em
UFIR.
O Relatório nada informa sobre o acompanhamento das ações judiciais originadas de decisões an teriores do TeU, dificultando a formação de um juízo
aprofundado sobre a qualidade do procedimento em

366

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2001

MAIO 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

voga. Não obstante, temos in for ma ções pro ve ni en tes
de ou trosRelatórios de que as quantias efetivamente
ressarcidas aos cofres públicos correspondem a um
pequeno percentual do valor total cobrado, sendo indispensável inserir na agenda de discussões sobre o
Tribunal as razões desses percalços.
6 Os recursos aqui tratados são: recurso de reconsideração, em bargo dc declaração, recurso de revisão e pedido de reexame.
Com exceção do recurso de revisão os demais têm efeito suspensivo, protelando a eficácia das decisões até que sejam dirimidos os questionamentos propostos.

Resta, ainda, recordar a possibilidade prevista
na Lei Orgânica do TCU (art. 28, I) de, em caso de
não interposição de recurso e não recolhimento do
dé bi to em ní vel ad mi nis tra ti vo, o Tri bu nal de ter mi nar o
desconto integral ou parcelado da dívida nos vencimentos, salários ou pro ven tos do res pon sá vel, ob servados os limites previstos na legislação pertinente.
Não temos ciência da implementação dessa medida
pelo Tri bu nal, em face até da au sên cia de qual quer re ferência a este tipo de sanção nos relatórios de ativida des da Insti tu i ção. No en tan to, ha ven do pre vi são legal neste sentido e estando este tipo de ação prevista
de for ma al ter na ti va à co bran ça ju di ci al – que se sabe
de pouca efetividade – , cabe questionar as razões
pelas quais esse preceito tem alcançado tão pouca
aplicação.
No que tan ge aos nú me ros de re cur sos im pe tra dos aos colegiados do TCU, o Re la tó rio, de for ma sintética, assevera que no período em comento foram
apreciados 97 recursos, dos quais 50 foram providos
7
to tal ou par ci al men te. Não se ci ta ram os da dos de re cursos interpostos no período em tela. Neste ponto,
mister en fa ti zar que ten do efe i to sus pen si vo a ma i o ria
dos recursos impetrados a decisão do TCU, existe a
necessidade de rápida tramitação e apreciação dos
mes mos, de for ma a evi tar que a ex ces si va mo ro si da de processual evite os desdobramentos previstos em
lei. Todavia, dos cinco casos retratados no Relatório
envolvendo apreciação de recursos pelo Tribunal,
quatro envolviam decisões de 1997 e um de 1996.
Isso sugere que o tratamento despendido a esses recursos, em muitos casos, é vagaroso, gerando prejuízos à Administração.
1.6 – Denúncias, consultas e representações
O TCU aprecia denúncias apresentadas por
quaisquer cidadãos, associações, sindicatos ou parti-
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dos po lí ti cos so bre ir re gu la ri da des ou ile ga li da des em
órgãos ou entidades sob a sua jurisdição, sendo aco lhidas sempre que observados os requisitos previstos
nos arts. 212 a 215 do Regimento Interno.
No trimestre estudado, 42 denúncias foram
apreciadas (contra 51 no 2º trimestre de 1997), as
quais desdobraram-se da seguinte forma:
MedidasAdotadas
Julgadas improcedentes

Qu an ti da de
12

%
28,5

Pedidos de providências às en ti da des 6

14,3

Aco lhi men to das jus ti fi ca ti vas

4

9,5

Instauração de TCE

3

7,1

3

7,1

Juntada a outros pro ces sos
Determinações in ter nas

2

4,8

Assi na tu ra de pra zo

2

4,8

Realização de au di to ria/ins pe ção

1

2,4

Determinações à CISET

1

2,4

Não aco lhi das

2

4,8

Arqui va men tos
Total

6

14,3

42

100,0

Fonte: Re la tó rio de Ati vi da des TCU – 2º tri mes tre de 1998

No período em tela, foram apreciadas, ainda, 8
consultas, das quais 5 atenderam aos requisitos de
admissibilidade definidos no Regimento Interno. Vale
citar, outrossim, que no trimestre enfocado o Tribunal
apreciou 100 representações.
1.7 – Imputação de outras sanções administrativas
Afigura-se certo que no zelo pela boa e regular
aplicação dos recursos públicos, o TCU deve, no intuito de coibir e desestimular a ação de má fé de
gestores públicos e de particulares, valer-se de todas as ferramentas que dispõe para preservar o interesse público. Sabemos, ainda, que a Constituição
Federal e a Lei nº 8.443/92 reservaram ao Tribunal
uma ampla gama de instrumentos administrativos
próprios para essa finalidade. Cumpre ao Congresso
Nacional avaliar a correta utilização desses instrumentos.

7

Esclareça-se que esses recursos abrangem questionamentos
acerca de todas as espécies de decisão emanadas do TCU, não
se restringindo às decisões que envolveram imputação de débito
ou multa. Como o Tribunal não forneceu dados quanto à origem
desses 97 recursos, não pudemos detalhar a composição desses
recursos quanto à sua natureza.
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Para os fins des ta Se ção, in clu i mos como pos síveis ações do Tribunal:
– ina bi li ta ção do res pon sá vel por in fra ção gra ve,
assim entendida pela maioria dos membros do Tribunal, por um período de cinco a oito anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança
no âmbito da administração pública – art. 60 da Lei nº
8.443/92;
– solicitação à Advocacia-Geral da União ou
aos dirigentes das entidades jurisdicionadas das
medidas necessárias ao arresto de bens dos responsáveis julgados em débito – art. 61 da Lei nº
8.443/92;
– declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, por até cinco anos, de licitação
na administração pública federal – art. 46 da Lei nº
8.443/92;
– remessa de cópia de documentações que evi denciem dano ao Erário decorrente de ato de gestão
ilegítimo ou antieconômico ou, ainda, desfalque ou
desvio de dinheiros, bens ou valores públicos, ao Minis té rio Pú bli co da União para aju i za men to das ações
cí ve is e pe na is ca bí ve is – art. 16, § 3º, Lei nº 8.443/92;
– sustação de atos administrativos ilegais e irregulares, com a comunicação da mesma ao Congresso Nacional – art. 71, X, Constituição Federal;
– comunicação ao Congresso Nacional acerca
de contratos ilegais visando à sua sustação; caso o
Parlamento não tome as medidas cabíveis no prazo
de noventa dias, decisão do Tribunal a esse respeito
– art. 70, §§ 1º e 2º da Constituição Federal e art. 45
da Lei nº 8.443/92.
O Relatório em comento realiza uma omissão
significativa ao olvidar as ações do Tribunal nesta
seara. Não se pôde identificar eventuais imputações
dessas sanções àqueles que deram causa aos fatos
previstos legalmente. A única menção contida no
documento refere-se a algumas determinações a órgãos e entidades jurisdicionadas no sentido de anular alguns atos administrativos, citadas meramente a
titulo exemplificativo.
Deve-se atentar, ademais, para a natureza cogente das normas retrocitadas8. Isso denota que,
ao se verificar a ocorrência dos fatos prescritos nos
dispositivos acima elencados, o Tribunal de Contas
da União não pode dispor de forma contrária à previsão legal. Cumpre à Instituição determinar fielmente o que os mandamentos constitucionais e legais preceituam.
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1.8 – Conclusões e recomendações
A partir do exame do Relatório e à luz das considerações apresentadas, podemos sintetizar as seguintes conclusões sobre a matéria:
1) há uma necessidade inequívoca de regulamentação do tema, de forma a definir, por meio de
Resolução do Congresso Nacional, o conteúdo mínimo dos relatórios de atividades trimestrais e anuais
enviados pelo TCU às Casas Legislativas, a forma de
tramitação dessa documentação no âmbito do Parlamento e os efeitos decorrentes da deliberação parlamentar acerca do assunto;
2) o Relatório examinado possui grandes la cunas, não informando uma série de dados fundamentais a uma correta avaliação do desempenho da
Instituição. Além disso, os dados quantitativos que
apresenta não são acompanhados de informes relativos a períodos anteriores, dificultando análises
comparativas no tempo;
3) regra geral, a produção quantitativa do Tribunal
de Contas da União para o segundo trimestre de 1998
apresenta uma redução significativa, se cotejada com o
período análogo do exercício anterior. Corroboram essa
assertiva os números de processos totais julgados/apreciados, acórdãos aprovados, julgados relativos
a contas de administradores, fiscalizações iniciadas, relatórios referentes a auditorias e inspeções apreciados,
processos formalizados para cobrança executiva, e, por
fim, citações e audiências determinadas.
Além disso, entendemos pertinente definir algumas recomendações para que no futuro as dificuldades de análise por nós enfrentadas não sejam repetidas:
1) O Tribunal de Contas da União inclua em
seus relatórios trimestrais e anuais informações relativas a:
a) prazo médio de julgamento das contas dos
administradores públicos;
b) acompanhamento cronológico individual das
solicitações do CongressoNacional, explicitando,para
cada so li ci ta ção jul ga da no pe río do, a data do pe di do e
todas as fases da tramitação interna e, para cada solicitação em andamento, a data do pedido, as fases da
tramitaçãoinstitucional até o mo men to de fe i tu ra do relatório e a previsão para o termo final de envio do trabalho ao Congresso Nacional;
c) valores efetivamente ressarcidos e arrecadados nas fases de cobrança administrativa e judicial,
bem como os valores referentes a recursos impetrados após as notificações;
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d) prazos médios de julgamento dos recursos
interpostos a decisões do TCU, individualizados por
modalidade de recurso;
e) eventuais atos administrativos ilegais e irregulares sustados;
f) eventuais comunicações ao Congresso Nacional de contratos ilegais a serem examinados pelo
Parlamento;
g) envios de documentação para o Ministério Pú blico da União para ajuizamento das ações cabíveis;
h) eventuais declarações de inidoneidade de licitantes fraudadores para participar de licitação na
administração pública federal;
i) eventuais inabilitações de responsáveis por
infração grave para o exer cí cio de car go em co mis são
ou função de confiança na administração pública;
j) eventuais solicitações à AGU ou a dirigentes de
entidades jurisdicionadas das medidas necessárias ao
arresto de bens dos responsáveis julgados em débito;
k) dados quantitativos concementes a períodos
anteriores, de forma a propiciar fácil cruzamento entre
as informações do período em exame e as anteriores.
2) Esta Comissão en vi de es for ços no sen ti do de
priorizar a regulamentação da matéria, sugerindo à
Mesa do Senado Federal a imediata discussão das
proposições em tramitação que versem sobre o objeto em tela.
II – Voto
Ante o exposto, entendemos que o Relatório de
Atividades do Tribunal de Contas da União, referente
ao 2º tri mes tre de 1998, aten de às de ter mi na ções for mais contidas na Constituição Federal e nas demais
normas aplicáveis, votando, ainda por que esta Comissão:
a) co mu ni que ao Tri bu nal de Con tas da União as
recomendações a ele atinentes, contidas no item 1.8
deste Relatório; e
b) envide esforços no sentido de priorizar a regu la men ta ção da ma té ria, pro pon do à Mesa do Se nado Federal a imediata discussão e tramitação das
proposições já apresentadas que discorram sobre
este objeto.
Sala das Co mis sões, 4 de abril de 2001 – Se na dor Fre i tas Neto, Pre si den te – Ney Su as su na, Relator – Tasso Rosado – Valmir Amaral – Geraldo
Althoff – Juvêncio da Fonseca – Fernando Matusa lém – Mo re i ra Men des – Alber to Sil va – Wel ling ton Roberto – Francelino Pereira
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As recomendações constantes do Parecer nº 282 , de 2001, serão providenciadas pela Mesa.
8 Exceto a solicitação das medidas necessárias ao arresto de
bens, que pode ser con si de ra da nor ma dispositiva.

O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– Do Expediente lido, que vai à publicação, consta
mensagem presidencial encaminhando o Projeto de
Lei n.º 6, de 2001-CN, que vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n.º 2, de 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Até 13-5 publicação e distribuição de avulsos;
Até 21-5 prazo final para apresentação de
emendas;
Até 26-5 publicação e distribuição de avulsos
das emendas;
Até 5-6 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.
O SR PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res)
– A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o
Recurso nº 5, de 2001, interposto no prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o
Projeto de Lei do Senado nº 50, de 2000, de autoria
do Senador Luiz Estevão, que acrescenta dispositivo
ao art. 3º da Lei nº 8.650, de 22 de abril de 1993, que
dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador
Pro fis si o nal de Fu te bol e dá ou tras pro vi dên ci as, a fim
de per mi tir ao jo ga dor de fu te bol o exer cí cio da pro fis são nas condições que especifica.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis para recebimento de emendas, de acordo
com o dis pos to no art. 235, II, c, do Re gi men to Inter no.
É o seguinte o recurso recebido:
RECURSO Nº 5, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do art. 91, §§ 3º e 4º
do Regimento Interno do Senado Federal, seja subme ti do à apre ci a ção do Ple ná rio des ta Casa o Pro je to
de Lei do Senado nº 50, de 2000, de autoria do Senador Luiz Estevão, aprovado em reunião da Comissão
de Assuntos Sociais.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2001. – Lauro
Cam pos – Tião Vi a na – Álva ro Dias – Osmar Dias –
Roberto Requião – Romero Jucá – Nabor Junior –
José Agripino (apoiamento) – Heloísa Helena.
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O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º,
do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do
Projeto de Lei do Senado nº 225, de 2000, de autoria
do Se na dor Ge ral do Althoff, que acres cen ta dis po si tivos à Lei nº 7.998, de 11 de ja ne i ro de 1990, para con ceder o benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores que especifica, e dá outras providências.
Tendo sido aprovado terminativamente pela Co missão de Assuntos Sociais, o Projeto vai à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 228, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeiro, com fundamento no art. 255, inciso II,
alínea c, número 12, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja remetido à apreciação da douta
Comissão de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia o Projeto de Lei da Câmara nº 3/2001, que já se encontra
na Comissão de Assuntos Sociais.
O projeto altera dispositivos da Lei nº 6.019, de
3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho
temporário nas empresas urbanas, dá outras providências e dispõe sobre as relações de trabalho na
empresa de prestação de serviços a terceiros.
Em análise preliminar da referida proposição,
verificamos que a matéria regula relação contratual
de trabalho, na empresa de trabalho temporário e na
empresa de prestação de serviços terceirizados,
além de definir situações que podem ser questionadas sob o aspecto jurídico.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2001. – João
Alberto Souza.
REQUERIMENTO Nº 229, DE 2001
Senhor Presidente
Requeiro, com fundamento no art. 255, inciso II,
alínea c, numero 12, do Regimento Interno do Se nado Federal, que seja remetido à apreciação da douta
Comissão de Assuntos Econômicos o Projeto de Lei
da Câmara nº 3/2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos Sociais.
O pro je to al te ra dis po si ti vos da Lei nº 6.019, de 3
de janeiro de 1974, que dispõe sobre o trabalho tem porário nas empresas urbanas, dá outras providênci-
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as e dis põe so bre as re la ções de tra ba lho na em pre sa
de prestação de serviços a terceiros.
Em análise preliminar da referida proposição,
verificamos que a matéria terá reflexos nas relações
econômicas e financeiras existentes entre empresas
contratantes,contratadas e empregados, que são de terminantes para a definição de política comercial
equilibrada.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2001. – João
Alberto Souza.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Os requerimentos lidos serão publicados e
oportunamente incluídos em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, Inciso II, alínea c, Item 12 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário Carlos Wilson.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 230, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeiro, nos ter mos do ar ti go 50, §§ 2º e 5º, in ciso XXXIII, da Constituição Federal, sejam fornecidas pelo Ministro da Fazenda lista de todas as operações de crédito externo (empréstimos e financiamentos) re a li za das com o se tor pri va do bra si le i ro, de 1990
à presente data, especificando:
a) organismo financeiro ou estabelecimento que proporcionou o crédito, discriminado por país de origem;
b) descrição do tipo de instituição que
concedeu o crédito;
c) valor individual das operações e valor por país;
d) descrição do objetivo de cada operação e síntese dos contratos; tipo e descrição das importações condicionadas a cada
crédito;
f) a que projetos foram destinados os
financiamentos contratados, sua localização
e objetivos; e
g) condições estabelecidas em cada
uma das operações contratadas.
Justificação
Muito se fala do papel do investimento estrangeiro como alavanca para o desenvolvimento econômico brasileiro através da importação de bens de capitais, necessários para equipar o parque produtivo
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nacional. No entanto, o que presenciamos nos úl timos anos foi a in va são do mer ca do na ci o nal com produtos importados de todos os tipos, afetando negativamente a capacidade produtiva local, ocasionando
quebras de empresas e perda de postos de trabalhos
e não raro, impactando negativamente o meio ambiente, além de provocar o déficit da balança comercial
apresentado nos últimos anos.
O art. 220 do Capítulo V – Da Comunicação So cial da Constituição Federal determina: A manifestação, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição", e em seu § lº “Nenhuma lei conterá dispositivo
que possa constituir embaraço à plena liberdade de
informação jornalística em qual quer ve í cu lo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V,
X, XIII e XIV”.
Manter como sigilosas, ou de difícil acesso ao
público brasileiro, informações de suma importância
por seu im pac to na eco no mia, no meio am bi en te e na
vida de cada um de nós, principalmenteconsiderando
que as mesmas es tão dis po ní ve is no ex te ri or, nos parece eticamente inadmissível, além de contrariar os
dispositivos constitucionais acima mencionados.
Organismos internacionais disponibilizam informações detalhadas sobre seus clientes da iniciativa
privada, inclusive através de sites, como é o caso da
IFC – Inter na ti o nal Fi nan ce Cor po ra ti on, vin cu la da ao
BIRD, com detalhes que chegam à síntese do projeto
e descrição do projeto ambiental agregado. No caso
específico dos financiamentos e projetos referentes
ao setor público, além da disponibilização das informações durante sua tramitação no Senado, a Secretaria de Assuntos Internacionais – SEAN, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG,
divulga em seu site a lista de projetos financiados
com recursos externos e os respectivos organismos
financiadores, no âmbito da União, Estados e Municípios. Neste sentido, solicitamos que nos sejam prestadas as informações especificadas, com o detalhamento descrito.
Sala de sessões, 8 de maio de 20001. – Marina
Silva.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O requerimento lido será despachado à Mesa
para decisão.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 73, DE 2001
Altera o art. 112 da Lei nº 7.210, de
11 de julho de 1984 – Lei de Execução
Penal -, modificando condições para a
concessão da progressão de regime no
cumprimento da pena.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 112 da Lei nº 7.210, de 11 de julho
de 1984 – Lei de Execução Penal –, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 112 ...............................................
§ 1º No caso de crime praticado mediante uso de violência ou com ameaça à
mão armada, ou da soma ou unificação de
penas em que, ao menos, um dos delitos foi
cometido com uso de violência ou com ameaça à mão armada, o tempo mínimo de
cumprimento de pena será de um terço.
§ 2º A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de
Classificação e do exame criminológico,
quando necessário.” (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
O instituto jurídico da progressão da pena tem
aplicação excessivamente benevolente para com o
criminoso, segundo as normas previstas na Lei nº
7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal.
É evi den te a in se gu ran ça e a in sa tis fa ção da so ciedade di an te do fato de que cri mi no sos de alta pe ri culosidade possam, facilmente, após o cumprimento
de so men te um sex to da pena, pas sar a go zar dos be nefícios do regime semi-aberto e voltar ao convívio
social.
Esta proposição visa a aumentar o tempo mínimo de prova, para progressão da pena do condenado
por crime praticado mediante uso de violência ou armado e, com isso, mantê-lo mais tempo afastado da
sociedade.
Cremos estar concorrendo para o aperfeiçoamen to da Lei Pe nal e da Jus ti ça, ra zão pela qual pe di mos o apoio dos nobres Pares para esta iniciativa.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2001. – Senador Arlindo Porto.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 7.210, DE 11 DE JULHO DE 1984
Institui a Lei de Execução Penal.
....................................................................................
O Presidente da República ,faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art 112 – A pena pri va ti va de li ber da de será executada em forma progressiva, com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quan do o pre so ti ver cum pri do ao me nos um sex to da pena no regime anterior e seu mérito indicar a
progressão.
Parágrafo único. A decisão será motivada e pre cedida de parecer da Comissão Técnica de Classifica ção e do exa me cri mi no lá gi co, quan do ne ces sá rio.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania em decisão terminativa.)
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– O projeto será publicado e remetido à comissão
competente.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
OF. 27/01-LPSDB
Brasília, 30 de abril de 2001
Senhor Presidente,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vidên ci as ne ces sá ri as no sen ti do de pro ce der a se guinte alteração quanto à composição do Bloco
PSDB/PPB, na Comissão Parlamentar de inquérito
criada pelo Requerimento nº 23, de 2000, com ”finalidade de apurar, em todo País, o elevado crescimento
de rou bo de car gas trans por ta das pe las em pre sas de
transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários“:
substituir o Senador Ricardo Santos pelo Senador
Fer nan do Ma tu sa lém, como titular da referida Comissão.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Sérgio Machado,
Líder do PSDB.
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Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indi co, em Subs ti tu i ção à de sig na ção des ta presidência, os senadores do PSDB que comporão a co missão especial:
MP Nº: 2094-26
Publicação DOU: 20-4-01
Assunto: Dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior e dá outras
providências.
Titular: Nilo Teixeira
Suplente: Ricardo Santos
Brasília, 8 de maio de 2001. – Sérgio Machado,
Líder do PSDB.
Senhor Presidente do Congresso Nacional,
Indico em substituição à designação desta presidência, os Senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP Nº 2.100-31
Publicação DOU: 25-4-01
Assunto: Dispõe sobre o repasse de recursos
financeiros do Programa Nacional de Alimentação
Escolar, institui o Programa Dinheiro Direto na Escola, altera a Lei nº 9.533, de 10 de dezembro de 1997,
que dispõe sobre o programa de garantia de renda
mínima, institui programas de apoio da União às
ações dos Estados e Municípios, voltadas para o
atendimento educacional, e dá outras providências.
Titular: Nilo Teixeira
Suplente: Ricardo Santos
Brasília, 8 de maio de 2001. – Sérgio Machado,
Líder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição à designação desta pre si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a Co missão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:
MP Nº: 2101-31
Publicação DOU: 27-4-01
Assunto: Dispõe sobre as relações financeiras
entre a União e o Banco Central do Brasil e dá outras
providências.
Titular: Jose Roberto Arruda
Suplente: Nilo Teixeira
Brasília, 8-5-01 – Senador Sergio Machado, Líder do PSDB.
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Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em substituição à designação desta pre si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a Co missão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:

Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indi co, em subs ti tu i ção à de sig na ção des ta Pre sidência, os Senadores do PSDB que comporão a
Comissão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida Provisória:

MP Nº 2109-51

MP Nº: 2.142-1
Publicação DOU: 27-4-01

Publicação DOU: 27-4-01

Assunto: Acresce e altera dispositivos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, das Leis
nºs 4.504, de 30 de novembro de 1964, 8.177, de 1º
de março de 1991, e 8.629, de 25 de fevereiro de
1993, e dá outras providências.
Titular: Osmar Dias
Suplente: Nilo Teixeira
Brasília, 8-5-01
Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico, em substituição à designação desta pre si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a Co missão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte medida provisória:

Assunto: Dis põe so bre o sa lá rio mí ni mo a par tir
de 1º de abril de 2001, e dá outras providências.
Titular: Ricardo Santos
Suplente: Leomar Quintanilha
Brasília, 8 de maio de 2001. – Sérgio Machado,
Líder do PSDB

MP Nº 2116-18
Pulicação DOU: 27-4-01
Assunto: Asse gu ra per cep ção de gra ti fi ca ção por
servidores das Carreiras Policial Federal, Delegado de
Polícia do Distrito Federal e de Polícia Civil do Distrito
Federal, altera as Leis nºs 4.878, de 3 de dezembro de
1965, 5.619, de 3 de novembro de 1970, e 5.906, de 23
de julho de 1973, e dá outras providências.
Titular: Romero Juca
Suplente: Nilo Teixeira
Brasília, 8 de maio de 2001. – Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico, em substituição à designação desta Pre si dên cia, os se na do res do PSDB que com po rão a Co missão Especial Mista destinada a apreciar a seguinte Medida Provisória:
MP Nº 2.131-4

OFÍCIO Nº 79/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra dc dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.062-65.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 80/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.065-20.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFICIO Nº 81/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001

Publicação DOU: 27-4-01
Assunto: Dispõe sobre a reestruturação da remuneração dos militares das Forças Armadas, altera
as Leis nº 3.765, de 4 de maio de 1960, e 6.880, de 9
de dezembro de 1980, e dá outras providências.
Titular: Geraldo Melo
Suplente: Nilo Teixeira
Bra sí lia, 8 de maio de 2001. – Sér gio Ma cha do,
Líder do PSDB.

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.071-30.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
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OFICIO Nº 82/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2072-67.
Atenciosamente, Deputado Wal ter Pi nhe i ro, Líder do PT.
OFÍCIO Nº 83/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2073-36.
Atenciosamente. – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 84/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.075-38.
Atenciosamente. – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 85/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.076-36.
Atenciosamente. – Deputado Walter Pinheiro
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 86/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como su plen te, o De pu ta do João Pa u-
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lo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
pa re cer à Me di da Pro vi só ria nº 2077-31. – Atenciosamente, Walter Pinheiro, Líder do PT.
OFÍCIO Nº 87/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissao Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.080-62.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 88-PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de indicar, como suplente, o Deputado
João Paulo, PT/SP, em substituição ao Deputado
Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisóri a nº 2.081-48.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 89/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.085-35
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 90/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de indicar, como suplente, o Deputado
João Paulo, PT/SP, em substituição ao Deputado
Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.086-38
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro
Líder do PT.
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OFÍCIO Nº 91/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.087-31.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 92/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.088-39.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 93/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.089-27.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT
OFÍCIO 94/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.091-19.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 95/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa -
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ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.092-23.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 96/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Arlindo Chi naglia, PT/SP, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.093-24.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 98/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.095-74.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 99/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.097-39.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 100/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.100-31.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
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OFÍCIO Nº 101/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de in di car, como su plen te, o De pu ta do João Pa ulo, PT/SP, em substi tu i ção ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.101-31.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 102/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.102-30.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 103/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.103-40.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 104/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.108-13.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 105/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa -
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ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.109-51.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 106/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.113-30.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 107/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.116-18.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 108/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de indicar, como suplente, o Deputado
João Paulo, PT/SP, em substituição ao Deputado
Walter Pinheiro, PT/BA, na Confissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.118-30.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 109/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de indicar, como suplente, o Deputado
João Paulo, PT/SP, em substituição ao Deputado
Antônio Pallocci, PT/SP, na Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.126-11.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
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OFÍCIO Nº 110/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Pallocci, PT/SP, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.128-9.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 11/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Pallocci, PT/SP, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.129-8.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 112/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Pallocci, PT/SP, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.131/4.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 113/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.132-44.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 114/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pi-
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nheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.134-29.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 115/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.136-37.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 116/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa u lo, PT/SP, em subs ti tu i ção ao De pu ta do Antô nio Pallocci, PT/SP na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.137-4.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 117/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de indicar, como suplente, o Deputado
João Paulo, PT/SP, em substituição ao Deputado
Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº 2.139-65.
Atenciosamente. – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
OFÍCIO Nº 118/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência a fim de indicar, como titular, o Deputado João
Paulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter
Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a
emitir parecer à Medida Provisória nº 2.141-1.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.
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OFÍCIO Nº 119/PLEN

SENADORES
Brasília, 8 de maio de 2001

Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como titular, o Deputado João Paulo,
PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro,
PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer
à Medida Provisória nº 2142-1
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro,
Líder do PT.

Titulares

Suplentes
PMDB

Renan Calheiros
José Alencar

Iris Rezende
Amir Lando
PFL

Hugo Napoleão
Bello Parga

Francelino Pereira
Romeu Tuma
Bloco (PSDB/PPB)

OFÍCIO Nº 120/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado João Pa ulo, PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro, PT/BA, na Comissão Mista destinada a emitir
parecer à Medida Provisória nº 2.143-32.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro
Líder do PT.

Sergio Machado

Osmar Dias

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

Paulo Hartung
PSB

Ademir Andrade

Roberto Saturnino
*PTB

Arlindo Porto
DEPUTADOS

OFÍCIO Nº 121/PLEN
Brasília, 8 de maio de 2001
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como titular, o Deputado João Paulo,
PT/SP, em substituição ao Deputado Walter Pinheiro,
PT/BA, na Co mis são Mis ta des ti na da a emi tir pa re cer
à Medida Provisória nº 2.144.
Atenciosamente, – Deputado Walter Pinheiro
Líder do PT.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– O Senhor Presidente da República adotou, em 27
de abril de 2001 e pu bli cou no dia 30 do mes mo mês e
ano, a Medida Provisória nº 2.144, que ”Abre crédito
ex tra or di ná rio ao Orça men to da Se gu ri da de So ci al da
União, em favor do Ministério da Integração Nacional
e do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, no
va lor glo bal de R$ 96.000.000,00, para os fins que es pecifica“.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº
1/89-CN, e da Resolução nº 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista in cum bi da de emitir pa recer sobre a matéria:

Titulares

Suplentes
Bloco (PSDB/PTB)

Jutahy Junior
Roberto Jefferson

João Almeida
Ricardo Ferraço
Bloco (PFL/PST)

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

Ariston Andrade
Expedito Júnior
PMDB

Geddel Vieira Lima

Albérico Filho
PT

João Paulo

Aloizio Mercadante
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres
*Bloco (PL/PSL)

Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues

O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tramitação da matéria:
Dia 8-5-2001 – designação da Comissão Mista
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Dia 9-5-2001 – instalação da Comissão Mista
Até 5-5-2001 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade
Até – 14-5-2001 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 29-5-2001 – prazo no Congresso Nacional
O SR PRESIDENTE (Antonio Carlos
Valadares) – Será feita a devida comunicação à
Câmara dos Deputados.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Pre si den te, so li ci to a V. Exª, nos ter mos re gi men tais, a mi nha ins cri ção para uma co mu ni ca ção ina diável, no momento oportuno.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, nos mesmos termos, solicito a mi nha ins cri ção
para uma comunicação inadiável, no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Na prorrogação da Hora do Expediente V. Exªs
te rão as se gu ra do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos,
para uma comunicação inadiável, nos termos do art.
158, § 2º, do Regimento Inter no.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Tião Viana, por vinte minutos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT -– AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito o dia de
hoje para relembrar ao Senado Federal e a todos os
Senadores que, logo mais, após a Ordem do Dia, iniciaremos uma etapa decisiva de debate na Casa, a
respeito do projeto intitulado Reprodução Medicamente Assistida.
Julgo ser um dos momentos mais importantes
da vida do Parlamento o debate que vamos travar so bre esse assunto.
Lamento que a grande maioria da Casa não es te ja aten ta à im por tân cia e à gran de res pon sa bi li da de
que tem na condução dessa matérialegislativa. Matéria que tramita desde 1993 dentro do Congresso Na cional, que passou inicialmente pela Câmara dos De putados e, em 1997, foi apresentado na forma de um
outro projeto de lei naquela Casa. Em 1999, surgiu
como um projeto de autoria do eminente Senador Lú -
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cio Alcântara, cuja relatoria foi do Senador Roberto
Requião.
Acredito que o projeto seja de extraordinária im portância para o Congresso Nacional e para a sociedade brasileira, em função de que, atualmente, o homem está envolvido num processo de manuseio que,
até há pou cos anos – eu di ria, até há pou cos me ses -,
seria considerado um mistério; um manuseio cuja
conseqüência seria exatamente o DNA.
O projeto de reprodução assistida não é, simplesmente, nos dias de hoje, uma composição do espermatozóide com o óvulo, redundando num embrião, mas, sim, o manuseio de uma estrutura genética, parte do DNA humano. E, hoje, sem uma legislação em vigor, sem uma determinação clara, do ponto
de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de
vis ta ju rí di co, do pon to de vis ta cul tu ral, sem um de ba te amplo e pro fun do so bre o tema, o Bra sil se ar vo ra o
di re i to de ser o País mais avan ça do em ma té ria de re produção assistida.
A revista Veja, na última semana, no seu último
exemplar, trouxe um trabalho jornalístico extraordinário, da jornalista Gabriela Buitor Carelli, que, em mais
de seis páginas, aborda o assunto.
Eu diria que é assustador o testemunho que
pude ter – e acredito que grande parte da comunidade científica brasileira também – sobre essa matéria,
apresentada pela revista Veja.
Estamos aqui promovendo um debate no Senado Federal sobre os transgênicos, por exemplo, onde
já existe um outro sobre moratória. Há um receio instalado na comunidade brasileira, tanto científica
quanto econômica, e também na população de uma
maneira geral, em relação aos transgênicos.
A ma té ria da re vis ta apon tou que o Bra sil já pro duziu os seus transgênicos humanos; já produziu os
seus híbridos; já faz a permuta de DNA de um embrião para outro; já faz o transplante de citoplasma,
sem considerar, de maneira judiciosa, de maneira rigidamente científica, que pode estar alterando a estrutura gênica, que pode estar mexendo na estrutura
genética sem prever as conseqüências.
Portanto, o que será desse projeto, que acompanha e fica no entorno do chamado pro je to ge no ma,
da qui a 10, 20, 30 ou 40 anos? Qual a res pon sa bi li da de medida hoje pela comunidade científica que atua
na área de reproduçãoassistida, em relação à conseqüência desse manuseio com material humano, naquilo que é a essência da nossa vida, que são exatamente o nosso código genético e o DNA?
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A responsabilidade do Brasil com relação a
essa matéria é profunda. Posso até dizer que o Gover no bra si le i ro tem sido omis so em re la ção ao de ba te da reprodução assistida. Os países, de um modo
geral, tratam dessa matéria desde 1963.
Nos Estados Unidos, alguns Estados apresentaram manifestações de legislação ou de condução
da matéria sobre reprodução assistida. Em 1985, o
tema foi assunto no congresso nacional americano e
passou três anos sendo debatido por uma comissão,
para po der ser elu ci da do como um pro je to de lei, que,
mesmo assim, teve as suas limitações. Em 1984, o
Brasil apresentou à sociedade o primeiro bebê de
proveta e, até hoje, não tem uma legislação que estabeleça regras, normas bem claras a respeito do assunto. Estamos ainda à mercê de uma decisão, de
uma norma técnica do Conselho Federal de Medicina, chamada 1.358, de 1993, que estabelece algumas regras e algumas decisões obre o tema.
Entregamos, uma decisão tão complexa, que
envolve o ser humano, na sua essência, no seu código ge né ti co, a uma nor ma que está ro tu la da de mo ral mente incorreta, porque é apresentada pelo Conselho Federal de Medicina, amparada, em tese, na estrutura jurídica nacional; amparada em todo o componente moral, religioso e ético do Brasil. Ficamos à
mercê de uma conseqüência imprevisível.
Vale lembrar que o Brasil é o País mais avançado do Mundo em termos de pesquisa em reprodução
assistida. Sem medirmos de modo algum as conseqüências, es ta mos tor nan do hí bri da a com po si ção de
um embrião, realizando o transplante de citoplasma
e, com modificações genéticas, transformando uma
célula da pele humana em um óvulo pronto para ser
viabilizado na reprodução e formação do embrião.
Voltando um pouco na História, lembrar-nos-emos do Tribunal de Nuremberg, que nos
mostrou o nazismo utilizando a pesquisa humana de
maneira desvairada, inconseqüente e irresponsável,
com to das as trans gres sões mo ra is e éti cas, e le vou à
cassação de profissionais de saúde.
O Bra sil está me xen do no que há de mais sa gra do na vida – o genoma, o gen humano, a estrutura do
DNA – de uma maneira precipitada, movido por razões econômicas. No País, já estão estabelecidas
cento e trin ta clí ni cas que ma nu se i am óvu los e es permatozóides, e, conseqüentemente, interferem no
DNA humano. O Poder Público ficou à parte, deixando essa situação à margem de um debate prioritário,
e só conheceremos suas conseqüências daqui a vin te, trinta ou quarenta anos. Espero, sinceramente,
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que o preço dessa atitude possa ser revertido de mane i ra ime di a ta e que o Con gres so Na ci o nal sa i ba conferir a celeridade devida, oportuna e imediata que a
gravidade do assunto merece.
Para expor a situação que vivemos, compararei
os projetos de lei apresentados no Congresso Nacional.
Em 1993, a reproduçãoassistida ti nha como pú blico alvo mulheres ou casais inférteis; a clonagem
ainda não era mencionada; o consentimento para se
proceder à reprodução assistida ne ces si ta va de autori za ção da mu lher e do côn ju ge; a trans fe rên cia era de
no máximo quatro embriões por tentativa; o descarte
de embriões era proibido; a redução embrionária era
proibida; a pesquisa com embriões era proibida; a do ação de embriões ficava em sigilo e a comercialização era proibida.
Em 1997, o pú bli co alvo eram mu lhe res ou ca sa is inférteis; a clonagem era proibida; o consentimento
era somente da mulher; a transferência de embriões
era de no máximo quatro por tentativa; o descarte de
embriões era permitido após cinco anos; a redução
embrionária era permitida em caso de risco de vida
da gestante; a doação ficava em sigilo e a comercialização era proibida.
Em 1999, com o projeto do Senador Lúcio
Alcân ta ra, o pú bli co alvo era a mu lher ca sa da em ida de reprodutiva; a clonagem não era mencionada; havia a ne ces si da de de au to ri za ção da mu lher e do côn juge; a transferência de embriões era de no máximo
três por tentativa; o descarte de embriões era proibido; a redução embrionária era permitida em caso de
risco de vida da gestante, apenas, e a pesquisa com
embriões não era mencionada. A doação era estabelecida com a possibilidade de quebra de sigilo e a comercialização era proibida.
Sr. Presidente, no País há oito milhões de pessoas com dificuldades de reprodução natural que po dem ter acesso a essas técnicas e já nasceram sete
mil crianças pelo método artificial. Há vinte mil embriões congelados e não te mos lei para di zer o que se
fazer com eles. Existem pesquisas com embriões,
instaladas à revelia da lei, de hibridização de DNA
para criação de transgênicos humanos. Óvulos ar tificiais estão sendo criados e o descongelamento dessas células está sendo usado, embora se saiba, cientificamente, que esse processo causa lesões irreversíveis que inviabilizam a implantação dos óvulos no
útero materno. Então, estamos brincando de Deus.
A comunidade brasileira que trabalha no setor,
de uma maneira geral, não conseguiu leis que a am-
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parem e as autoridades científicas envolvidas nas
pesquisas não têm uma norma legal que as proteja.
Ao mesmo tempo, alguns aproveitam e fazem a brin cadeira de Deus: querem mexer na essência da vida;
estão manipulando o DNA humano. Com isso, diminuiu-se o número de adoções. Somente nos orfanatos do Estado de São Paulo, não bastasse a rejeição
natural que sofrem as crianças com mais de quatro
anos de idade, houve uma redução de 20% nos processos de adoção.
Trata-se de uma situaçãoabsolutamente delicada e gra ve que será de ba ti da na Co mis são de Assun tos Sociais, com a presença de pensadores de re nome do campo da bioética, como a Drª Eliane de Azevedo, da Universidade Estadual de Feira de Santana,
na Bahia; a Drª Débora Diniz, Doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília; diversos outros
pensadores de origem religiosa e acadêmica que representam as pessoas envolvidas com a reprodução
humana, e o Conselho Federal de Medicina, o único
que teve a ousadia de assumir uma posição imediata
de responsabilidade sobre o assunto. No entanto, no
Congresso Nacional ainda não encontramos clareza
e sensibilidade para a importância e a emergência
desse projeto de lei.
O Go ver no Fe de ral de ve ria as su mir a res pon sabilidade até mesmo daquilo que não gostaríamos de
de fen der de ma ne i ra al gu ma, que é a me di da pro vi sória. Enquanto essa matéria não é levada adiante, poderíamos estabelecer uma espécie de pacto para limitar as ações das empresas que trabalham com
pesquisa que envolva material humano, a fim de que
pudéssemos ter a devida conseqüência na hora do
aproveitamento desse projeto de lei que tramita no
Se na do Fe de ral. Ele já pas sou na Co mis são de Cons tituição, Justiça e Cidadania, onde teve o mérito de
ser discutido pelos Senadores Roberto Requião, Ro berto Freire e Lúcio Alcântara, mas penso que ainda
não alcançamos, no Parlamento e na sociedade brasileira, a pro fun di da de que o de ba te da ma té ria exi ge,
e cujo resultado, espero sinceramente, seja um basta
à ousadia inconseqüente de alguns setores da ciência bra si le i ra e a re to ma da do ca mi nho se re no e fir me
da bi oé ti ca, que deve ser o ali cer ce de con du ção des se processo.
Não podemos imaginar que o Brasil ouse ter
uma legislação sobre a matéria, que não foi apresentada de maneira inconseqüente, mais avançada do
que a ame ri ca na, a es pa nho la, a do Re i no Uni do, a da
França, a da Austrália, a do Canadá ou a de diversos
países que adotaram uma postura extremamente ca -
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utelosa em re la ção à ma té ria. Se não to mar mos o de vido cuidado, teremos uma legislação excessiva ou
desnecessária.
Exis te um se tor da Aca de mia de Ciên ci as Bra si leira que está voltada para um investimento que tem
gerado bilhões de reais. Se pensássemos que por
trás de toda a movimentação científica da matéria
está localizado apenas o interesse pela vida, por dar
aos pais que têm problemas de fertilidade o direito a
um filho, estaríamos muito tranqüilos, mas, infelizmente, as opiniões são muito distintas. O próprio responsável pelo primeiro bebê de proveta, Dr. Peter
Greenaway*, afirma que, infelizmente, o trabalho com
reprodução de seres humanos transforma a vida em
um negócio. Não podemos deixar que a nossa sociedade pague o preço de ver transformada em negócio
a busca de pais e mães que não puderam, ao longo
dos anos, ter acesso a um filho.
É atípico que o investimento científico na matéria seja feito, quase que na totalidade, pela iniciativa
privada, pois a regra, no Brasil, é que ele seja realizado pela iniciativa pública. Apenas há pouco tempo al gumas universidades brasileiras e hospitais públicos
têm investido na abertura desse canal para a população de baixa renda.
Assim, a matéria é de alta complexidade, extremamente delicada do ponto de vista ético, moral, cul tural, jurídico e religioso. Portanto, Sr. Presidente, espero que haja a devida responsabilidade e sensibilidade dos Srs. Senadores, para que nós a possamos
conduzir da maneira mais oportuna, mais proveitosa
e ágil para atendermos as gerações futuras.
Hoje pela manhã, em um debate com a Drª Maria Eli a ne de Aze ve do, au to ra do li vro in ti tu la do Direito
de Vir a Ser Após o Nascimento, já com pu bli ca ção internacional, ela di zia que che ga mos a um pon to, de vi do à tecnologia, em que uma criança pode ser, ao
mesmo tempo, por causa da reprodução artificial, filha de cin co pais. Isso é mu i to gra ve! Que con se qüên cias psicossociais haverá para a criança por ter que
conviver com essa nova realidade?
Comentam que a primeira criança de proveta,
no Brasil, pagou um alto preço, pelo preconceito e
pela instabilidade como foi tratada quando do acesso
à escola ou até mesmo a sua comunidade.
Sr. Presidente, o Brasil, de fato, precisa estar
atento a esse problema, além de ter a mais absoluta
responsabilidade com o seu conteúdo. As autoridades governamentais não podem conduzir essa matéria como têm feito, fazendo vista grossa. Não podemos deixar com o Conselho Federal de Medicina ape -
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nas, como uma entidade isolada, a responsabilidade
por todo o arcabouço moral, cultural, ético e jurídico
que a matéria envolve. Temos de distinguir as unidades de reprodução humana localizadas em hospitais,
em serviços de saúde, que têm como interesse apenas ajudar casais para que possam ver um dia um filho nascer. Não podemos misturar os que têm interesse econômico apenas com os que têm interesse
científico e bioético.
Sr. Presidente, faço ao Plenário do Senado Federal um apelo e solicito aos meus colegas que não
percam a audiência pública a ser realizada hoje, na
Comissão de Assuntos Sociais. A audiência está dividida em duas etapas: a de hoje e a de daqui a alguns
dias, a ser dirigida pelo Senador Romeu Tuma.
Nobres Pares, acredito ser essa a grande opor tunidade para não de i xar mos pas sar como um as sun-
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to a mais da Ordem do Dia, como um assunto a mais
do processo legislativo um tema que pode comprometer o fu tu ro do nos so País de ma ne i ra tão as sus ta dora.
Sr. Pre si den te, esse tema en vol ve a es sên cia da
vida. Devem portanto, ser impedidas as pessoas que
queiram continuar a brincar de deuses. Nosso pro cedimento deve estabelecer regras de bioética claras.
Muito obrigado.
SEGUEM DOCUMENTOS A QUE SE
REFERE O SENADOR TIÃO VIANA EM
SEU PRONUNCIAMENTO, QUE SERÃO
PUBLICADOS, A PEDIDO DO ORADOR,
NOS TERMOS DO ART. 210, DO
REGIMENTO INTERNO DO SENADO
FEDERAL.
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ESTUDO Nº 55, DE 2001
Referência: STC nº 200100942
Assunto: Le gis la ção com pa ra da so bre re pro du ção as sis ti da
Solicitante: Senador Tião Viana
1 – Esta dos Uni dos
Em vista do caráter federativo dos Esta dos Uni dos, são vá rios os estados que possuem legislação específica. A União, por
meio do Departamento de Saúde, Educação e Bem-Estar, elaborou, em 1979, um código especial sobre a matéria, cujo objetivo
maior é proteger a criança concebida artificialmente, inclusive
quanto a seus direitos.
As legislações regulamentadoras estaduais começaram a
ser ado ta das a par tir de 1964, ca rac te ri zan do-se pela uni for mi da de
no que diz res pe i to à li mi ta ção da in se mi na ção he te ró lo ga a pes soas casadas.
Em 1974, vinte e cinco estados proibiram ou limitaram a
pesquisa fetal.
No início da década de 80, foram apresentadas várias pro posições le gis la ti vas, além de te rem sido cri a das co mis sões de in ves ti ga ção so bre a ma ter ni da de de subs ti tu i ção nos le gis la ti vos esta du a is. Em 1985, o Parlamento, estimulado por estudo e proposição da Asso ci a ção Mé di ca Ame ri ca na, ins ti tu ia uma co mis são para
es tu dar o pro ble ma, cujo re la tó rio, no en tan to, só vi ria a pú bli co em
1988.
Dos 29 estados que adotaram legislação regulamentando
as conseqüências da inseminação heteróloga sobre a filiação, 15
pre vê em a ne ces si da de do con sen ti men to do ma ri do fren te ao médico, que tem responsabilidade civil absoluta, respondendo por
qualquer dano ou prejuízo decorrente.
Vinte e cinco estados limitam a pesquisa sobre o embrião,
in clu in do a to ta li da de ou par te das téc ni cas de fe cun da ção in ví tro.
No Esta do de Illi no is, a cus tó dia da cri an ça ori un da de in se minação artificial é da pessoa que teve o óvulo fertilizado.
O Esta do da Pen sil vâ nia obri ga o re gis tro de to dos os en vol vidos bem como de todas as informações relativas ao processo,
como, por exem plo, o nú me ro de óvu los fer ti li za dos e des pre za dos.
Connecticut e Califórnia exigem que os envolvidos no pro ces so de pro cri a ção ar ti fi ci al com pro vem, por ates ta do mé di co, sanidade física e psicológica.
No Alasca, na Califórnia e no Havai, no caso de barriga de
alu guel, a cri an ça é re gis tra da como fi lha do pai bi o ló gi co e de sua
mulher, não sendo reconhecido nenhum direito à mãe substituta.
Seis estados proibem o congelamento dos embriões, e nenhumalegislação limita a do a ção de ga me tas, com ex ce ção de três
es ta dos que a im pe dem para por ta do res de do en ças trans mis sí ve is.
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gãos se apli cam, por ana lo gia, em dez es ta dos, onde tal re mu ne ra ção é proibida, tanto pela oferta de gametas quanto de embriões.
Não exis tem leis fe de ra is so bre a ma ter ni da de de subs ti tu i ção. No en tan to, na ma i o ria dos ca sos, a mãe que dá a luz é con si de ra da como mãe da cri an ça, em ra zão do que o ca sal que en co men dou a cri an ça de ve rá ado tá-la para re gu la ri zar a pa ter ni da de e
a maternidade.
A in se mi na ção ar ti fi ci al he te ró lo ga e a ma ter ni da de de substi tu i ção pro vo cam con se qüên ci as di fe ren tes no es ta be le ci men to da
fi li a ção: em vin te e oito es ta dos, a lei dis põe que o ma ri do que con sentiu na in se mi na ção da mu lher é o pai le gal, sen do-lhe, por isso,
vedado negar a paternidade. Em outros, no entanto, a presunção
legal da paternidade existe em favor do marido.
2 – Canadá
Apenas duas províncias – Quebec e Yukon – dispõem de
legislação sobre o assunto. Ontário adotou uma resolução sem
1
for ça le gal, ba se a da no Re la tó rio War nock .
––––––––
1
Vide item 4 des te es tu do

Por força da lei que regulamenta a vigilância sanitária no
país, no en tan to, o pro ces sa men to e a dis tri bu i ção de sê mem para
fecundação assistida é regulamentado por norma de abrangência
na ci o nal. Ela con fe re aos mé di cos e aos cen tros de tra ta men to da
fertilidade a responsabilidade sobre todo o processo.
Centros e importadores de sêmem devem ser registrados
no Mi nis té rio da Sa ú de (He alth Ca na da). A mes ma exi gên cia se faz
sem pre que o do a dor não é o ma ri do ou o par ce i ro se xu al da mu lher receptora.
A partir de março de 2000, por deliberação do Parlamento,
entrou em vigor uma regulamentação da Canadian Fertility and
Adrology Society (CFAS), denominada CFAS 2000 Guideline for
The ra pe u tic Do nor Inse mi na ti on. Esse re gu la men to am pli ou os crité ri os para ex clu são de do a do res, exi gin do, en tre ou tros, a re a li za ção de testes laboratoriais de alta sensibilidade para detecção de
doenças infecciosas.
3 – França
Diferentemente de outros países – como a Espanha e a
Suécia, por exemplo – que consideraram desejável a existência
de uma legislação sobre a matéria, a França optou por não regulamentá-la pela via legal. Isso se deveu, principalmente, em vista
não apenas do acelerado avanço tecnológico da área, como tam bém da suficiência dos mecanismos de controle existentes, entre
os quais os comitês de ética das instituições, o código de deontologia mé di ca e as nor mas de boas prá ti cas da in dús tria.

Sete es ta dos pro i bem a do a ção de em briões con ce bi dos in
vivo.

Isso con tri bui para a exis tên cia de uma ati tu de vo lun tá ria de reserva frente à possibilidade de enquadramento jurídico das práticas.

A remuneração pelas doações não é explicitamente proibida. No entanto, leis es ta du a is so bre trans plan tes e do a ções de ór -

Dezenas de proposições legislativas foram apresentadas,
mas não pros pe ra ram. Enquan to isso, os con fli tos e li tí gi os le va dos
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à Jus ti ça es tão ge ran do ju ris pru dên cia e são, cada vez mais, re sol vidos por negociação mediada entre as partes.
Por ou tro lado, um ver da de i ro có di go de con du tas foi sen do
construído através dos anos pela prática dos centros médicos e
suas comissões de ética, que, na ausência de leis, formularam e
estabeleceram uma série de princípios ou normas que têm sido
adotadas e que foram incluídas nas proposições legislativas que
tramitam atualmente.
Essas normas ou princípios contemplam: a gratuidade da
doação, a exigência da prévia paternidade do doador, a noção de
do a ção do ca sal fér til ao ca sal es té ril e o ano ni ma to dos do a do res.
O caso fran cês re pre sen ta uma ex ce ção no con ti nen te eu ropeu, na me di da em que a pre va lên cia de uma éti ca – es ta be le ci da
pe los cen tros mé di cos en vol vi dos com a ques tão e hoje re co nhe ci da em ní vel na ci o nal pe los seus bons re sul ta dos – tem di fi cul ta do a
ingerência de modelos legislativos considerados ora excessivos,
ora perfeitamente dispensáveis.
4 – Ingla ter ra
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É permitida a experiência com embriões gerados artificialmente desde que autorizada pelos doadores, não devendo se es tender além do estágio da primeira divisão celular.
O tem po de ar ma ze na men to dos em briões con ge la dos é de,
no má xi mo, dez anos, ve da da a im plan ta ção de em briões já uti li za dos em experiências científicas e a criação de embriões híbridos.
A produção aleatória de embriões que não tenha por fim a
im plan ta ção em úte ro de mu lher é ti pi fi ca da como cri me. São tam bém criminalizadas a transferência de embriões para o útero de
qualquer outro animal diverso da espécie humana e a pesquisa
tendente a esse fim.
A cri an ça nas ci da por meio de in se mi na ção ar ti fi ci al tem sua
fi li a ção atri bu í da ao ca sal que a en co men dou, não ca ben do aos doadores quaisquer direitos sobre a criança.
O recrutamento e o aliciamento de mulheres para locação
de útero constitui crime. Os contratos resultantes de tais avenças
não possuem qualquer valor legal.
5 – Itália

Em 1984, o parlamento britânico instituiu uma comissão
para analisar os problemas oriundos das procriações artificiais e
pro por me di das ade qua das, o que re al men te veio a acon te cer².

As fon tes de con sul ta re fe rem-se ape nas à exis tên cia de pro posições legislativas do início da década passada sem informar sobre seus resultados.

Em 1990, lei federal (Human Fertilization and Embriology
Act) atribuiu ao Human Fertilization and Embriology Authority
(HFEA) competência para regulamentar os centros de tratamento
da in fer ti li da de, a do a ção, os ser vi ços de cri o pre ser va ção e a pes quisa com embriões humanos.

Tais propo si ções vi sam pos si bi li tar às pesso as sol te i ras, in clusive às mulheres sem parceiros, e aos casais homossexuais o
acesso à procriaçãoartificial, ao mesmo tempo em que legitíma a
família como lugar natural de nascimento dos filhos.

Naquele país, os centros médicos que praticam a fertilização ar ti fi ci al só po dem atu ar me di an te li cen ça es pe ci al e de vem seguir um es ta tu to de fi ni do e fis ca li za do por or ga nis mo es pe ci fi co do
governo.
A do a ção de óvu los e em briões é per mi ti da so men te com li cença especial, configurando-se como cri me a pres ta ção de in for ma ção fal sa para ob ter tal au to ri za ção. É exi gi do ano ni ma to do do a dor e do ca sal re cep tor. O re que ri men to do ca sal deve se dar por
instrumento escrito.
O material genético de cada doador só pode ser utilizado
para um máximo de dez concepções.
É permitida a conservação de embriões In Vitro, limitando-se essa prá ti ca a oito ou nove dias após a ocor rên cia da fer ti li za ção, excluído o tempo de congelamento.

²As conclusões dos trabalhos da comissão encontram-se no Relatório Warnock.
Na ocorrência de morte de um dos cônjuges cujo material
genético fecundado se encontre criopreservado, o remanescente
pode decidir o destino do mesmo. No caso da morte de ambos, a
de ci são com pe te à clí ni ca em que se en con tre o em brião. No caso
de inseminação ar tificial post mortem do cônjuge, no entanto, a
criança assim gerada não tem direitos a sucessão.

6 – Espanha
A utilização de técnicas de procriação artificial só é permitida para solucionar problemas de esterilidade humana e apenas
quan do ou tros mé to dos te nham se mos tra dos ab so lu ta men te ine ficazes. Desde que maiores, mulheres casadas, solteiras e viúvas
podem submeter-se ao procedimento.
A lei permite a realização de inseminaçãoartificial a casais
não unidos pelo vínculo do matrimônio, sem prejuízo de eventual
ação judicial de reconhecimento de paternidade.
É exi gi da am pla in for ma ção e acon se lha men to de ca rá ter bi ológico, jurídico, ético e econômico prévios ao procedimento, bem
como o re gis tro de ta lha do dos da dos re la ti vos à ope ra ção que, no en tanto, são submetidos a obrigatoriedade de segredo profissional.
A do a ção de ga me tas e pré-embriões é ca rac te ri za da como
um con tra to gra tu i to, for mal e se cre to, for ma li za do en tre o do a dor e
um cento auto ri za do. A seleção do doador é com pe tên cia da equi pe médica, segundo critérios previstos em lei.³
A con ser va ção de sê mem e dos pré-embriões ex ce den tes é
permitida em bancos autorizados por um tempo máximo de cinco
anos. A in ter ven ção so bre pré-embriões é per mi ti da com a fi na li da de de pre ven ção, di ag nós ti co ou tra ta men to, cum pri dos de ter mi nados requisitos.
É proibida a fecundação de óvulos que não se destinem a
outra finalidade que não a procriação humana.
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A inseminação com material de doador que não o marido
exi ge o con sen ti men to for mal des te não sen do pos sí vel a pos te ri or
im pug na ção da fi li a ção por qual quer um dos dois. A do a ção de es per ma tem ca rá ter anô ni mo, ao am pa ro do se gre do pro fis si o nal do
médico. A doação de gametas é proibida.
3

.similitude fe no tí pi ca e imunológica com o casalsolicitante.

A lei es pa nho la afas tou o re co nhe ci men to da fi li a ção quando do falecimento do marido antes de que o material genético tenha sido im plan ta do no úte ro ma ter no, com ex ce ção da si tu a ção na
qual houve autorização para a fecundação artificial post mortem,
que deve se dar no pra zo má xi mo de seis me ses após o fa le ci men to.
Nesse caso, permite-se a produção dos efeitos legais que derivam
da filiação matrimonial.
É proibido e nulo de pleno direito o contrato que vincule a
gestação e a re nún cia de fi li a ção em fa vor de con tra tan tes de alu guel de barriga ou de terceiros. A filiação da criança gerada por
mães de substituição será de ter mi na da pelo parto. É per mi ti do, no
entanto, ao pai a possibilidade de reclamação da paternidade.
Com o ob je ti vo de de ses ti mu lá-la, a lei es pa nho la co lo ca os
ato res en vol vi dos na prá ti ca da ma ter ni da de de subs ti tu i ção em extrema vulnerabilidade.
A lei con ce de aos fi lhos o di re i to de ob ter in for ma ções ge ra is
sobre os doadores dos gametas empregados na fecundação que
lhes deu origem, mas não sobre sua identidade, com exceção de
circunstâncias extraordinárias que comportem nsco comprovado
para a vida do filho.

Maio de 2001

– to mam ca mi nho ab so lu ta men te di ver so, pro mo ven do uma
regulamentação detalhista pela via da legislação fe de ral, como re curso considerado indispensável para dirimir qualquer contenda
que envolva processos de fertilização artificial.
Os Esta dos Uni dos da Amé ri ca do Nor te, com seu fe de ra lis mo exacerbado, optou por uma outra estratégia: a de produzir, no
ní vel fe de ral, ape nas có di gos de con du ta, no âm bi to do se tor sa ú de, de i xan do para os en tes fe de ra dos a pro po si ção e im ple men ta ção de legislação sobre a ma té ria, o que per mi te que aque le país
te nha uma ver da de i ra col cha de re ta lhos le gis la ti va so bre a ma té ria. Ca na dá e Aus trá lia se guem o mes mo pa drão, com cada es ta do
elaborando e promulgando sua própria legislação.
Alguns pontos, no entanto, são comuns a todas as legislações estudadas:
1 – a permissão da fertilização medicamenteassistida com
sêmem do marido ou companheiro;
2 – a necessidade de autorização do marido, no caso de mu lher casada, para a fertilização heteróloga;
3 – re gis tro da cri an ça re sul tan te como fi lha do ca sal, não re caindo sobre o doador qualquer direito ou obrigação;
4 – anonimato do doador de sêmem;
5 – a proibição do comércio de embriões humanos;
6 – a proibição de transplante de embrião humano para o
útero de outro animal e do seu uso para clonagem.
Outros temas possuem tratamento bastante heterogêneo,
entre eles:

O fi lho ori un do de pro cri a ção ar ti fi ci al é em tudo equi pa rá vel
ao fi lho de cor ren te de pro cri a ção na tu ral, O re gis to ci vil não po de rá
con ter ne nhum dado do qual se pos sa in fe rir o ca rá ter da ge ra ção.
Ma ri do e mu lher não po de rão im pug nar a fi li a ção ma tri mo ni al do fi lho nascido por conseqüência de procriação artificial.

1 – a autorização para o funcionamento dos centros médicos e seus estatutos;

A in ter ven ção so bre o pré-embrião, in vivo ou in vi tro, com
fins diagnósticos ou terapêuticos, só poderá ocor rer para de ter mi nar sua viabilidade ou diagnosticardoenças hereditárias.A utilização de gametas para fms de pesquisa básica ou experimental é
per mi ti da, in clu si ve a que vise a fe cun da ção en tre ga me tas hu ma nos e animais. Proibe-se, no entanto, a experimentação em
pré-embriões vi vos. Os pré-embriões abor ta dos po de rão ser ob je to
de investigação e experimentação.

Consultoria Legislativa, 4 de maio de 2001. – Luiz Carlos
Pelizari Romero, Consultor Legislativo.

7 – Para concluir
A legislação dos vários países sobre procriação artificial –
ou, como se quer adotar em nosso país, procriação medicamente
assistida – é muito heterogénea e tem sofrido alterações no tempo. A forma de abordar a mesmas questões difere enormemente
de um país para outro.
Enquan to a Fran ça opta por não le gis lar para per mi tir que se
cons trua pela prá ti ca um có di go éti co e se es cla re ça o en ten di mento e os valores sociais sobre a questão, outros países – como a
Espanha, por exemplo

2 – prazo de conservação do embrião;
3 – a re gu la men ta ção da ma ter ni da de subs ti tu ta (bar ri ga de
aluguel) e dos seus efeitos legais.

Fon tes uti li za das neste estudo:
1. SCARPARO, M. Fertilização assistida: questão aberta:
aspectos científicos e legais. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1991, 189 p.
2. LEITE, E. O. Procriações artificiais e o direito: aspectos
médicos, religiosos, psicológicos, éticos e jurídicos). São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 1995, 479 p.
3. RAFFUL, A. C. A re pro du ção ar ti fi ci al e os di re i tos da per sonalidade. São Paulo: Themis Livraria e Editora, 2000. 245 p.
4.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira
Campos, por permuta com o Senador Edison Lobão.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de entrar diretamente no tema que me traz hoje a
esta tribuna, quero – em função do pronunciamento
que realizei na tarde de ontem – parabenizar o Presidente da República por ter tido a sensibilidade de
adotar uma posição sem levar em consideração sugestões e estudos que lhe foram apresentados que
continham a infeliz idéia de taxar ou multar os consumidores de energia elétrica.
Sr. Presidente, apelei, ontem, desta tribuna, a
Sua Excelência, para que, ao patrocinar hoje a reunião do Conselho Nacional de Política Energética, tivesse como estratégia estender benefícios àqueles
que estão economizando energia, e não viesse a penalizar o consumidor, principalmente o de baixa renda, que já não pode mais ser submetido a sacrifício.
A notícia foi alvissareira! Acho que o Presidente
da República fez a opção correta. É Sua Excelência,
Sr. Presidente, que tem o ônus e a responsabilidade
de uma decisão que é política, sim, mas que envolve
aspectos eminentemente técnicos. Estão equivocados, a meu ver, aque les que pro pu se ram a Sua Exce lência a cobrança de multa.
O Brasil certamente vai se cansar desse assunto, que ainda será muito debatido.
Recentemente, o Senador Paulo Hartung, que
vejo aqui da tribuna, participou de uma sabatina de
dois mem bros in di ca dos para a Ane el, onde S. Exª fez
importantes colocações. S. Exª analisou a falta de in vestimentos, a principal ra zão.
Senador Paulo Hartung, quero dizer a V. Exª
que, inclusive, valho-me de uma expressão utilizada
por V. Exª naquele encontro: ”Não vamos culpar São
Pedro.“
A questão é outra. Ela está revestida de outras
características e de outras falências, anteriores e
mais identificadas com o foco do problema do que a
falta de chuvas. É, principalmente, a falta de investimen tos a ra zão. Isso é uma re a li da de. V. Exª e eu, jun tamente com outros Srs. Senadores, naquela sabatina, tivemos oportunidade de ouvir e de discutir um
pouco o papel da Aneel. Eu estava extremamente
preocupado, Senador Paulo Hartung, porque exatamente hoje realiza-se a reunião do Conselho Nacional de Política Energética.
Eu estava preocupado porque a comissão nomeada pelo Presidente da República para proceder,
para promover os estudos, acabou por encontrar,
den tre to das as es tra té gi as – den tre vá ri as e não ape -
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nas uma –, a multa. E após análises feitas pelo Idec,
pelos Procons, por tributaristas e juristas de todo o
País, todos esses órgãos e profissionais avisaram
que iriam enveredar por uma batalha jurídica sem
precedentes, porque, afinal de contas, como estava
feita a proposta, 73% dos consumidores, principalmente os residenciais, de baixa renda, estariam subme ti dos a essa pe na li za ção – mul ta, taxa ou qual quer
outra denominação que se queira dar.
Havia inclusive, Senador Paulo Hartung, aqueles que estavam antevendo a possibilidade de ingressarmos em uma outra CPMF, desta vez penalizando
aqueles que não têm mais o que nem como economizar, porque diante da escassez de recursos e da falta
de inserção no mercado de trabalho são consumidores predestinados a não consumir. Multar quem, então? Os consumidores residenciais, que constituem
25% do total e têm, em sua maioria, ba i xa ren da? Ou,
quem sabe, os 42% de consumidores da indústria?
Ou os 19% do comércio? Enfim, o problema é grave!
E ele não é um problema de uma semana ou deste
mês. O problema é maior.
De qualquer sorte, fez bem o Presidente da República, que, antecipando-se à decisão que, hoje, iria
acolher ou adotar o Conselho Nacional de Política
Energética, pronunciou uma palavra política, mais
forte do que a decisão técnica a ser porventura to mada pela comissão.
Fiquei satisfeito, Senador Paulo Hartung, porque já ouvi nes te ple ná rio que tal vez o prin ci pal re sul tado de todo o nosso trabalho, do qual o plenário é
apenas uma pequena parte, seria a proliferação de
áca ros por de ba i xo des tes ta pe tes azu is tão bo ni tos e
tão admirados pela população brasileira.
Ontem, fiquei com a sensação, Senador Paulo
Har tung, de que a tese de V. Exª foi vi to ri o sa, de que a
nossa tese é vitoriosa. Podemos discutir em que grau
va mos ace i tar a par ti ci pa ção do ca pi tal pri va do; se ele
é importante, se não é; se é bem-vindo ou não na
construção de usinas hidrelétricas. Eu, particularmente, prefiro ver o capital privado atraído para a
construção de usinas hidrelétricas do que vê-lo tomar
conta de uma usina hidrelétrica já pronta.
Então, temos muito o que discutir e debater. E
todos nós – principalmente o consumidor brasileiro –
tivemos uma vitória ontem, porque o Presidente já
pensa em uma alternativa que venha a, gradativamente, promover descontos para aqueles que, efetivamente, consigam economizar.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – V. Exª
me permite um aparte?
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Com prazer, ouço V. Exª.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senador Eduardo Siqueira Campos, associo-me às palavras de V. Exª. Mais do que às palavras, associo-me
às reflexões que V. Exª fez no dia de ontem e que, de
certa forma, está aprofundando no dia de hoje. A primeira questão que ressalto da fala de V. Exª, com a
qual concordo, é a atitude positiva do Presidente Fer nando Henrique Cardoso ao mudar a posição que se
es ta va for man do no in te ri or do Go ver no. Não ti nha cabimento o estabelecimento de multas, como V. Exª
acabou de dizer, o que geraria mais um contencioso
jurídico em nosso País. Não tinha cabimento também
porque o responsável pela situação atual é o poder
público. Informa agora o Tempo Real que o
ex-Presidente Itamar Franco desafia o Presidente
Fer nan do Hen ri que Car do so a de ba ter essa si tu a ção,
para ficarmos sabendo quem é o culpado. Basta pegarmos os números e observaremos que as omissões são antigas e se aprofundaram durante o atual
Governo. No entanto, mais importante do que determinar o culpado – e, seguramente, não é São Pedro
–, é a construção de um conjunto de propostas de
ações de governo para que um problema grave como
esse, que já está afetando a população, e afetará ain da mais, que vai atingir o sistema produtivo brasileiro,
não aconteça novamente nos próximos anos. Há algumas questões com as quais quero con tri bu ir para o
pronunciamento de V. Exª. A primeira diz respeito à
privatização do setor elétrico. Não sou contra a presença do capital privado nesse setor, mas a modelagem precisa ser rediscutida. Para mim, está claro que
vender ativo velho, com o pouco dinheiro que temos
no mercado nacional e internacional, é um equívoco.
O pouco dinheiro de que dispomos deve ser direcionado para a construção de novas geradoras e para a
ampliação da malha de distribuição, de transmissão
de ener gia exis ten te no País. A se gun da ques tão re fe re-se às termelétricas. Há um projeto direcionado ao
setor que está há dois anos engavetado. No Governo,
há dúvidas sobre a forma de fazer o transporte e de
acertar o preço do gás natural, particularmente do
gás que vem da Bolívia, mas também do gás produzido pela Petrobras. Trata-se de algo que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso deveria trazer à opinião
pública para poder decidir. Essa con tro vér sia já exis te
há dois anos e precisamos que ela seja resolvida.
Uma termelétrica é montada mais rapidamente no lo cal da demanda por con su mo, ou seja, o in ves ti men to
em transmissão de energia é muito menor. Essa é
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uma questão importantíssima. E a outra questão tem
relação com uma série de decisões equivocadas, toma das para as es ta ta is exis ten tes, como foi o caso de
Furnas, de proibição de novos investimentos. Para
Fur nas, o CND já le van tou essa pro i bi ção – que pre ci sa ser levantada para todo o setor. Estamos no momento de investir para gerar mais energia e para que
a transmissão seja feita. Por último, penso que o
BNDES pode cumprir um papel muito importante, financiando o aproveitamento das pequenas quedas
d’água exis ten tes no País. Não sei se foi V. Exª quem
disse, ou se foi o Dr. Abdo, no dia da sabatina dos
dois membros da Aneel, que ain da te mos um po ten cial hi dre lé tri co de mais ou me nos 70% a ser ex plo ra do,
do qual uma parte importante é constituída por pequenas quedas d’água. Esse receituário e outros que
estão sendo apresentados nos últimos dois, três
anos, por aca dê mi cos e es tu di o sos do se tor, o Go ver no deveria usar, para sair de vez do imobilismo. O
Presidente tomou uma atitude louvável, ontem, em
uma ques tão cen tral para o País. Ou tras ati tu des pre cisam ser tomadas, senão, quando começar o processo de apagar a luz aqui e aco lá, a si tu a ção po lí ti ca
do Governo se agravará muito mais do que se agravou com qualquer dessas denúncias que estão hoje
no noticiário nacional. Isso é o que devemos fazer
neste momento. Tenho defendido, e V. Exª sabe disso, a apuração das denúncias e a punição dos responsáveis pela violação do painel. Esta Casa não
pode ficar parada, porque o Brasil não está parado, o
povo necessita que o Parlamento funcione. Solidarizo-me com V. Exª por ter assomado à tri bu na on tem e
voltado hoje para tratar de um assunto que tem a ver
com a vida da população, com o desenvolvimento e a
produção nacional. Parabéns a V. Exª.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Agra de ço a V. Exª pelo apar te, que in cor po ro ao
meu pronunciamento. V. Exª traz a experiência de
uma gestão municipal muito comemorada pelo povo
de Vitória, em seu Estado, assim como a passagem
pelo BNDES e o seu desempenho nesta Casa. Estive mos jun tos na Câ ma ra dos De pu ta dos e vol ta mos a
nos encontrar aqui no Senado da República.
Confesso – e comentava isso hoje com o Senador Paulo Souto – que todos nós, que fomos eleitos
por aque la ava lan che de vo tos, cer ta men te não es perávamos viver este momento que o Senado está viven do. Mas não de i xa de ser im por tan te, Se na dor Pa ulo Hartung, por mais difícil que seja. Concordo com
V. Exª, não há mais como re cu ar. Te mos que vi rar esta
página. Mas não devemos deixar – e aí mostro a mi-
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nha primeira preocupação com a parte final do aparte
de V. Exª – que esta Casa seja ce ná rio ape nas des se
lado dos acontecimentos nacionais.
Um jornalista, meu amigo, costumava me dizer
que notícia sobre uma rua traduz-se no número de
atropelamentos, ou seja, o que é notícia, efetivamente, é o atropelamento, e não aquele que consegue
atravessar a rua. A imprensa, a meu ver, cumpre o
seu papel, não cabendo aqui reclamações dessa ordem. Há poucos dias, vi um colega nosso, de forma
muito apropriada e indignada, manifestar-se, em plenário, contra um determinado monumento, uma escul tu ra, ou algo se me lhan te, fe i to por um dos gran des
nomes da arte, meu amigo pessoal, por quem tenho
gran de ad mi ra ção, o ar tis ta Si ron Fran co. Mas é como
reclamar de uma charge do jornal O Globo ou de outro jornal qualquer. Às vezes, elas são realmente pesadas, mas sempre guardam relação com algo que
aconteceu ou que está acontecendo. De forma que
considero legítima a preocupação. Mas não será criticando ou reclamando da imprensa que resolveremos
esse assunto.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Senador Eduardo Siqueira Campos, peço desculpas por
perturbar V. Exª mais uma vez.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Em absoluto, Senador Paulo Hartung.
O Sr. Paulo Hartung (Bloco/PPS – ES) – Não
sei se é uma posição muito correta, mas sou até otimista com o que está acon te cen do no Se na do. Pen so
que, quando passar esse episódio e olharmos para
trás, ve re mos que isso tem mu i to a ver com uma sé rie
de mudanças que estão se processando na vida do
nosso País. Os meios de comunicação, os avanços
tecnológicos estão influenciando a política. E há o rebatimento, lá e cá. E tudo isso tem um outro lado,
como V. Exª já falou: todas essas crises também carregam, em seu bojo, enormes oportunidades. Somos
da sa fra dos no vos Se na do res, so mos um ter ço da re presentação. Na próxima eleição haverá renovação
dos outros dois terços. Será uma oportunidade para
os políticos que têm assento nesta Casa. Temos de
nos esforçar para transformar essas oportunidades
em uma ação política melhor qualificada. V. Exª está
dando uma contribuição, não está olhando para o
chão, como se fosse um avestruz. Está levantando a
cabeça e tentando olhar para a frente para identificar
os problemas nacionais e ver o que poderá ser feito
pelo nos so País nes te mo men to e no fu tu ro. Mais uma
vez, associo-me ao pronunciamento de V. Exª, que é
muito oportuno no cenário que estamos vivendo.
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Com certeza, Senador Paulo Hartung, para to dos nós, em que pese a nossa insatisfação com os
acontecimentos, nada melhor do que passar por essa
parte da História. Cheguei a imaginar – meditava sobre isso há poucos dias – que o pior momento, o momento mais difícil que eu atravessaria na minha vida
pública seria o do impeachment do Presidente Fernando Collor. Eu estava no Congresso naquela opor tunidade. Foram dias difíceis, novos. Foram dias de
democracia, mas foram também dias pesados, de
muita responsabilidade, e julguei que não haveria ou tro momento pior na História do País. Logo depois,
veio a crise do orçamento dentro do Congresso, e,
hoje, estamos vivendo estes momentos terríveis.
Não deixo de ver, também, essa situação como
uma for ma ”de pas sar este Bra sil a lim po“, como diz o
grande jornalista Boris Casoy. Este momento é penoso para mu i tos de nós que cer ta men te de se jam, cada
um com seu enfoque, esta Casa tra ba lhan do de ou tra
for ma; para nós que, nas Co mis sões, de bru ça mo-nos
sobre os pareceres, discutimos; para nós que queremos respeito pelo mandato que procuramos exercer
de for ma dig na, a fim de re tri bu ir mos um pou co da es perança que encontramos naquelas pessoas humildes e simples que nos aguardam quando regressamos a nossos Estados.
Sr. Presidente, vou para a parte final do meu
pronunciamento, dizendo que, realmente, o assunto
era o aproveitamento do nosso potencial hidrelétrico,
o peso que, graças a Deus, Senadora Heloísa Helena, foi retirado dos consumidores brasileiros. Diante
da possibilidade do apagão, da falta de energia, da
multa, o Presidente da República chamou a si o processo e disse: ”Não, não será imputada multa“. Existia, como disse bem o Senador Paulo Hartung, todo
um embasamento técnico; estudos apontavam para
essa di re ção e fo ram o mo ti vo do meu pro nun ci a men to na data de ontem. Então, pelo menos, desse mal,
desse problema, penso que o consumidor brasileiro
ficou livre.
Hoje o consumidor brasileiro, que muito se beneficiou do Código de Defesa do Consumidor e que
também é eleitor, efetivamente, acompanha, com
aten ção, as au diên ci as pú bli cas des ta Casa, os tra balhos do Senado da República. Assim, não vou perder
mais esta oportunidade de fazer um pe di do aos meus
Pares. Está tramitando, desanexado de outros projetos, o projeto da criação da Comissão de Defesa do
Consumidor no âmbito do Senado Federal. Sr. Presidente, sinto muita falta desse instrumento! São mui-
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tas as ques tões – como a do en va sa men to do GLP, o
gás de co zi nha, so bre a qual es ti ve mos hoje de bru ça dos, e a do Serasa – pelas quais o consumidor brasile i ro quer es tar den tro do Se na do. Ele já par ti ci pa dos
nossos trabalhos, acompanha o que aqui acontece,
debate, discute.
Este é o momento de o Senado Federal aprovar
o pro je to de re so lu ção que cria a Co mis são de De fe sa
do Consumidor nesta Casa. Poderíamos tratar de todas essas questões, realizar audiências públicas, es treitar nossos contatos com o Procon e com todas as
entidades que trabalham na área do direito do con sumidor. Enfim, esta Casa ganharia muito, pois estaria
muito mais próxima do povo.
Sr. Presidente, mesmo sem ter ido diretamente
ao as sun to re la ci o na do ao meu Esta do e à Ama zô nia,
objetivo principal do meu pronunciamento, não poderia deixar de comemorar esse ganho que teve o consumidor brasileiro com a atitude tomada pelo Presidente da República na data de ontem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Por ces são do Se na dor Edi son Lo bão, con ce do
a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, do PFL
de Roraima.
S. Exª dispõe de 20 minutos para fazer o seu
pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria, inicialmente, antes de entrar no tema do meu pro nunciamento, de fazer um apelo ao Tribunal Superior
Eleitoral, órgão que se tem havido com muita retidão,
coerência e juridicidade nos seus julgamentos, no
sentido de que examinasse os processos, que lá estão há vários anos, de pessoas que foram eleitas e
condenadas pelos Tribunais Regionais respectivos,
por abuso de poder econômico, propaganda ilegal ou
uma série de outros fatores. Só no meu Estado, há
uma dezena desses processos.
Da tri bu na do Se na do, que ro fa zer esse ape lo, já
que, no próximo ano, serão realizadas eleições e há
Parlamentares e outros políticos sub judice; condenados pelos Tribunais Regionais Eleitorais, seus processos es tão no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ain da sem
julgamento.
Esse era o tema que gostaria de abordar como
parte inicial do meu pronunciamento. Em outro momento, voltarei à tribuna para detalhar com dados essa solicitação que faço ao Tribunal Superior Eleitoral.
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Sr. Presidente, o motivo central do meu discurso, hoje, é novamente a Amazônia. Há alguns meses,
o Senador Bernardo Cabral denunciou a ação de peruanos e de guer ri lhe i ros das Farc no Esta do do Acre.
Houve uma ação da Polícia Federal e do Exército,
mas, apenas recentemente, com a prisão de Fernandinho Beira-Mar na Colômbia, constatamos, de maneira ine quí vo ca, o in ter-relacionamento en tre os nar cotraficantes daquele país – e, portanto, do Peru –
com os narcotraficantes brasileiros. Sabe-se, agora,
de maneira comprovada, que o narcotráfico do Brasil
não é uma ilha nesse processo; pelo contrário, o nos so País está intrinsecamente ligado a ele. Até diria
que existem figuras proeminentes do narcotráfico
brasileiro atuando na Colômbia. Repito: com a prisão
do Fernandinho Beira-Mar, não há mais conjecturas,
nem as possíveis fan ta si as meio as sus ta do ras em relação à Amazônia.
Gos ta ria de tra zer, hoje, mais uma de nún cia, fe i ta, agora, não por políticos, nem por administradores
ou militares, mas por um cacique. Essa matéria está
pu bli ca da no jor nal A Crí ti ca, do dia 3 de maio do cor rente:
NARCOTRAFICANTES
Cacique denuncia invasão
de peruanos na Amazônia
A PF vai realizar ainda esta semana
uma operação para investigar a denúncia feita pelos índios da tribo Ashaninca.
BRASÍLIA – Guerrilheiros e narcotraficantes peruanos estão usando a selva brasileira, no Acre, para levar pasta-base de cocaína até laboratórios de refino da Colômbia. Os
traficantes abriram uma estrada de 80 quilômetros de extensão na região de Marechal
Thaumaturgo (AC), localizada na fronteira do
Brasil com o Peru, para facilitar o transporte
da droga. A utilização do território brasileiro
pelos traficantes foi denunciada à Polícia Federal pelo Cacique Moisés Pianko, da tribo
ashaninca do rio Anômea, que em dezembro
foi invadida por madeireiros peruanos.
A PF vai iniciar, até o final desta semana, uma operação na região para investigar
as denúncias dos índios, anunciou o superintendente Ney Ferreira de Souza. O Ser viço de Inteligência da PF investiga denúncias
de que traficantes do Peru e da Colômbia
estariam recrutando seringueiros e moradores da região do Parque Nacional da Serra
do Divisor (PNSD), onde a aldeia fica locali-
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zada, para transportar drogas no meio da
selva, em direção à Colômbia.
Segundo moradores da região, os traficantes estariam recrutando os seringueiros
para atuarem como ”mulas“ (transportadores de droga) mediante o pagamento em dólar, doação de alimentos e roupas. Em alguns
casos, os ”mulas“ seriam obrigados a andar
150 quilômetros de selva, em território brasileiro, para levar a pasta de cocaína produzida
no Peru até os cartéis da Colômbia.
A PF tem informações de que os traficantes que atuam na área estão fortemente armados. Moradores da região relataram a policiais
que eles utilizam lança-granadas, fuzis AR-15 e
metralhadoras durante as operações de transporte de cocaína no meio da selva. O serviço
reservado da Polícia Militar do Acre também colheu informações idênticas com os moradores
da área do Parque da Serra do Divisor.
Invasão
Em dezembro do ano passado, agentes da PF, do Exército e da Fundação Nacional do Índio (Funai) realizaram uma operação para expulsar um grupo de cerca de
300 madeireiros peruanos que invadiu a
área indígena Campa, no rio Amônea. De
acordo com as lideranças indígenas, as invasões começaram há cerca de dois anos.
Na época, a operação foi determinada
pelo Ministro da Justiça, José Gregori, após
os índios ameaçarem reagir à bala caso os
invasores continuem em suas terras. Os índios estavam armados com arcos, flechas e
espingardas. A reserva invadida tem 87.205
hectares e fica localizada em Marechal Thaumaturgo (AC), na divisa com o Parque Nacional da Serra do Divisor.
Sr. Pre si den te, te nho re i te ra da men te fe i to es sas
denúncias, desta tribuna do Senado, como é do meu
dever, como Senador da Amazônia, como um Senador que se preocupa efetivamente com a soberania
brasileira naquela região e, principalmente, com o
descaso para com aquela imensa região de fronteira
por parte do Governo Federal.
Creio que o que a Polícia Federal e o Exército
têm fe i to está além das pos si bi li da des des sas ins ti tu ições, porque a carência de recursos humanos e de
equipamentos é imen sa. Exis tem re cur sos nes te País
para muita coisa, mas não existem recursos sequer
para vi gi ar mos ade qua da men te as nos sas fron te i ras.
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O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço o aparte do ilustre Senador Jefferson Péres.
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – Senador MozarildoCavalcanti, o episódio que V. Exª relata é sintomático de uma situação grave no interior da
Amazônia, principalmente da Amazônia Ocidental: o
esvaziamento econômico, em virtude do esgotamento
do extrativismo, e as restrições ambientais, às vezes
excessivas. Sou um ambientalista, mas creio que é
preciso ter bom senso e critério. É preciso que isso
seja substituído e acompanhado por políticas públicas,
que não existem na Amazônia. Vou relatar um breve
fato acontecido há alguns meses no aeroporto de Bra sília. Fui contatado por um grupo de conterrâneos
meus, do Município de Ben ja min Cons tant, de sin di catos de madeireiros, que me diziam que, na atividade
madeireira, que já foi muito próspera, com a repressão
feita pelo Ibama, muitas serrarias fecharam e muitos
extratores ficaram sem emprego. Alguns se dedicaram
à pesca; foram pescar no rio Javari, que faz fronteira
com o Peru. De repente, houve o começo da demarcação das terras indígenas, e eles foram proibidos de
pescar na margem brasileira e, assim, passaram para
a margem peruana. Meses depois, os peruanos também reprimiram essa atividade, e eles estavam aqui
em Brasília buscando solução para esse problema.
Um deles me perguntou: ”Senador, querem o quê?
Que nos de di que mos ao nar co trá fi co?“. Foi essa a pergunta dramática a qual eu não soube dar resposta.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço o importante aparte de V. Exª, que, como
bem frisou, é um ambientalista. Mas, com certeza, V.
Exª é um daqueles que não são nem ecoterroristas
nem ecoditadores. Portanto, preocupa-se, como um
amazônida, em buscar alternativas para o desenvolvimento da Amazônia. É preciso, principalmente, que
haja saídas concretas e rápidas, para que a Amazônia
não fi que à mer cê de in va sões pe rió di cas. Se es sas in vasões já estão sendo denunciadas pelos ca ci ques – e
temos conhecimento delas há muito tempo –, é preciso, efetivamente, se o Governo Federal não toma iniciativas, que o Senado comece a tomá-las. Penso que o
Senado já começou a tomar algumas iniciativas,
como, por exem plo, o pro je to de mi nha au to ria – e V.
Exª o relatou e apresentou um substitutivo – que
prevê a criação de territórios federais naquela
imensa faixa de fronteira do Amazonas com a Colômbia e com o Peru. Tra ta-se de uma for ma de le var a
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presença do Poder Público para aquela imensa região abandonada.
Mas é evi den te que ou tras co i sas mais ur gen tes
têm que ser feitas, porque não podemos assistir,
como se estivéssemos de costas para a Amazônia, a
essa entrada por essa imensa área territorial, que representa quase 60% da área do País, sem fazermos
nada ou, pelo menos, sem dizermos nada. Mas, nesse par ti cu lar, te nho que re co nhe cer – e te nho dito isso
em toda a parte – que a Bancada da Amazônia tem
feito o seu papel. Todos os Senadores da Amazônia,
invariavelmente, têm denunciado e reclamado providências.
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O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Mozarildo Cavalcanti?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço o aparte do Senador Gilberto Mestrinho.

O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, é oportuno que V. Exª utilize a
tribuna, porque há tempos nós, os integrantes da
Bancada da Amazônia, temos trocado idéias sobre
isso. NotadamenteV. Exª, ao tomar conhecimento da quela denúncia que fiz e que V. Exª registrou da tribuna, viu-se na contingência de requerer a abertura de
uma Comissão Parlamentar de Inquérito que envolvesse todos esses aspectos que são interligados e
que demonstra que o Governo Federal precisa elaborar uma po lí ti ca para a nos sa área. Sei que V. Exª já ti nha con clu í do o seu dis cur so, mas não po de ria de i xar
de cum pri men tá-lo e de apre sen tar a mi nha so li da ri edade a V. Exª.

O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª tem sido um constante defensor da nossa região, quase sempre da tribuna denunciando e mostrando esse descaso que há
em re la ção à Ama zô nia. Efe ti va men te, a nos sa re gião
está pagando um preço muito alto por possuir uma
grande floresta e uma grande massa de água. No entanto, apesar da cobiça existente em relação à região,
há uma conivência interna muito grande para que,
cada vez mais, seja dificultada a vida de lá. Senador
Mozarildo Cavalcanti, há pouco tempo, o Governo
lançou o seu programa de ações estratégicas para a
aplicação dos recursos orçamentários neste ano, e,
no meu Estado, o Amazonas – Estado também dos
Senadores Jefferson Péres e Bernardo Cabral –, que
representa quase 30% da Amazônia e quase 20% do
território brasileiro, não existe uma única ação estratégica. O mais gritante é que, em todos os outros
Estados brasileiros, há ações estratégicas, mas não
no coração da Amazônia. É que há interesse em criar
dificuldades para se viver na região, apesar – como
lembra aqui o Senador Jefferson Péres – de ser um
Estado em que a floresta tem 98,2% de sua mata original. É a região mais preservada do mundo. No entanto, ela é ob je to, de vez em quan do, de es cân da los,
de mentiras em relação, por exemplo, à extração madeireira e a queimadas, que não existem nessa região, nesse coração da Amazônia. Quando o Governo faz al gu ma co i sa em re la ção à Ama zô nia, o faz nos
moldes dessa recente medida provisória que extinguiu a Sudam – acabando com os incentivos – e criou
um ór gão que tor na im pra ti cá vel qual quer em pre en dimento na região. Apesar de dizer que vai fazer constar no Orçamento recursos para distribuição, a maneia de fazer vai tornar impossível que qualquer investidor, qualquer empresário se estabeleça na região. É
muito doloroso dizer que parece que o fomento, o estímulo à atividade ilegal é patrocinado pelo próprio
Governo brasileiro. Parabéns, Senador, pelo seu pro nunciamento!

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço imensamente o aparte de V. Exª, que não
só abrilhanta o meu pronunciamento, como o enriquece de forma significativa. V. Exª é um dos ardorosos defensores da Amazônia permanentemente da
tribuna do Senado, como também nas Comissões.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço a V. Exª a oportunidade de ouvir-lhe nesse aparte, que in cor po ro ao meu pro nun ci a men to – V.
Exª, que é, talvez, o maior conhecedor da Amazônia,
homem que já foi três ve zes Go ver na dor do Esta do do
Amazonas e também Deputado Federal, inclusive

Quero, por tan to, ao en cer rar e re gis trar essa de núncia, Sr. Presidente, solicitar que ela faça parte integrante do meu pronunciamento. Ao mesmo tempo,
dirijo um apelo não só ao Ministro da Justiça, José
Gregori, para que in ten si fi que a ação da Po lí cia Fe deral, dando-lhe meios para agir naquela região, como
também ao Sr. Ministro da Defesa, Geraldo Quintão,
para que coloque mais intensamente a presença do
Exército e da Aeronáutica naquelas regiões.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permite-me V. Exª um apar te, Se na dor Mo za ril do Ca val canti?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Embora já tivesse anunciado o término do meu pro nunciamento, eu não poderia concluí-lo sem ouvir o
aparte do Senador Bernardo Cabral.
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pelo meu Estado, e hoje é Senador pelo Estado do
Amazonas.
Sr. Pre si den te, ao en cer rar, que ro re i te rar o meu
apelo ao Ministro da Justiça e ao Diretor da Polícia
Federal no sentido da intensificação dessa vigilância
na Amazônia e, também, ao Ministro da Defesa para
que a Ama zô nia con ti nue sen do re al men te bra si le i ra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Iris Re zen de, do PMDB de Go iás. Em se gui da, passaremos à Ordem do Dia.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o principal fenôme no que ob ser va mos hoje no pro ces so edu ca ci o nal
brasileiro é o da proliferação de universidades pri vadas, que surgem a todo momento nos diversos Esta dos da Federação, lotando as suas salas de aula com
contingentes cada vez maiores de estudantes que
não conseguiram espaços nas instituições públicas.
É uma si tu a ção inu si ta da, que evi den cia o avanço do ensino pago no País, ao mesmo tempo em que
coloca em questionamento a capacidade do Poder
Público de atender às crescentes demandas de uma
nação que tem pela frente o imenso desafio de criar
os meios para abrigar as novas gerações que chegam ao mercado de trabalho.
Os dados oficiais do Ministério da Educação
apontam para a existência de uma população universitária de 2.369.945 estudantes. Desse total, apenas
832 mil – veja bem, Sr. Presidente: de 2 milhões e
quase 400 mil, apenas 832 mil – estão abrigados em
ins ti tu i ções pú bli cas em ní vel fe de ral, es ta du al ou municipal. Já as faculdades que praticam o ensino pago
acolhem quase o dobro, ou seja, 1.535.923 alunos.
Esses números, Sr. Presi den te, Srs. Se na do res,
por si sós, são suficientes para evidenciar a precariedade do sistema educacional brasileiro, que acaba
funcionando como o principal indutor de gritantes injustiças sociais. Isso porque, na realidade, quem está
sofrendo nos bancos das universidades pagas não
são os filhos das elites, mas os das camadas médias
e pobres da sociedade. Quem está arcando com o
pre ço mu i tas ve zes ele va do das men sa li da des são os
filhos dos trabalhadores, são os jovens trabalhadores
que trabalham duro durante o dia para, com muito sa crifício, sustentar os estudos à noite, empreendendo
uma estafante dupla jornada de atividades.
O ensino pago é uma realidade que tomou con ta do País e que cresce de maneira vertiginosa.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, devo reconhecer – e seria in jus to se não o fi zes se – o gran de es for ço do Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, sob a coordenação do Ministro da Educação, Dr. Paulo Renato, em relação ao ensino básico.
Avançamos muito, muito mesmo, pois cresceu muito
o número de crianças hoje matriculadas nas escolas
primárias e também aumentaram muito os recursos
que o Governo Federal encaminha aos Municípios
brasileiros, aos Estados – são bilhões.
No entanto, lamentavelmente, quanto ao ensino
superior, devo manifestar o meu inconformismo, pois
quanto a ele o Governo tem deixado muito a desejar.
É justamente em razão do investimento acertado, da
preocupação do Governo em investir no ensino bá sico que a iniciativa privada na área educacional vem
in ves tin do – e mu i to – no en si no su pe ri or. Isso acon tece em Goiás e está acontecendo no Brasil inteiro.
Pessoas de elevada visão financeira e – por que não
dizer e reconhecer? – também de visão educacional
têm investido no ensino superior.
Não pos so me co lo car con tra o en si no par ti cu lar
porque os educadores da área privada têm contribuído muito para a educação da juventude brasileira. Ai
de nós, ai do Brasil, se não fosse a iniciativa privada
para investir na educação.
Sr. Presidente, como eu dizia, há uma verdadeira febre de faculdades pagas pelo País afora, que assumem – aí devo ressaltar – o papel e a responsabilidade que nor mal men te ca be ria ao Poder Público, vez
que são a única opção para milhares de estudantes
que não encontram espaços no ensino gratuito.
Sr. Presidente, alguém poderia nesta hora recriminar a observação que faço, uma vez que, recentemente, ou seja, no dia 22 de março deste ano, o Gover no, por meio da Me di da Pro vi só ria nº 2.094-25, cri ou o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, o Fies.
No entanto, como se não bastasse o peso que
representa o empréstimo, para ter acesso ao Fies o
estudante precisa passar por uma rigorosa seleção e
apresentar extensa lista de documentos, o que o desanima logo no início. Exigem-se até mesmo avalistas, colocando obstáculos imensos que, por sua vez,
acabam também elitizando o fundo.
O resultado das dificuldades impostas pelo
FIES estão aí: de um total de 1 milhão 535 mil estudantes matriculados nas escolas pagas, apenas 102
mil são financiados pelo fundo. Ou seja, embora sejam louváveis os objetivos do fundo, há exigências
que di fi cul tam a con ces são do be ne fí cio para os es tu -
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dantes de nível superior. Isso significa que a maioria
dos estudantes de curso superior continua se debatendo com a falta de condições para levar adiante
seus estudos e alcançar o sonhado diploma de curso
superior.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é preciso
que exista no País uma tomada de consciência sobre
as de fi ciên ci as do nos so en si no su pe ri or, tra ba lhan do
em uma urgente reestruturação que possa contemplar, principalmente, as camadas carentes da sociedade.
É doloroso constatar o quanto os filhos dos trabalhadores têm sofrido para seguir adiante em seus
estudos por falta absoluta de condições e de apoio
dos órgãos públicos. A grande maioria pára no meio
do ca mi nho por que não tem re cur sos para pros se guir
adiante e enfrentar o caro mercado do ensino. É esse
o aspecto central que faz do Brasil um dos campeões
mundiais em índices de evasão escolar.
É vergonhoso estarmos diante de uma Nação
com 170 milhões de habitantes e dispondo de uma
população universitária de apenas pouco mais de 2
milhões de estudantes.
A despeito das anomalias próprias do processo
dedesenvolvimento brasileiro, a des pe i to de to dos os
entraves de ordem econômica, merecíamos estar em
uma posição mais avançada nesse setor prioritário e
imprescindível.
Nenhuma nação conseguiu vencer as agruras
do atraso e do subdesenvolvimento senão por meio
da edu ca ção. O Bra sil está ra te an do nes se se tor, por que lhe falta a grande decisão política de fazer uma
aposta determinante e decisiva para seu futuro.
É preciso, de imediato, a tomada de duas providências: a primeira delas diz respeito a adotar mecanismos eficientes para aumentar a oferta de vagas
nas instituições de ensino superior custeadas pelo
Poder Público. É neces sá rio ur gen te men te ex pan dir o
ensino gratuito como medida inadiável para oferecer
as oportunidades que nossos jovens tanto esperam.
A segunda providência é, sem dúvida, aprovar no
Congresso Nacional e im plan tar no País o sis te ma de
cotas nas universidades públicas para atender aos
estudantes carentes. É medida de justiça que precisa
merecer a consideração das autoridades para torná-la viável o mais rápido possível.
O ensino público superior, Sr. Presidente, precisa de uma política efetiva que possa levá-lo à universalização e à imprescindível melhoria da qualidade,
com investimentos decisivos em pesquisa. Modificar
radicalmente a mentalidade sobre a estrutura reinan-
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te é uma ati tu de ina diá vel. É preciso deixar de lado os
velhos padrões e os velhos conceitos. A privatização
do ensino superior, que caminha a passos largos, só
fará acentuar a exclusão e a injustiça, impedindo a
mobilidade social e levando milhares de jovens a sacrifícios extremos para dar prosseguimento aos estudos.
Hoje já vivemos uma in justiçagritante, Sr. Presiden te, Srªs e Srs. Se na do res: 90% das va gas do en si no superior gratuito são diurnas, o que significa que
apenas os jovens que não precisam trabalhar para
ajudar a família é que podem freqüentar as universidades públicas. Além disso, a maioria dos estudantes
das universidades particulares levantam às 5 horas
da ma nhã para che ga rem à ofi ci na, ao ate liê de tra ba lho às 7 ou 8 horas da manhã. Eles, então, trabalham
o dia todo, saindo dos seus trabalhos, na maioria das
vezes, diretamente para a universidade.
Qual o índice de aproveitamento desse jovem
após um dia exa us ti vo de tra ba lho? O que esse jo vem
pode usufruir em uma sala de aula, já tomado pelo
cansaço e pelo sono? Mas isso é uma realidade. E
ainda assim, Sr. Presidente, só têm essa oportunidade aque les que ain da dis põem de uma so bra para pa gar as anuidades.
Não seria exagero pedir, nem absurdo sugerir
que o Governo Federal institua imediatamente uma
bolsa-escola para os jovens reconhecidamente pobres que freqüentam ou que queiram freqüentar uma
faculdade neste País. É o mínimo que a juventude
merece da sociedade, por meio do Po der Pú bli co. Isso
cus ta ria mu i to pou co ao Go ver no, mu i to pou co à so ci edade, diante dos resultados altamente positivos que o
País como um todo alcançaria com uma injeção de re cursos nes sa área. Enten do que a so ci e da de não deve
permitir que o Governo deixe faltar a oportunidade a
um jovem para freqüentar um curso superior.
Sr. Presidente, trazemos uma realidade cruel.
Nós, Parlamentares, vivemos em contato com a população mais ca ren te. Esse é o dia-a-dia do Se na dor,
o dia-a-dia do Deputado. E sabemos quantos hoje
são aprovados nos vestibulares das faculdades par ticulares e quantos deixam o curso, a cada ano, justamente porque não conseguem pagar os seus estudos. Que realidade gritante, cruel, inaceitável!
E é justamente por essa preocupação que fazemos um apelo ao Governo, ao Presidente Fernando
Henrique Cardoso, ao Ministro Paulo Renato, porque
conhecemos a preo cu pa ção e o ideal de cada um de les, sobretudo nessa área da educação, para que
busquem uma solução imediatamente, entendendo
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que o fun do cri a do re cen te men te não está cor res pondendo às expectativas da juventude estudiosa de
nosso País, e, creio, com estas afirmações, não estará correspondendo também à expectativa do próprio
Governo.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Prorrogo a Hora do Expediente por cinco minutos para conceder a palavra, para uma comunicação
inadiável, ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Desisto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – S. Exª declina da palavra.
So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 74, DE 2001
Denomina “Paulo Curado” trecho da
rodovia BR-235.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica denominado “Rodovia Paulo Curado” o trecho da rodovia BR-235 que liga a BR-153 à
cidade de Pedro Afonso, no Estado do Tocantins.
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Paulo Curado foi um dos primeiros a acreditar
no potencial do Estado do Tocantins. Lá chegou em
1980 e durante todos esses anos – até falecer em 15
de março último – foi um exemplo de dedicação ao
bem-estar da comunidade e ao desenvolvimento do
Estado.
Sua ca pa ci da de em pre en de do ra e sua cons tante preocupação com o povo tocantinense revelaram-se, tanto no exercício das atividades de Secretário da Agricultura, nos tempos difíceis da consolidação do Estado, quanto de membro e conselheiro das
fe de ra ções es ta du a is como a da Indús tria (FIETO) e a
da Agricultura (FAETO) bem como nas lides diárias.
São bastante conhecidas, e reconhecidas, suas
ações de apoio à educação, à saúde, à eletrificação
rural, entre outras.
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Por essas razões, considero de plena justiça
que o nome de Paulo Curado passe a identificar um
trecho de rodovia federal que, sem dúvida, será uma
justa homenagem a essa personalidade que tanto lu tou pelo desenvolvimento do Estado do Tocantins.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2001. – Carlos
Patrocínio.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 75, DE 2001
Altera dispositivo da Lei nº 9.619, de
2 de abril de 1998, que autoriza a Centrais
Elétricas
Brasileiras
S.A.,
–
ELETROBRÁS e a União a adquirirem
ações da Companhia Elétrica de Alagoas
– CEAL, da Companhia Energética do Piauí – CEPISA, da Centrais Elétricas de
Rondônia S.A., – CERON, e da Companhia de Eletricidade do Acre –
ELETROACRE, para efeito de inclusão
dessas empresas no Programa Nacional
de Desestatização – PND, bem como o
aumento do capital social das Companhias Docas do Rio de Janeiro CDRJ e Docas do Estado de São Paulo – CODESP e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 9.619, de 2 de abril de
1998, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º Efe ti va da a aqui si ção do con tro le aci o nário, na forma prevista no artigo anterior, a Ceal, a Ce ron e a Eletroacre serão incluídas no Programa Nacional de Desestatização – PND, cabendo à Eletrobrás
implementar as medidas de saneamento econômico-financeiro e administrativo que se fizerem necessá ri as para a pri va ti za ção des sas em pre sas, se gun do
as nor mas da Lei nº 9.491, de 9 de se tem bro de 1997.
(NR)
§ 1º Até que se realize a privatização da Ceal,
da Ceron e da Eletronorte, as ações representativas
da participação acionária da Eletrobrás no capital
daquelas empresas ficarão depositadas no Fundo
Nacional de De ses ta ti za ção – FND, para os efe i tos do
disposto na Lei nº 9.491, de 1997. (NR)
§ 2º A Eletrobrás conservará as ações representativas de sua participação no capital da Cepisa
até 1º de janeiro de 2005, quando a Cepisa será in-
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cluída no Programa Nacional de Desestatização –
PND."
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Justificação
O ob je ti vo do pre sen te Pro je to de Lei é re ver um
caso específico dentro do processo de privatização
do setor elétrico. Embo ra se re co nhe ça que esse pro cesso vem causando grande polêmica, existindo hoje
quase consenso a respeito da necessidade de correções no modelo adotado, pretendemos tratar de
questão que assume grande relevância em uma das
regiões mais carentes do País e exige providências
em caráter urgente.
Como se sabe, a Cepisa é res pon sá vel pela distri bu i ção de ener gia para o Pi a uí, de no tó ri as de fi ciências nesse e em outros setores. Seu controlador, seja
o Po der Pú bli co, seja uma em pre sa pri va da, fa tal mente se verá diante de enorme carência e de baixo re tomo do capital investido. Não apenas pelo mercado
que atende, mas também pela necessidade de investimentos a que precisará fazer frente, dificilmente tra rá lucros imediatos.
Essa situação ficou evidente quando não compareceram interessados no leilão da empresa, ori ginalmente marcado para o dia 16 de agosto de 2000 e
de po is fi xa do para o dia 25 de outubro se guin te. Caso
a privatizaçãoocorra a curto prazo, haverá uma subs tancial modificação no quadro hoje prevalecente.
Até o início do programa Luz no Campo, apenas
6 por cento das propriedades e domicílios rurais do
Piauí contavam com o fornecimento de energia elétrica. Federalizada a Cepisa e iniciado o programa Luz
no Campo, vem se desenvolvendo importante trabalho nesse sentido. Quando concluída sua primeira
etapa, hoje em curso, essa proporção deverá subir
para algo en tre 13 e 14 por cen to dos do mi cí li os e pro priedades rurais.
Para se ter uma idéia da gravidade da situação,
nem mesmo as sedes municipais podiam contar, todas elas, com fornecimento de energia. Só após a fe deralização esse processo foi acelerado, completando-se há um ano. Esse fornecimento se deve, portanto, à ação do Poder Público, mais especificamente ao
Poder Público federal.
Conforme reconheceu o ministro das Minas e
Energia, José Jorge, em depoimento prestado durante sessão conjunta das Comissões de Infra-Estrutura
e de Assuntos Econômicos do Senado Federal, a 17
de abril de 2001, “como grande parte dos investimen-
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tos para a expansão do setor de energia elétrica vêm
agora da iniciativa privada, os recursos setoriais administrados pelo Governo puderam ser aplicados em
pro gra mas como o Luz no Cam po, de ele tri fi ca ção ru ral,beneficiando um mi lhão de pro pri e da des ru ra is, aí
incluídos os domicílios de trabalhadores rurais; os in vestimentos aplicados nesse programa, somados às
me tas anu a is a se rem exi gi das pela Ane el, per mi ti rão
chegar à universalização dos serviços, fazendo com
que todo brasileiro tenha acesso à energia elétrica
até 2005". Decorre daí o prazo que estabelecemos
para início do processo a privatização, 1º de janeiro
de 2005.
No caso do Piauí, os recursos investidos pela
Cepisa na primeira etapa do Luz no Campo vão a
R$30 milhões. Trata-se, obviamente, de recursos de
origem federal ou negociadas pela União, como men ciona o ministro das Minas e Energia.
Deve-se considerar ainda o suporte elétrico. A
qualidade de energia fornecida a diversas regiões do
Piauí deixa muito a desejar, exigindo-se investimentos de gran de por te para que se ve nha a con se guir re sultados significativos nesse sentido.
Tanto a ampliação do atendimento, em especial
nas áreas rurais, quanto a melhoria da qualidade dos
serviços dificilmente poderia ser empreendida pelo
capital privado. Não haveria retomo do capital e muito
menos estímulo para que se proceda aos maciços in vestimentos adicionais que se fazem necessários à
população.
Por esta razão propomos alterações na Lei nº
9.619, de 2 de abril de 1998, com o efeito prático de
suspender qualquer iniciativa no sentido de privatização da Cepisa até 31 de dezembro de 2005. A essa
altura, conforme se depreende do depoimento do ministro José Jorge, o processo em curso já se terá
completado ou, ao menos, assegurado progressos
substanciais, como faz crer a presente ação da Cepisa.
Essa suspensão não impediria que se completasse a operação de federalização da empresa, com
o desembolso de parcelas eventualmente pendentes
da transferência à Eletrobras das ações controladas
pelo Estado, até como requisito para o andamento do
processo de extensão dos serviços.
Desejamos lembrar, enfim, que foi o fornecimento de energia que assegurou a outras regiões do
País, no passado, as condições para o desenvolvimento que ostentam hoje. As regiões mais pobres fa zem jus a um tratamento que lhes garanta o acesso à
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energia elétrica, eleve o bem estar de sua população
e permita o crescimento econômico.
Sala de sessões, 8 de maio de 2001. – Senador
Freitas Neto.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.619, DE 2 DE ABRIL DE 1998
....................................................................................
Art. 2º Efetivada a aquisição do controle acionário, na forma prevista no artigo anterior, a Ceal, a Cepisa, a Ceron e a Eletroacre serão incluídas no Progra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção – PND, ca ben do à
Eletrobrás implementar as medidas de saneamento
econômico-financeiro e administrativo que se fizerem
necessárias para a privatização dessas empresas,
segundo as normas da Lei nº 9.491, de 9 de setembro
de 1997.
Parágrafo único. Até que se realize a privatização da CEAL, da Cepisa, da Ceron e da Eletroacre,
as ações representativas da participação acionária
da Eletrobras no capital daquelas empresas ficarão
depositadas no Fundo Nacional de Desestatização –
FND, para os efeitos do disposto na Lei nº 9.491, de
1997.
....................................................................................
LEI Nº 9.491, DE 9 DE SETEMBRO DE 1997
Altera procedimentos relativos ao
Programa Nacional de Desestatização,
revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de
1990, e dá, outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art 1º O Programa Nacional de Desestatização
– PND tem como objetivos fundamentais:
I – re or de nar a po si ção es tra té gi ca do Esta do na
economia, transferindo à iniciativa privada atividades
indevidamente exploradas pelo setor público;
II – contribuir para a reestruturação econômica
do setor público, especialmente através da melhoria
do perfil e da redução da dívida pública liquida;
III – permitir a retomada de investimentos nas
em pre sas e ati vi da des que vi e rem a ser trans fe ri das à
iniciativa privada;
IV – contribuir para a reestruturação econômica
do se tor pri va do, es pe ci al men te para a mo der ni za ção
da infra-estrutura e do parque industrial do País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacida-
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de empresarial nos di ver sos se to res da eco no mia, inclusive através da concessão de crédito;
V – permitir que a Administração Pública concen tre seus es for ços nas ati vi da des em que a pre sen ça do Estado seja fundamental para a consecução
das prioridades nacionais;
VI – contribuir para o fortalecimentodo mercado
de ca pi ta is, atra vés do acrés ci mo da ofer ta de va lo res
mobiliários e da democratização da propriedade do
capital das empresas que integrarem o Programa.
Art 2º Poderão ser objeto de desestatização,
nos termos desta lei:
I – empresas, inclusive instituições financeiras,
controladas direta ou indiretamente pela União, instituidas por lei ou ato do Poder Executivo;
II – empresas criadas pelo setor privado e que,
por qualquer motivo, passaram ao controle direto ou
indireto da União;
III – ser vi ços pú bli cos objeto de concessão, per missão ou autorização;
IV – instituições financeiras públicas estaduais
que tenham tido as ações de seu capital social de sapropriadas, na forma do Decreto-Lei nº 2.321, de 25
de fevereiro de 1987, § 1º Considera-se desestatização:
a) a alienação, pela União, de direitos que lhe
assegurem, diretamente ou através de outras controladas, preponderância nas deliberações sociais e o
Po der de ele ger a ma i o ria dos ad mi nis tra do res da so ciedade;
b) a transferência, para a iniciativa privada, da
execução de serviços públicos explorados pela
União, diretamente ou através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade.
§ 2º Apli cam-se os dis po si ti vos des ta lei, no que
couber, às participações minoritárias diretas e indiretas da União no capital social de quaisquer outras so ciedades e às ações excedentes à participação acionária detida pela União representativa do mínimo ne cessário à manutenção do controle acionário da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRÁS, nos termos do
artigo 62 da Lei nº 9.478, de 6-8-97.
§ 3º O Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, por determinação do
Conselho Naci o nal de De ses ta ti za ção, de fi ni do nesta
lei, e por solicitação de Estados ou Municípios, poderá fir mar com eles ajus te para su per vi si o nar o pro ces so de desestatização de empresas controladas por
aquelas unidades federadas, detentoras de concessão, per mis são ou au to ri za ção para pres ta ção de ser-
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viços públicos, observados, quanto ao processo de
de ses ta ti za ção, os pro ce di men tos es ta be le ci dos nesta Lei.
§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, a li citação para a outorga ou transferência da concessão do
serviço a ser desestatizado poderá ser realizada na
modalidade de leilão.
Art. 3º Não se aplicam os dispositivos desta Lei
ao Banco do Brasil S.A., à Caixa Econômica Federal,
e a empresas públicas ou sociedades de economia
mista que exerçam atividades de competência exclusiva da União, de que tratam os incisos XI e XXIII do
art. 21 e a alínea c do in ci so I do art. 159, da Cons ti tu i ção Federal, não se aplicando a vedação aqui prevista às participações acionárias detidas por essas en tidades, desde que não incida restrição legal à alienação das referidas participações.
Art 4º As desestatizações serão executadas
mediante as seguintes modalidades operacionais:
I – alienação de participação societária, inclusive de controle acionário, preferencialmente mediante
a pulverização de ações;
II – abertura de capital;
III – aumento de capital, com renúncia ou cessão, total ou parcial, de direitos de subscrição;
IV – alienação, arrendamento, locação, comodato ou cessão de bens e instalações;
V – dissolução de sociedades ou desativação
par ci al de seus em pre en di men tos, com a con se qüente alienação de seus ativos;
VI – concessão, permissão ou autorização de
serviços públicos.
§ 1º A formação, a incorporação, a fu são ou a ci são de sociedades e a criação de subsidiárias in tegra is po de rão ser uti li za das a fim de vi a bi li zar a im ple mentação da modalidade operacional escolhida.
§ 2º Na hi pó te se de dis so lu ção, ca be rá ao Mi nistro da administração Federal e Reforma do Estado
acompanhar e tomar as medidas cabiveis à efetivação da liquidação da empresa.
§ 3º Nas desestatizações executadas mediante
as modalidades operacionais previstas nos incisos I,
IV, V e VI des te ar ti go, a li ci ta ção po de rá ser re a li za da
na modalidade de leilão.
Art 5º O Programa Nacional de Desestatização
terá como órgão superior de decisão o Conselho Na cional de Desestatização – CND, diretamente subordinado no Presidente da República, integrado pelos
seguintes membros:
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I – Ministro de Estado do Planejamento e Orça mento, na qualidade de Presidente;
II – Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da
Presidência da República;
III – Ministro de Estado da Fazenda;
IV – Ministro de Estado da Administração Federal e Reforma do Estado;
V – Ministro de Estado da Indústria, do Comércio e do Turismo.
§ 1º Das reuniões para deliberar sobre a desestatização de em pre sas ou ser vi çospú bli cos par ti ci pará, com direito a voto, o titular do Ministério ao qual a
empresa ou serviço se vincule.
§ 2º Qu an do se tra tar de de ses ta ti za ção de ins tituições financeiras, participará das reuniões, com
direito a voto, o Presidente do Banco Central do Bra sil.
§ 3º Participará também das reuniões, sem direito a voto, um representante do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES.
§ 4º O Conselho deliberará mediante resoluções, cabendo ao Presidente, além do voto de qualida de, a prer ro ga ti va de de li be rar, nos ca sos de ur gência e relevante interesse, ad referendum do colegiado.
§ 5º Quando deliberar ad referendum do Conselho, o Presidente submeterá a decisão ao colegiado, na pri me i ra re u nião que se se guir àque la de li be ração.
§ 6º O Presidente do Conselho poderá convidar
Ministros de Estado, bem como representantes de
entidades públicas ou privadas, para participar das
reuniões, sem direito a voto.
§ 7º O Conselho reunir-se-á, ordinariamente,
uma vez por mês, e, ex tra or di na ri a men te, sem pre que
for convocado por seu Presidente.
§ 8º Nas ausências ou impedimentos do Mi nistro de Estado do Planejamento e Orçamento, as reuniões do Conselho serão presididas pelo Ministro de
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República.
§ 9º Nas suas ausências ou impedimentos, os
membros do Conselho serão representados por
substitutos por eles designados.
Art. 6º Compete ao Conselho Nacional de Desestatização:
I – recomendar, para aprovação do Presidente
da República, meios de pagamento e inclusão ou exclusão de empresas, inclusive instituições financei-
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ras, serviços públicos e participações minoritárias no
Programa Nacional de Desestatização;
II – aprovar, exceto quando se tratar de instituições financeira:
a) a modalidade operacional a ser aplicada a
cada desestatização;
b) os ajustes de natureza societária, operacional, contábil ou jurídica e o saneamento financeiro,
necessários às desestatizações;
c) as condições aplicáveis às desestatizações;
d) a criação de ação de classe especial, a ser
subscrita pela União;
e) a fu são, in cor po ra ção ou ci são de so ci e da des
e a cri a ção de sub si diá ri as in te gral, ne ces sá ri as à vi abilização das desestatizações;
f) a contratação, pelo Gestor do Fundo Nacional
deDesestatização, de pa re ce res ou es tu dos es pe ci alizados necessários à desestatização de setores ou
segmentos especifïcos.
III – determinar a destinação dos recursos provenientes da desestatização, observado o disposto
no art. 13 desta Lei;
IV – expedir normas e resoluções necessárias
ao exercício de sua competência;
V – deliberar sobre outras matérias relativas ao
Programa Naci o nal de De ses ta ti za ção, que ve nham a
ser encaminhadas pelo Presidente do Conselho;
VI – fa zer pu bli car o re la tó rio anu al de suas ati vi dades.
§ 1º Na desestatização dos serviços públicos, o
Conselho Nacional de Desestatização deverá recomendar, para aprovação do Presidente da República,
o órgão da Admi nis tra ção di re ta ou in di re ta que de verá ser o responsável pela execução e acompanhamento do correspondente processo de desestatização, ficando esse órgão, no que couber, com as atribuições previstas no art. 18 desta Lei.
§ 2º O Conselho Nacional de Desestatização
poderá baixar normas regulamentadoras da desestatização de serviços públicos, objeto de concessão,
permissão ou autorização, bem como determinar sejam adotados procedimentos previstos em legislação
es pe ci fi ca, con for me a na tu re za dos ser vi ços a se rem
desestatizados.
§ 3º A desestatização de empresas de pequeno
e médio portes, conforme definidas pelo Conselho
Nacional de Desestatização, poderá ser coordenada
pela Secretaria de Coordenação e Controle das
Empresas Estatais do Ministério do Planejamento e
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Orçamento, competindo-lhe, no que couber, as atribuições previstas no art. 18 desta Lei.
§ 4º Compete ao Presidente do Conselho Nacional de Desestatização:
a) presidir as reuniões do Conselho;
b) coordenar e supervisionar a execução do
Programa Nacional de Desestatização;
c) encaminhar à deliberação do Conselho as
matérias pre vis tas no caput e nos §§ 1º, 2º e 3º deste
artigo;
d) requisitar aos órgãos competentes a designação de servidores da Administração Pública direta
e indireta, para integrar os grupos de trabalho de que
trata o inciso III do art. 18 desta Lei.
§ 5º A de ses ta ti za ção de ins ti tu i ções fi nan ce i ras
será coordenada pelo Banco Central do Brasil, competindo-lhe, nesse caso, exercer, no que couber, as
atribuições previstas no art. 18 desta Lei.
§ 6º A competência para aprovar as medidas
mencionadas no inciso II deste ar ti go, no caso de ins tituições financeiras, é do ConselhoMonetário Nacional, por proposta do Banco Central do Brasil.
§ 7º Fica a União autorizada a adquirir ativos de
instituições financeiras federais, financiar ou garantir
os ajustes prévios imprescindíveis para a sua privatiza ção, in clu si ve por conta dos re cur sos das Re ser vas
Monetárias, de que trata o art. 12, da Lei nº 5.143, de
20 de outubro de 1966, com a redação dada pelo art.
1º do Decreto-lei nº 1.342, de 28 de agosto de 1974.
§ 8º O dis pos to no pa rá gra fo an te ri or se es ten de
às instituições financeiras federais que, dentro do
Programa Nacional de Desestatização, adquiram ativos de outra ins ti tu i ção fi nan ce i ra fe de ral a ser pri va tizada, caso em que fica, ainda, a União autorizada a
assegurar à instituição financeira federal adquirente:
a) a equalização da diferença apurada entre o
valor desembolsado na aquisição dos ativos e o valor
que a instituição financeira federal adquirente vier a
pa gar ao Ban co Cen tral do Bra sil pe los re cur sos re ce bidos em linha de financiamento especifica, destinada a dar suporte à aquisição dos ativos, aí considerados todos os custos incorridos, inclusive os de administração, fiscais e processuais;
b) a equalização entre o valor despendido pela
instituiçãofinanceira federal na aqui si ção dos ati vos e
o va lor efe ti va men te re ce bi do em sua li qui da ção fi nal;
c) a assunção, pelo Tesouro Nacional, da responsabilidade pelos riscos de crédito dos ativos adquiridos na forma deste parágrafo, inclusive pelas
eventuais insubsistências ativas identificadas antes

MAIO 2001
08404 Qu ar ta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ou após havê-los assumido, respondendo, ainda, pe los efeitos financeiras referentes à redução de seus
valores por força de pronunciamento judicial de qualquer natureza.
§ 9º A realização da equalização ou assunção
pelo Tesouro Nacional, de que trata o parágrafo anterior, dar-se-ão sem prejuízo da responsabilidade civil
e penal decorrente de eventual conduta ilícita ou ges tão temerária na concessão do crédito pertinente.
Art. 7º A desestatização dos serviços públicos,
efetivada mediante uma das modalidades previstas
no art. 4º desta lei, pressupõe a delegação, pelo Poder Público, de concessão ou permissão do serviço,
objeto da exploração, observada a legislação aplicável ao serviço.
Pa rá gra fo úni co. Os prin cí pi os ge ra is e as di re trizes es pe cí fi cas apli cá ve is à con ces são, per mis são ou
autorização, elaborados pelo Poder Público, deverão
constar do edital de desestatização.
Art. 8º Sempre que houver razões que justifiquem, a União deterá, direta ou indiretamente, ação
de classe especial do capital social da empresa ou
instituição financeira objeto da desestatização, que
lhe con fi ra po de res es pe ci a is em de ter mi na das ma térias, as quais deverão ser caracterizadas nos seus
estatutos sociais.
Art 9º Fica criado o Fundo Na ci o nal de Desestatização – FND, de natureza contábil, constituído mediante vinculação a este, a título de depósito, das
ações ou cotas de propriedade direta ou indireta da
União, emitidas por sociedades que tenham sido incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
§ 1º As ações representativas de quaisquer outras participações societárias, incluídas no Programa
Nacional de Desestatização, serão, igualmente, depositadas no Fundo Nacional de Desestatização.
§ 2º Serão emitidos Recibos de Depósitos de
Ações – RDA, intransferíveis e inegociáveis a qualquer tí tu lo, em fa vor dos de po si tan tes das ações jun to
ao Fundo Nacional de Desestatização.
§ 3º Os Recibos de Depósitos de Ações, de
cada depositante, serão automaticamente cancelados quando do encerramento do processo de desestatização.
§ 4º Os ti tu la res das ações que vi e rem a ser vin culadas ao Fundo Nacional de Desestatização manterão as ações escrituradas em seus registros contábeis, sem alteração de critério, até que se encerre o
processo de desestatização.
Art 10. A União e as en ti da des da Admi nis tra ção
Indireta, titulares das participações acionárias que vi -
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erem a ser in clu í das no Pro gra ma Na ci o nal de De sestatização, deverão, no prazo máximo e improrrogável
de cinco dias, contados da data da publicação, no
Diário Oficial da União, da decisão que determinar a
inclusão no referido programa, depositar as suas
ações no Fundo Nacional de Desestatização.
Parágrafo único. O mesmo procedimento do caput deverá ser observado para a emissão de ações
decorrentes de bonificações, de desdobramentos, de
subscrições ou de conversões de debêntures, quando couber.
Art 11. Para salvaguarda do conhecimento público das condições em que se processará a alienação do controle acionário da empresa, inclusive instituição financeira incluída no Programa Nacional de
Desestatização, assim como de sua situação econômi ca, fi nan ce i ra e ope ra ci o nal, será dada am pla di vulgação das informações necessárias, mediante a publicação de edital, no Diário Oficial da União e em
jor na is de no tó ria cir cu la ção na ci o nal, do qual cons tarão, pelo menos, os seguintes elementos:
a) justificativa da privatização, indicando o percentual do capital social da empresa a ser alienado;
b) data e ato que determinou a constituição da
empresa originariamente estatal ou, se estatizada,
data, ato e motivos que determinaram sua estatização;
c) passivo das sociedades de curto e de longo
prazo;
d) si tu a ção eco nô mi co-financeira da so ci e da de,
especificando lucros ou prejuízos, endividamento interno e externo, nos cinco últimos exercícios;
e) pa ga men to de di vi den dos à União ou a so ci e da des por essa con tro la das di re ta ou in di re ta men te, e
aporte de recursos à conta capital, providos direta ou
indiretamente pela União, nos últimos quinze anos;
f) sumário dos estudos de avaliação;
g) critério de fixação do valor de alienação, com
base nos estudos de avaliação;
h) mo de la gem de ven da e va lor mí ni mo da par ti cipação a ser alienada:
i) a indicação, se for o caso, de que será criada
ação de classe especial e os po de res nela com pre endidos.
Art. 12. A alienação de ações a pessoas físicas
ou jurídicas estrangeira poderá atingir cem por cento
do capital votante, salvo disposição legal ou manifestação expressa do Poder Executivo, que determine
percentual inferior.
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Art. 13. Observados os privílégios legais, o titular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens deverá utilizá-los, prioritariamente, na quitação
de suas dividas vencidas e vincendas perante a
União.
§ 1º Após as quitações a que se refere o caput
deste ar tigo, o saldo dos recursos deverá ser objeto
de permuta por Notas do Tesouro Nacional ou por
créditos securitizados de responsabilidade do Tesouro Nacional, cujas características e prerrogativas serão definidas por decreto.
§ 2º O Tesouro Nacional poderá autorizar o ti tular dos recursos oriundos da venda de ações ou de
bens a uti li zar tí tu los recebidos, de emis são de ter ce iros, para pa ga men to a es ses ter ce i ros ou a ou tros ali enantes, no âmbito do Programa Nacional de De sestatização.
§ 3º Os títulos e cré di tos re ce bi dos no âm bi to do
Programa Nacional de Desestatização poderão ser
atualizados e remunerados pelos mesmos índices
das Notas do Tesouro Nacional ou dos créditos securitizados a serem utilizados na permuta a que se refere o § 1º, des de a data da li qui da ção fi nan ce i ra da res pectiva alienação das ações ou bens.
Art 14. Fica o Pre si den te da Re pú bli ca, por re co mendação do Conselho Nacional de Desestatização,
autorizado a definir os meios de pagamento aceitos
para aquisição de bens e direitos no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, atendidos os seguintes princípios:
I – admissão de moeda corrente;
II – admissão, como meio de pa ga men to no âmbito do Programa Nacional de Desestatização, das
Obrigações do Fundo Nacional de Desenvolvimento
– OFND, das Letras Hipotecárias da Caixa Econômica Fe de ral – LH-CEF, bem como dos tí tu los e cré di tos
járenegociados e que, no mo men to da re ne go ci a ção,
eram passíveis dessa utilização;
III – admissão, como meio de pagamento no
âmbito do Programa Nacional de Desestatização, de
títulos e créditos líquidos e certos diretamente contra
a União, ou contra entidades por ela controladas, inclusive aquelas em processo de liquidação, desde
que gozem de garantia ou coobrigação do Tesouro
Nacional, e que venham a ser renegociados pela Secretaria do Tesouro Nacional.
Pa rá gra fo úni co. O Pre si den te da Re pú bli ca, por
recomendação do Conselho Nacional de Desestatização, poderá incluir novos meios de pagamento e
modalidades operacionais no Programa Nacional de
Desestatização.
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Art 15. O preço mínimo de alienação das ações
deverá ser submetido à deliberação do órgão competente do titular das ações.
§ 1º A Resolução dó Conselho Nacional de Desestatização que aprovar as condições gerais de desestatização será utilizada pelo representante do titular das ações como instrução de voto para deliberação do órgão competente a que alude o caput deste
artigo.
§ 2º O disposto neste ar tigo não se aplica aos
casos de alienação de ações, bens ou direitos quando diretamente detidos pela União.
Art 16. As empresas incluídas no Programa
Nacional de De ses ta ti za ção que vi e rem a in te grar o
Fundo Nacional de Desestatização terão sua es tratégia voltada para atender os objetivos da de ses tatização.
Art 17. O Fundo Nacional de Desestatização
será administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, designado
Gestor do Fundo.
Art. 18. Compete ao Gestor do fundo:
I – fornecer apoio administrativo e operacional,
necessário ao funcionamento do Conselho Nacional
de Desestatização, aí se incluindo os serviços de secretaria;
II – divulgar os processos de desestatização,
bem como pres tar to das as in for ma ções que vi e rem a
ser solicitadas pelos poderes competentes;
III – constituir grupos de trabalho, in te gra dos por
fun ci o ná ri os do BNDES e suas sub si diá ri as e por servidores da Administração direta ou indireta requisitados nos termos da alínea d do § 4º do art. 6º, desta
Lei, para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações;
IV – promover a contratação de consultoria, au ditoria e outros serviços especializados necessários
à execução das desestatizações;
V – sub me ter ao Pre si den te do Con se lho Na ci onal de Desestatização as ma té ri as de que tra ta o in ci so II do art. 60, desta Lei;
VI – promover a articulação com o sistema de
distribuição de valores mobiliários e as Bolsas de Valores;
VII – selecionar e cadastrar empresas de re conhecida reputação e tradicional atuação na negociação de capital, transferência de controle acionário,
venda e arrendamento de ativos;
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VIII – preparar a documentação dos processos
de desestatização, para apreciação do Tribunal de
Contas da União;
IX – submeter ao Presidente do Conselho outras matérias de interesse do Programa Nacional de
Desestatização.
Parágrafo único. Na contratação do serviços a
que se re fe re o in ci so IV des te ar ti go, po de rá o Ges tor
do Fundo estabelecer, alternativa ou cumulativamente, na composição da remuneração dos contratados,
pagamento a preço fixo ou comissionado, sempre
mediante licitação.
Art. 19. Os acionistas controladores e os administradores das empresas incluídas no Programa Na cional de Desestatização adotarão, nos prazos estabelecidos, as providências que vierem a ser determinadas pelo Conselho Nacional de Desestatização,
necessárias à implantação dos processos de alienação.
Art. 20. Será de responsabilidade exclusiva dos
administradores das sociedades incluídas no Programa Nacional de desestatização o fornecimento, em
tempo hábil, das informações sobre as mesmas, necessárias à execução dos processos de desestatização.
Parágrafo único. Será considerada falta grave a
ação ou omis são de em pre ga dos ou ser vi do res pú blicos que, injustificadamente, opuserem dificuldades
ao fornecimento de informações e outros dados necessários à execução dos processos de desestatização.
Art. 21. Ao Gestor do Fun do Na ci o nal de De sesta ti za ção ca be rá uma re mu ne ra ção de 0,2% (dois dé cimos por cento) do valor líquido apurado nas alienações para cobertura de seus custos operacionais,
bem como o res sar ci men to dos gas tos efe tu a dos com
terceiros, necessários a execução dos processos de
desestatização previstos nesta Lei.
Parágrafo único. Na hipótese de alienação de
par ti ci pa ções mi no ri tá ri as, cujo va lor seja de pe que na
monta, a juízo do Gestor do Fundo Nacional de Desestatização, poderão ser dispensados a cobrança
de re mu ne ra ção e o ressarcimento dos gas tos de que
trata este artigo.
Art. 22. O Fundo Nacional de Desestatização
será auditado por auditores externos independentes
registrados na Co mis são de Va lo res Mo bi liá ri os, a serem contratados mediante licitação pública pelo Ges tor do Fundo.

431
Maio de 2001

Art. 23. Será nula de pleno direito a venda, a
subscrição ou a transferência de ações que impliquem infringência desta Lei.
Art. 24. No caso de o Conselho Nacional de Desestatização deliberar a dissolução de sociedade inclu í da no Pro gra ma Na ci o nal de De ses ta ti za ção, aplicar-se-ão, no que couber, as disposições da Lei nº
8.029, de 12 de abril de 1990.
Art. 25. O Gestor do Fundo manterá assistência
jurídica aos ex-membros da Comissão Diretora do
Programa Nacional de Desestatização, na hipótese
de serem demandados em razão de prática de atos
decorrentes do exercício das suas respectivas funções no referido órgão.
Art. 26. A União transferirá ao Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES
94.953.982 (noventa e quatro milhões, novecentos e
cinqüenta e três mil, novecentos e oitenta e duas)
ações ordinárias nominativas e 4.372.154 (quatro mi lhões, trezentos e setenta e duas mil, cento e cinqüenta e quatro) ações preferenciais nominativas, de
sua pro pri e da de no capital da Com pa nhia Vale do Rio
Doce.
§ 1º O BNDES, em contrapartida à transferência
das ações pela União, pelo valor nominal equivalente
ao valor de venda das ações, deverá, alternativa ou
con jun ta men te, a cri té rio do Mi nis tro de Esta do da Fazenda:
a) as su mir dí vi das, ca rac te ri za das e no va das da
União, nos termos dos atos legais em vigor, relativas
ao Fundo de Compensação de Variações Salariais –
FCVS;
b) transferir à União debêntures de emissão do
BNDES Par ti ci pa ções S.A. – BNDESPAR, de sua pro pri e da de, com as mes mas con di ções de ren ta bi li da de
e prazo das dívidas a que se refere a alínea anterior.
§ 2º Não se aplica ao produto da alienação das
ações de que trata o caput des te ar ti go o dis pos to no
inciso III do art. 6º e no art. 13 desta lei, e na alínea a
do § lº do art. 30 da Lei nº 8.177, de 1º de março de
1991, alterada pela Lei nº 8.696, de 26 de agosto de
1993, com a redação ora vigente.
§ 3º As ações de que trata este artigo permanecerão depositadas no Fundo Nacional de Desestatízação, em nome do BNDES.
§ 4º Até vinte dias antes da realização do leilão
público especial de desestatização da Companhia
Vale do Rio Doce será efetivada a transferência de
62.000.000 (sessenta e dois milhões) de ações ordináriasnominativas do total de que tra ta o caput des te
artigo, devendo as ações remanescentes ser transfe-
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ridas no dia útil seguinte ao da liquidação financeira
do leilão.
§ 5º As condições complementares à concretização da operação de que trata este artigo serão regulamentadas por decreto do Presidente da República.
Art 27. O BNDES destinará o produto da alienação das ações que lhe fo rem trans fe ri das na for ma do
art. 26, à concessão de crédito para a restruturação
econômica nacional, de forma a atender os objetivos
fundamentais do Programa Nacional de Desestatização, estabelecidos no art. 1º desta lei, observado ain da que:
I – as operações serão registradas no BNDES,
em conta específica;
II – as disponibilidades de caixa serão aplicadas
conforme as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional;
III – é vedada a concessão de empréstimo ou a
concessão de garantias à Administração direta, indireta ou fundacional, excetuando-se:
a) o repasse às empresas subsidiárias integrais
do BNDES para a realização dos respectivos objetivos sociais;
b) os em prés ti mos ao se tor pri va do de que par ti cipem, na qualidade de agentes repassadores, instituições financeiras públicas.
Art 28. Aos empregados de empresas controladas, direta ou indiretamente pela União, incluídas no
Programa Nacional de Desestatização, é assegurada
a oferta de parte das ações representativas de seu
capital, segundo os princípios estabelecidos nesta lei
e condições específicas a serem aprovadas pelo
Conselho Nacional de Desestatização, inclusive
quanto a:
I – disponibilidade posterior das ações;
II – quan ti da de a ser in di vi du al men te ad qui ri da.
Parágrafo único. A oferta de que trata o caput
deste artigo será de, pelo menos, 10% (dez por cento)
das ações do capital social detidas, direta ou indiretamente, pela União, podendo tal percentual mínimo ser
revisto pelo Conselho Nacional de Desestatização,
caso o mesmo seja incompatível com o modelo de
desestatização aprovado.
Art 29. A participação dos empregados na aquisição de ações farse-á, opcionalmente, por intermédio de clube de investimento que constituírem para
representá-los legalmente, inclusive como substituto
processual, observada a regulamentação baixada
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM.
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Art 30. São nulos de pleno direito contratos ou
negócios jurídicos de qualquer espécie onde o empregado figure como intermediário de terceiro na
aquisição de ações com incentivo, em troca de vantagem pecuniária ou não.
§ 1º O clube de investimento tem legitimidade
ativa para propor ação contra os envolvidos nessa
operação fraudulenta, retendo os correspondentes tí tulos mobiliários, se estatutariamente disponíveis.
§ 2º O Ministério Público, em tomando conhecimento dessa ação judicial ou instado por representação, adotará as providências necessárias à determina ção da res pon sa bi li da de cri mi nal, bem como so li citará fiscalização por parte da Receita Federal, do Minis té rio do Tra ba lho e do Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro
So ci al, sem pre ju í zo de ins pe ções por ór gãos es ta duais e municipais, no âmbito de suas competências,
com vistas à identificação dos efeitosproduzidos pela
mesma operação.
Art. 31. Os art. 7º, o caput e os §§ 1º e 3º do art.
18 e o art. 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990,
passam a vigorar com as seguintes alterações e
acréscimos:
“Art. 7º ...............................................................
VII – (VETADO)”
“Art. 18. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho, por parte do empregador, ficará este obrigado
a depositar na conta vinculada do trabalhador no
FGTS os valores relativos aos depósitos referentes
ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que
ain da não hou ver sido re co lhi do, sem pre ju í zo das co minações legais.
§ 1º Na hi pó te se de des pe di da pelo em pre ga dor
sem justa causa, depositará este, na conta vinculada
do tra ba lha dor no FGTS, im por tân cia igual a qua ren ta
por cento do montante de todos os depósitos realizados na con ta vin cu la da du ran te a vi gên cia do con tra to
de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos dos respectivos juros.
...........................................................................
3º As importâncias de que trata este artigo deve rão cons tar da do cu men ta ção com pro ba tó ria do reco lhi men to dos va lo res de vi dos a tí tu lo de res ci são do
con tra to de tra ba lho, ob ser va do o dis pos to no art. 477
da CLT, eximindo o empregador, exclusivamente,
quanto aos valores discriminados.”
“Art. 20. ..............................................................
I – despedida sem justa causa, inclusive a indire ta, de cul pa re cí pro ca e de for ça ma i or, com pro va da
com o depósito dos valores de que trata o artigo 18.
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...........................................................................
XII – apli ca ção em quo tas de Fun dos Mú tu os de
Privatização, regidos pela Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, permitida a utilização máxima de
50% (cinqüenta por cento) do saldo exis ten te e dis ponível em sua conta vinculada do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço, na data em que exercer a opção.
6º Os recursos aplicados em quotas dos Fundos Mútuos de Privatização, referidos no inciso XII
deste ar tigo, serão destinados a aquisições de valores mobiliários, no âmbito do Programa Nacional de
Desestatização, instituído pela Lei nº 8.031, de 12 de
abril de 1990, e de pro gra mas es ta du a is de de ses ta tização, desde que, em ambos os casos, tais destinações sejam aprovadas pelo Conselho Nacional de
Desestatização.
7º Os va lo res mo bi liá ri os de que tra ta o pa rá gra fo anterior só poderão ser integralmente vendidos,
pelos respectivos Fundos, seis meses após sua aqui sição, po den do ser ali e na da, em pra zo in fe ri or, par cela equivalente a 10% (dez por cento) do valor adquirido, au to ri za da a li vre apli ca ção do pro du to des sa ali enação, nos termos da Lei nº 6.385, de 1976.
8º As aplicações em Fundos Mútuos de Privatização são nominativas, impenhoráveis e, salvo as hipóteses previstas nos incisos I a IV e VI a XI deste ar tigo e o disposto na Lei nº 7.670, de 8 de setembro de
1988, indisponíveis por seus titulares.
9º Decorrido o prazo mínimo de doze meses,
contados da efetiva transferência das quotas para os
Fundos Mútuos de Privatização, os titulares poderão
optar pelo retomo para sua conta vinculada no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
10. A cada período de seis meses, os titulares
das aplicações em Fundos Mútuos de Privatização
poderão transferi-las para outro fundo de mesma natureza.
11. O montante das aplicações de que trata o §
6º deste ar tigo ficará limitado ao valor dos créditos
contra o Tesouro Nacional de que seja titular o Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço.
12. Desde que preservada a participação individual dos quotistas, será permitida a constituição de
clubes de investimento, visando a aplicação em quotas de Fundos Mútuos de Privatização.
13. A garantia a que alude o § 4º do art. 13 desta
Lei não compreende as aplicações a que se refere o
inciso XII deste artigo.
14. O Imposto de Ren da in ci di rá ex clu si va men te
sobre os ganhos dos Fundos Mútuos de Privatização
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que excederem a remuneração das contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, no
mesmo período.
15. Os recursos automaticamente transferidos
da con ta do ti tu lar no Fun do de Ga ran tia do Tem po de
Serviço em ra zão da aqui si ção de ações não afe ta rão
a base de cál cu lo da mul ta res ci só ria de que tra tam os
§§ 1º e 2º do art. 18 desta Lei.
Art. 32. Ficam convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 1.481-52, de 8 de
agosto de 1997.
Art. 33. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta Lei, no prazo de sessenta dias, baixando
as instruções necessárias à sua execução.
Art. 34. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 35. Revoga-se a Lei nº 8.031, de 12 de abril
de 1990, e demais disposições em contrário.
Brasília, 9 de setembro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pedro Malan – Antonio
Kandir.
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Assuntos Econômicos,
cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 76, DE 2001
Denomina “Palácio Drª Maria Luiza
Galindo Malaquias” o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de
Roraima.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É denominado “Palácio Drª Maria Luiza
Galindo Malaquias” o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
Pro cu ra-se, com o pre sen te pro je to, pres tar uma
justa homenagem àquela que, de forma íntegra e escorreita, colaborou com a implantação da justiça eleitoral no Estado de Roraima.
Nascida na cidade de Garanhuns-PE, aos 13
dias do mês de março de 1941, formou-se, ainda jovem, em História pela Universidade Federal de Pernambuco, o que se seguiu pelo casamento com o comerciante Joaquim Malaquias dos Santos, com o
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qual teve 4 fi lhos, Ale xan dre, Ri car do, Ká tia e Mar cos
Vinícius, que lhes deram 3 netos, Victoria, Gabriel e
Luiza.
Por vezes, antes mesmo que passasse a contribuir de forma significativa para a judicatura do Estado
de Roraima e do Amazonas, mereceu destaque,
quando, por exemplo, de sua aprovação nos concursos públicos da Auditoria da Justiça Militar, em 1982,
e do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Mato
Grosso do Sul, em 1983.
No ano de 1984, mudou-se para Roraima, à
época Território, para onde levou a família e terra que
escolheu para viver. Tornou-se Bacharel em Direito
pela Universidade Federal do Amazonas, em 1987,
ano a partir do qual passou a prestar seu valiosos labor no Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, lá exercendo, de forma brilhante, os cargos de
Presidente da CPL e diretora-geral substituta.
Reconhecida por sua atuação destacada, foi
convidada pelos Eminentes Desembargadores Carlos Enrique Rodrigues e Jurandir Oliveira Pascoal
para as su mir a di re to ria ge ral, do Egré gio Tri bu nal Re gional Eleitoral do Estado de Roraima, onde desempenhou função preponderante para a instalação des te Egrégio Tribunal.
Aposentou-se em 1994 e veio a falecer aos 29
de julho de 1997, em Recife, onde lutava bravamente
pela ma nu ten ção de sua sa ú de. Foi en ter ra da em Ro raima, Estado que adotou e para o qual prestou seus
relevantes serviços.
Por tais razões, é mais do que própria a homenagem que se quer prestar à Drª Maria Luiza Galindo
Malaquias, pessoa de notório valor, em reconhecimento à forma esmerada como desempenhou o árduo exer cí cio da vida pú bli ca e à pes soa que foi, éti ca,
austera, de reputação ilibada.
Assim exposto e amplamente justificado, todos
contamos com a aprovação deste projeto no mais
breve tempo possível.
Sala das Ses sões, 8 de maio de 2001 – Romero
Jucá.
(À Comissão de Educação.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Os projetos serão publicados e remetidos às
Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Convido as Srªs e os Srs. Senadores que se en contram em seus gabinetes para comparecerem ao
plenário, pois ma té ri as im por tan tes, que exi gem quorum qualificado, serão votadas.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Na sessão deliberativa do último dia 3 foi lido o
Requerimento nº 227, de 2001, de autoria do Senador Jader Barbalho, para que seja encaminhada con sulta à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do inciso I do art. 101 do Regimento
Interno, no sentido de que esta Casa antecipe a concessão de licença prévia ao Supremo Tribunal Federal, nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 53 da Constituição Federal, na hipótese de formalização de denúncia contra o requerente, apresentada pelo Procurador-Geral da República.
As cópias do requerimento encontram-se à disposição dos Srs. Senadores nos avulsos da Ordem
do Dia sobre as bancadas.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constante do requerimento vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
exame.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 10, de 2000, tendo como
primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea d do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal (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 dis pos to no art. 363, do Re gi men to Inter no,
a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du ran te três ses sões 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 discussão a proposta. (Pausa.)
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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 (Antonio Carlos Valadares) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 98, de 2000 (nº
111/95, na Casa de origem), que acrescenta
artigo à Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de
1991, que dispõe sobre a política agrícola,
tendo
Parecer sob nº 110, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Se nador Jonas Pinheiro, favorável, com a Emenda nº 1-CAS, de redação, que apresenta.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis pe ran te a Mesa, não fo ram ofe re ci das emen das à ma té ria.
Passa-se à discussão, em con jun to, do pro je to e
da emenda, em turno único. (Pausa.)
Não ha ven do quem peça pa la vra, en cer ro a dis cussão.
Em vo ta ção o pro je to, sem pre ju í zo da emen da.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
Votação da Emenda nº 1-CAS, de redação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação
final.
São os seguintes o projeto e a emenda
aprovados:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 98, DE 2000
(Nº 111/95, na Casa de origem)
Acrescenta artigo à Lei nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. O Poder Público procederá à identificação, em todo o território nacional, das áreas desertificadas, as quais somente poderão ser exploradas
mediante a adoção de adequado plano de manejo,
com o emprego de tecnologias capazes de interrom-
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per o processo de desertificação e de promover a recuperação dessas áreas.
§ 1º O Poder Püblico estabelecerá cadastros
das áreas sujeitas a processos de desertificação, em
âmbito estadual ou municipal.
§ 2º O Poder Público, por in ter mé dio dos ór gãos
competentes, promoverá a pesquisa, a geração e a
difusão de tecnologias capazes de suprir as condições expressas neste artigo."
Art. 2º Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
EMENDA Nº 1-CAS
Dê-se à ementa do PLC nº 98, de 2000, a seguinte redação:
Acrescenta artigo à Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola, a fim
de estabelecer procedimentos relativos ao cadastramento e à recuperação de áreas Desertificadas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 95, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 95, de 2000 (nº
250/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora da Campanha Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campanha,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 114, de
2001, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy, Geraldo Cândido e Lauro Campos.
Em discussão o projeto, em turno único.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.(Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
ofe re cen do re da ção fi nal ao Pro je to de De cre to Le gislativo n.º 95, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 283, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 95, de 2000 (nº 250, de
1999, na Câmara dos Deputados).

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 95, de 2000 (nº 250, 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 Difusora da Campanha
Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Campanha, Estado, de Minas Gerais.
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 1º de maio de 1994, a concessão ou torgada a “Rádio Difusora da Campanha Ltda.” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cam panha, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – 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.
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A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 4:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 104, de 2000 (nº
285/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão deferida à Rádio Pomerode Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 976, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Althoff, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 95, de 2000 (nº
250, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora da Campanha Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Campanha, Estado de Minas Gerais.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de
2001. – Jáder Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Edison Lobão.
ANEXO AO PARECER Nº 283, DE 2001
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le gislativo nº 104, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 284, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 104, de 2000 (nº 285, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2000 (nº
285, de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão de fe ri da à Rá dio Pomerode Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda mé dia na ci da de de Po me ro de, Estado de Santa Catarina.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de
2001. – Jáder Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Edison Lobão.
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ANEXO AO PARECER Nº 284, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 104, de 2000 (nº 285, 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 deferida a “Rádio Pomerode Ltda.”
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o Decreto
s/nº, de 25 de ou tu bro de 1995, que re no va por dez anos,
a partir de 3 de junho de 1992, a concessão deferida a
“Rádio Pomerode Ltda.” para explorar, sem direito de ex clusividade, ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda média na cidade de Pomerode, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 5:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 109, de 2000 (nº
296/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Rede União
de Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Rio Branco, Estado do Acre, tendo
Parecer favorável, sob nº 913, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Agnelo Alves, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
as
As Sr e os Srs. Senadores que o apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com a abstenção do Senador Geraldo Cândido.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Le gislativo nº 109, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 285, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 109, de 2000 (nº 296, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2000 (nº 296,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Rede União de Rádio e Televisão Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são de sons e
imagem na cidade de Rio Branco, Estado do Acre.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de
2001. – Jáder Barbalho, Presidente – Carlos Wilson,
Relator, Mozarildo Cavalcanti – Edison Lobão.
ANEXO AO PARECER Nº 285, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 109, de 2000 (nº 296, 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 outorga concessão a “Rede União de Rádio e Televisão
Ltda.” para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na localidade de Rio Branco, Estado do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 28 de dezembro de 1998, que outorga con cessão a “Rede União de Rádio e Televisão Ltda.,”
para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens

438

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2001

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

(televisão) na localidade de Rio Branco, Estado do
Acre.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – 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 (Antonio Carlos Valadares) – Item 6:
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 213, de 2000 (nº
198/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM
2000 Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de
Manacapuru, Estado do Amazonas, tendo
Parecer favorável, sob nº 18, de 2001,
da Comissão de Educação, Relator: Se nador Bello Parga.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Se na do res que o apro vam que i ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2000, que será lido pelo Sr. 1º Se cretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 286, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 213, de 2000 (nº 198, de
1999, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2000 (nº 198,
de 1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
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que outorga permissão à Rádio FM 2000 Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo du la da na ci da de de Ma na ca pu ru, Esta do do Ama zo nas.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de
2001. – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson,
Relator – Mozarildo Cavalcanti – Edison Lobão.
ANEXO AO PARECER Nº 286, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 213, de 2000 (nº 198, 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 outorga permissão
a “Rádio FM 2000 Ltda.,” para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na localidade de Manacapuru, Estado do Amazonas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 281, de 4 de dezembro de 1998, que outorga
per mis são a “Rá dio FM 2000 Ltda.,” para ex plo rar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em frequência modulada na localidade de Manacapuru, Estado do Amazonas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 7:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 222, de 2000 (nº
471/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Difusora Garibaldi Ltda. para
executar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Garibaldi, Estado
do Rio Grande do Sul, tendo
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Parecer favorável, sob nº 1.247, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Fogaça, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Em votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora,
oferecendo a redação final do Projeto de Decreto Legislativo nE 222, de 2000, que será lido pelo Sr. 1E Se cretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 287 , DE 2001
(Da Comissão Diretora)

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 223, de 2000 (nº
472/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da
Fundação Educacional União da Serra para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Marau, Estado do
Rio Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.248, de
2000, da Comissão de Educação, Relator:
Senador José Fogaça, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido

A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2000 (nº
471, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio
Difusora Garibaldi Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de
2001 – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson,
Relator – Mozarildo Cavalcanti – Edison Lobão

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 222, de 2000 (nº 471, 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 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 Difusora Garibaldi
Ltda.," para executar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Garibaldi, Estado do Rio Grande do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o De cre to s/nº, de 16 de maio de 1997, que renova por dez
anos, a par tir de 1º de maio de 1994, a con ces são ou torgada a ”Rádio Difusora Garibaldi Ltda.,“ para executar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia, na ci da de de Ga ri bal di, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decretolegislativo en tra em vi gor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Em votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 8:

Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 222, de 2000 (nº 471, de
2000, na Câmara dos Deputados).

ANEXO AO PARECER Nº 287 , DE 2001
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Em votação.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Va la da res
) – Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofe recendo a redação final do Projeto de Decreto Legisla ti vo nE 223, de 2000, que será lido pelo Sr. 1E Se cre tário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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PARECER Nº 288, DE 2001
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 223, de 2000 (nº 472, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2000 (nº
472, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação Educa ci o nal União da Ser ra para ex plo rar ser vi ço de ra di odifusão sonora em onda média na cidade de Marau,
Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 8 de maio de
2001, – Jader Barbalho, Presidente – Carlos Wilson, Relator – Mozarildo Cavalcanti – Edison Lobão.
ANEXO AO PARECER Nº 288, DE 2001
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 223, de 2000 (nº 472, 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 Re gi men to Inter no, pro mul go o se guin te
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 9.
Votação, em turno único, do Requerimento nº 194, de 2001, do Senador Romeu
Tuma, solicitando a tramitação conjunta dos
Projetos de Lei da Câmara nºs 88, de 2000
e 6, de 2001, por regularem a mesma matéria.
Em votação o requerimento, em turno único.
(Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Pro je tos de Lei da Câ ma ra nºs 88, de 2000, e
6, de 2001, pas sam a tra mi tar em con jun to e re tor nam
ao exame da Comissão de Assuntos Sociais.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Consulto o Plenário se poderei incluir na Ordem do
Dia dois itens, o Item nº 10, para votação do nome do
Embaixador do Brasil junto ao Japão, e o Item nº 11,
para aprovação do nome indicado pelo Presidente da
Re pú bli ca para a Emba i xa da em Mo çam bi que. (Pa u sa.)
Com o assentimento do Plenário, ficam incluídos os itens referidos.

DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2001
Aprova o ato que renova a concessão de “Fundação Educacional União da
Serra” para explorar serviço de radiodfusão sonora em onda média na cidade de
Marau, Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. É aprovado o ato a que se refere o Decreto
s/nº, de 14 de novembro de 1997, que re no va por dez
anos, a partir de 1º de novembro de 1993, a concessão de “Fundação Educacional União da Serra” para
explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Marau, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram per manecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

O Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Jader Barbalho,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So li ci to
aos Srs. Senadores que se encontram em outras de pendência do Senado que se di ri jam ao ple ná rio, pois
teremos votação nominal, com quorum qualificado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Item 10:
MENSAGEM N.º 97, DE 2001
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Discussão, em turno único, do parecer
da Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Hugo Napoleão, sobre a Mensagem nº 97, de 2001 (nº
224, de 2001, na Casa de origem), pela
qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr.
Ivan Oliveira Cannabrava, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Japão.

MAIO 2001

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08416 Qu ar ta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 289, DE 2001
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 97, de 2001 (Mensagem nº 224, de
14 de março de 2001, da Presidência da
República), submetendo à apreciação do
Senado Federal a escolha do Senhor Ivan
Oliveira Cannabrava, Ministro de Primeira
Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de
Embaixador do Brasil junto ao Japão.
Relator: Senador Hugo Napoleão
Com base no art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, e legislação ordinária pertinente, o Senhor
Presidente da República, na forma da Mensagem nº
224, de 14 de março de 2001, da Presidência da República, submete à apreciação do Senado Federal a
escolha do Se nhor Ivan Oli ve i ra Can na bra va, Mi nis tro
de Pri me i ra Clas se da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu adro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto ao Japão.
Acom pa nha a Men sa gem Pre si den ci al Curriculum Vitae do indicado, fornecido pelo Sr. Diretor-Geral do Departamento de Serviço Exte ri or do Ita ma raty, do qual cabe des ta car o se guin te: nas ci do em
Araguari – MG, em 23 de maio de 1941, o Sr. Ivan Oli veira Cannabrava, filho de Elpídio Vianna Cannabrava e Ionne de Oliveira Cannabrava, após concluir o
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, do
Instituto Rio Branco, foi subseqüentemente promovido a Terceiro Secretário, em 5 de fevereiro de 1965; a
Segundo Secretário, por merecimento, em 31 de dezembro de 1967; a Primeiro Secretário, por merecimento, em 1º de janeiro de 1973; a Conselheiro, por
merecimento, em 26 de setembro de 1977; a Ministro
de Segunda Classe, por merecimento, em 16 de junho de 1982; e, por fim, a Mi nis tro de Pri me i ra Clas se,
também por merecimento, 19 de dezembro de 1990.
Dentre os cargos e missões importantes que
exerceu, cumpre citar: Auxiliar do Chefe da Divisão
Jurídica, 1965; Auxiliar do Chefe da Divisão da Organização dos Estados Americanos, 1965/66; Auxiliar
do Chefe do Departamento Cultural e de Informações, 1966; Auxiliar do Chefe do Departamento das
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Américas, 1974; Assistente do Chefe da Divisão da
América Meridional – I, 1975/76; Assessor do Chefe
do Departamento das Américas, 1976/78; Chefe da
Divisão da América Central e Setentrional. 1978/79
Subsecretário-Geral
de
Assuntos
Políticos,
1995/2001; Bonn, Segundo Secretário, 1967/70;
Assunção, Segundo Secretário, 1970/72; Assunção,
Primeiro Secretário, 1973; Washington, Conselheiro,
1979/82; Tóquio, Ministro-Conselheiro, 1983/88; Luanda, Embaixador, 1989/91; Tel-Aviv, Embaixador,
1991/95; II Conferência Interamericana Extraordinária, Rio de Ja ne i ro, 1965 (mem bro); I Re u nião Inter nacional sobre Problemas de Agricultura nos Trópicos
Úmidos da América-Latina, Lima, 1966 (membro); III
Conferência Interamericana Extraordinária, Buenos
Aires, 1967 (membro); Reunião Regional para a África, preparatória da Conferencia da ONU sobre Água,
Adis-Abeba, 1976 (observador); Reunião Regional
para a Ásia Ocidental, Preparatória da Conferência
da ONU so bre Água, Bag dá, 1976 (ob ser va dor); Che fe da Parte Técnica da Reunião da Comissão Econômica para a América-Latina (Geral), Guatemala,
1977; Reunião do Co mi tê Ci en tí fi co so bre a Pes qui sa
Antártica (SCAR), Cha mo nix, Fran ça, 1978 (ob ser vador); Reunião sobre a Antártica, Punta Arenas, Chile,
1977 (observador); V Reunião dos Ministros das Relações Exteriores dos Pa í ses do Tra ta do de Co o pe ração Amazônica, Lima, dezembro de 1995 (Chefe de
Delegação); Conferência Regional sobre Medidas de
Fortalecimento da Confiança e Segurança, Santiago,
novembro de 1995 (Chefe de Delegação).
O Sr. Ivan Oliveira Cannabrava recebeu inúmeras condecorações na ci o na is a es tran ge i ras, a saber:
Ordem de Rio Bran co, Grã-Cruz, Bra sil; Me da lha Mé rito Tamandaré, Brasil; Ordem Nacional do Mérito,
Oficial, Paraguaia; Ordem Nacional do Mérito, Comendador, Equador; Ordem Nacional do Mérito Oficial, Alemanha; Ordem do Mérito Naval, Grande-Oficial, Brasil; Ordem Francisco de Miranda, Primeira Classe, Venezuela; Ordem da Palmeira, Grão
Mestre, Suriname; Ordem da Grã-Cruz, Cavaleiro,
Itália; Ordem Nacional do Mérito, Grande-Oficial, Paraguai; Ordem do Condor dos Andes, Grã Cruz, Bolívia.
Di an te do ex pos to, es ti ma mos pos su í rem os Senhores Senadores membros da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional elementos necessários para a apreciação da indicação do nome do
Senhor Ivan Oliveira Cannabrava, Ministro de Primeira Classe do Quadro Permanente da Carreirade Di-
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plomata, para exer cer o car go de Emba i xa dor do Bra sil junto ao Japão.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2001. Jefferson Peres, Presidente – Hugo Napoleão, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa re cer é favorável.
A outra matéria, a Mensagem nº 98, de 2001,
constitui o item 11 da pauta, conforme deliberação do
Plenário.
Item 11:
MENSAGEM Nº 98, DE 2001
(Escolha de Chefe de Missão Diplomática)
Discussão, em turno único, do Parecer
da Comissão de Relação Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Geraldo
Melo, sobre a Mensagem nº 97, de 2001 (nº
224, de 2001, na Casa de origem), pela
qual o Presidente da República submete à
deliberação do Senado a escolha do Sr. Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Ministro de
Segunda Classe do Quadro Permanente da
Carreira de Diplomata, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República
de Moçambique.
Sobre a mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 290, DE 2001
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre a Mensagem nº 98, de 2001 (Mensagem nº 225, de
14-3-2001,na origem), que “Submete à
apreciação do Senado Federal a escolha
do Senhor Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, Ministro de Segunda Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixadordo Brasil junto à República de Moçambique”.
Relator: Senador Geraldo Melo
I – Relatório
Esta casa do Congresso Nacional é chamada a
opinar sobre a indicação que o Senhor Presidente da
Re pú bli ca faz do Se nhor Pe dro Luiz Car ne i ro de Men -
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donça para o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República de Moçambique.
A Constituição Federal atribui competência privativa ao Senado Federal para examinar previamente, e deliberar por voto secreto, sobre a escolha dos
Che fes de Mis são Di plo má ti ca de ca rá ter per ma nen te
(art. 52, inciso IV).
O Ministério das Relações Exteriores, atendendo a preceito regimental, elaborou curriculum vitae
do diplomata indicado, do qual extraímos para este
Relatório as seguintes informações:
Nascido no Rio de Janeiro, em 1º de novembro
de 1945, filho de Luiz José Carneiro de Mendonça e
Helena Bandeira de Mello, o Sr. Pedro Luiz Carneiro
de Mendonça é bacharel em Direito pela Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro e graduado
pelo Curso de Preparação da Carreira Diplomática
pelo Insti tu to Rio Bran co, onde foi tam bém ori en ta dor,
em 1987.
O Sr. Pedro Luiz Carneiro de Mendonça ingressou na carreira diplomática no posto de Terceiro Secretário, em 1970. Ascendeu a Conselheiro em 1986,
e a Mi nis tro de Se gun da Clas se em 1992. Sem pre por
merecimento.
Entre as fun ções de sem pe nha das na Chan ce laria des ta cam-se as de Che fe da Di vi são de Po lí ti ca Fi nanceira, de 1986 e 1988 e de 1991 a 1992; e de Che fe da Divisão de Comércio Internacional e Manufaturas, entre 1992 e 1994.
No exterior, exerceu, entre outros, os cargos de
Conselheiro em Paris, entre 1988 e 1991; Ministro-Conselheiro em Bonn, de 1994 a 1996; e de Ministro-Conselheiro no Vaticano, de 1996 até o presente.
Desempenhou ainda numerosas e importantes
funções em missões temporárias, tendo sido membro
e chefe de delegação de diversas reuniões de negociações bilaterais e multilaterais, conferências gerais,
setoriais e sessões regulares da Organização das Na ções Unidas e da Organização dos Estados Americanos, se constituindo assim em um dos mais experientes e preparados diplomatas brasileiros, principalmente em as sun tos de fi nan ças e co mér cio in ter na ci o na is.
Para avaliação do aspecto das relações bilaterais entre Brasil e Moçambique, vale a pena transcrever neste Relatório o seguinte trecho da avaliação
elaborada pelo Ministério das Relações Exteriores,
anexada à Mensagem presidencial:
Prevalece na Chancelaria moçambicana a percepção de que as relações políticas e econômicas
com o Brasil estão aquém de seu potencial. Segundo
essa percepção, o Brasil não estaria correspondendo
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às, iniciativas moçambicanas de aproximação bilateral. As visitas de altas autoridades moçambicanas ao
Brasil, nos últimos anos, teriam originado expectativas de reciprocidade por parte de Moçambique.
Do ponto de vista político, cabe deixar registrado aqui que a Re pú bli ca de Mo çam bi que tem uma população de 19,1 milhões de habitantes. Tem um produto interno bruto de US$16,8 bilhões, o que lhe proporciona uma renda per capita de US$900. O crescimento do PIB foi de 11% em 1998. Seu Índice de De senvolvimento Humano é de 0,341, que lhe confere o
168º lugar no mundo.
Ainda segundo o informe do MRE, no que diz
respeito à política externa, “Moçambique tem construído um patrimônio de boas relações com os EUA,
Japão e Europa. A partir dos anos 80, as ligações
com o bloco soviético foram gradualmente substituídas por uma aproximação ao Ocidente e pelo redirecionamento de seu comércio para pa í ses como a Áfri ca do Sul, Portugal e Reino Unido. A volumosa dívida
externa ocupa, atualmente, lugar de destaque na pauta da política exterior moçambicana. Como parte do
esforço para reduzir a faixa de pobreza absoluta em
que se encontra a maioria da população do país, o
Governo considera imprescindível o perdão total da
dívida externa, estimada em cinco e meio bilhões de
dólares. No âmbito do Clube de Paris, já houve uma
redução da ordem de US$2,9bilhões.
Nesse aspecto, a dívida com o Brasil montava a
cerca de 450 milhões de dólares (dados de março de
1999). Segundo o informe do Itamaraty, as recentes
enchentes que assolaram o País, associadas aos
bons resultados que o País vem obtendo na administra ção de sua po lí ti ca ma cro e co nô mi ca, cri a ram cli ma
bastante favorável ao pleito moçambicano. (...) À luz
dessasconsiderações, o Presidente Fernando Henrique anunciou, por ocasião da III Cúpula da DPLP
(Maputo, 17 e 18 de julho de 2000), haver o Governo
brasileiro decidido pela redução em 95% da dívida
mo çam bi ca na com o Bra sil. O per dão da to ta li da de da
referida dívida não se ria pos sí vel sem apro va ção pré via do Congresso Nacional. O gesto bra si le i ro foi destacado pelo Presidente Joaquim Chissano como
exemplo concreto e tangível do espírito de solidariedade no âmbito da CPLP.
O diplomata indicado é portador da Medalha
Mérito Santos Dumont, do Governo brasileiro, e da
Ordem do Mé ri to da Re pú bli ca Fe de ral da Ale ma nha.
Diante do exposto, julgamos que os integrantes
desta Comissão possuem os elementos suficientes
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para deliberar sobre a indicação presidencial, nada
mais po den do ser adu zi do no âm bi to des te Re la tó rio.
Sala da Comissão,17 de abril de 2001. – Jefferson Péres, Presidente – Geraldo Alves.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – O pa re cer também é favorável.
Em discussão os Pareceres que acabam de ser
lidos referentes às Mensagens nºs 97 e 98, de 2001.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Passa-se à votação simultânea das matérias,
que, de acordo com a deliberação do Plenário e nos
termos do disposto no art. 383, Inciso VII, do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto em sessão pública.
Comunico aos Srs. Senadores que, em face de
ainda estarmos em processo de reinstalação do painel eletrônico, a votação será pelo sistema tradicional
de esferas. A esfera branca equivale ao voto ”sim“; a
esfera preta, ao voto ”não“; e a esfera vermelha, à
abstenção.
A Presidência esclarece ao Plenário que há
duas ur nas. Por tan to, a vo ta ção do Item 10 po de rá ser
simultânea com o Item 11 em re la ção aos no mes in dica dos, po rém os vo tos se rão co lhi dos em ur nas se pa radas.
O Sr. 1º Secretário, Se na dor Car los Wil son, procederá à chamada dos Srs. Senadores.
(Procede-se às votações nominais e
secretas – esferas.)
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – So li ci to
que seja conduzida a urna à Mesa, para que seus integrantes possam exercer o direito do voto. (Pausa.)
Se algum Senador ou Senadora ainda não votou, poderá vir até a Mesa para fazê-lo. (Pausa.)
Vou proclamar o resultado da vo ta ção para a es colha do nome do Sr. Ivan Oliveira Cannabrava, para
exercer a fun ção de Emba i xa dor do Bra sil jun to ao Ja pão.
Votaram SIM 52 Srs. Senadores; não houve votos contrários.
Houve 04 abstenções.
Total: 56 votos.
Aprovada a escolha.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente
da República.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Vou
proclamar o resultado da votação para a escolha do
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nome do Sr. Pedro Luiz Carneiro de Mendonça, para
exercer a função de Embaixador do Brasil junto à Re pública de Moçambique.
Votaram SIM 52 Srs. Senadores; não houve votos contrários.
Houve 02 abstenções.
Total: 54 votos.
Aprovada a escolha.
Será feita a comunicação ao Senhor Presidente
da República.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Pedro Simon, pela ordem.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, acabei de chegar e o meu voto é ”sim“.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A manifestação de V. Exª será registrada em Ata.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
apre sen tan do a re da ção fi nal do Pro je to de Lei da Câ mara n.º 98, de 2000, aprovado na presente sessão,
que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, se
não houver objeção do Plenário, será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.
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Acrescenta artigo à Lei nº 8.171, de
17 de janeiro de 1991. que dispõe sobre a
política agrícola, a fim de estabelecer procedimentos relativos ao cadastramento e
à recuperação de áreas desertificadas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de 1991,
passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A. O Poder Público procederá à identifica ção, em todo o ter ri tó rio na ci o nal, das áre as de ser tificadas, as quais somente poderão ser exploradas
mediante a adoção de adequado plano de manejo,
com o emprego de tecnologias capazes de interromper o processo de desertificação e de promover a recuperação dessas áreas.
§ 1º O Poder Público estabelecerá cadastros
das áreas sujeitas a processos de desertificação, em
âmbito estadual ou municipal.
§ 2º O Poder Público, por in ter mé dio dos ór gãos
competentes, promoverá a pesquisa, a geração e a
difusão de tecnologias capazes de suprir as condições expressas neste artigo."
Art. 2º 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:

É lido o seguinte:
PARECER Nº 291, DE 2001
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 2000 (nº 111, de 1995,
na Casa dc origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000 (nº 111,
de 1995, na Casa de ori gem), que acres cen ta ar ti go à
Lei nº 8.171, de 17 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a política agrícola, consolidando a Emenda nº
1-CAS, de redação. aprovada pelo Plenário.
Sala de Re u niões da Co mis são, de 2001. – Jader
Barbalho, Presidente – Mozarildo Cavalcanti, Relator
– Antonio Car los Va la da res – Nilo Te i xe i ra Cam pos.
ANEXO AO PARECER Nº 291, DE 2001
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 98, de 2000 (nº 111, de 1995,
na Casa de origem).

REQUERIMENTO Nº 231, DE 2001
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para
imediatadiscussão e vo ta ção da re da ção fi nal do Pro jeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000 (nº 111/95, na
Casa de origem), que acrescenta artigo à Lei nº
8.171, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a
política agrícola.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2001. – Mo zarildo Cavalcanti – Carlos Wilson.
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 a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a apro vam que iram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra à ilustre Senadora Emilia Fernandes,
pela Liderança do Bloco de Oposição.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Como Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si as
dente, Sr e Srs. Senadores, acabo de chegar do Rio
Grande do Sul, tendo em vista o atraso do vôo pelas
condições climáticas da região, e trago ao Plenário a
preocupação do Governo e dos produtores rurais do
nosso Estado com o surgimento de mais um foco de
febre aftosa, precisamente na minha cidade de origem, Santana do Livramento, na fronteira com o Uru guai.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, alguma
coisa precisa ser feita, pois a agricultura e a pecuária
vivem, constantemente, em sobressalto.
A agricultura é, sem dúvida, sinônimo de incerteza e insegurança. Por falta de uma política consisten te e cla ra para o se tor, há uma con cor rên cia des le al; nossos agricultores estão com um endividamento
que con si de ra mos ile gal, já que ocor reu em ra zão dos
planos econômicos que se sucederam no País; não
existe um seguro agrícola que resguarde os produtores das surpresas do clima; as taxas de juros são altas; a tributação sacrifica e apena profundamente
aqueles que produzem o que há de mais sagrado,
que é o ali men to da nos sa po pu la ção, e os ins tru mentos colocados à disposição dos produtores para a co mercialização das safras são insuficientes.
Com a pecuária, a situação não é muito diferente, pois os pecuaristas também estão endividados e
descapitalizados, e o setor já apresenta um grande
déficit de produção. Nos últimos meses, houve um
foco de febre aftosa na região nordeste do Rio Grande do Sul, o que provocou o sacrifício de milhares de
cabeças de gado e o agravamento da po lí ti ca so ci al e
eco nô mi ca. Com o apa re ci men to de um foco da do en ça em Jóia, Município do Rio Gran de do Sul, o Go ver nador e o Secretário de Agricultura procuraram mostrar aos produtores locais e principalmente ao Ministro da Agricultura que havia urgência de um trabalho
preventivo e que a tentativa de mascarar a realidade,
impedindo a vacinação, não conteria o problema.
Logo que fomos informados de que no Uruguai,
país aparelhado com um dos melhores sistemas de
combate à febre aftosa, ocorreram aproximadamente
150 focos da doença e na Argentina, mais de 350 ca sos, levantamos nossa voz dizendo da necessidade
urgente de um tratamento preventivo com a vacina-
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ção no Estado, porque, as sim, te ría mos con di ções de
evitar que essa enfermidade invadisse o Rio Grande
do Sul, já que essa doença não conhece fronteiras.
Alertamos, mas o Ministério da Agricultura não
nos atendeu, e hoje ele é o grande responsável pela
existência do problema no nosso Estado.
Agora, a doença surge na minha cidade, Santana do Li vra men to, fron te i ra com o Uru guai. Nes te momento, há uma grande mobilização de produtores, da
Farsul, entidade que representa os produtores rurais,
entendendo e reconhecendo a posição do Governo
do Esta do do Rio Gran de do Sul, e ba ten do for te men te contra o Ministro da Agricultura.
O gaúcho Pratini de Moraes não soube avaliar
as con se qüên ci as da fal ta de res pon sa bi li da de com o
Rio Grande neste momento! Ele é o responsável maior pelo aparecimento de novos focos de febre aftosa
no Estado, com os conseqüentes prejuízos econômicos e sociais!
Os frigoríficos da nossa cidade estão fechando,
pois a carne bo vi na não pode ser co mer ci a li za da. Sabemos que, politicamente, o Rio Grande do Sul é dis criminado, mas para a aftosa não há ideologia.
Num primeiro momento, o Ministro da Agricultura tentou dizer que o maior culpado era o Governo do
Estado, mas nós mostramos que a política federal de
combate às doenças e de controle sanitário é que es tavam deficientes. E agora, Sr. Presidente, está aí o
resultado. Na noite passada, quatro milhões de vacinas, oriundas de São Paulo, eram esperadas no Rio
Grande mas o avião que trans por ta va o me di ca men to
não teve con di ções de pou so, em vir tu de do mau tem po. Aguardamos que cheguem ainda hoje. Assim
ocorrendo, dentro de dois dias iniciaremos a vacinação no Esta do. So mos to tal men te con tra o ri fle sa ni tário, política adotada, mais uma vez, pelo Mi nis té rio da
Agricultura. Não podemos sacrificar animais in discriminadamente.
Portanto, trazemos o depoimento do Governo
do Rio Grande, um Governo responsável e atento,
que pre viu o pro ble ma. Se as me di das ava li a das e de terminadas pelo Governador tivessem sido tomadas
há sessenta dias, teríamos evitado que a aftosa vinda
da Argentina e do Uruguai invadisse os campos do
Rio Grande.
Mesmo aqueles produtores e entidades representativas do setor que, num primeiro momento,
numa postura ideológica, apoiaram o Ministro, hoje
estão conscientes de que o Governo do Estado estava certo. Estão totalmente favoráveis à sua política e
pedem a vacinação em todo o Estado.
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Não podemos discriminar a área de fronteira;
ela já vem sendo pro fun da men te pe na li za da não apenas neste momento mas também por todas as políticas implantadas neste País, que não propiciaram o
desenvolvimento econômico com a instalação de indústrias para a região.
Espero que a vacinação, que se inicia pelos 25
Municípios da fronteira do Brasil com Argentina e o
Uruguai, se estenda a todo o Estado do Rio Grande
do Sul.
E o circuito pe cuá rio sul, do qual faz par te San ta
Catarina, também não poderá ficar indiferente, tampouco dar tratamento distinto ao Rio Grande do Sul
ou fechar as fronteiras de Santa Catarina para a produção pecuária.
Por isso, Sr. Presidente, trago a indignação, o
anseio e a preocupação dos produtores daquele
Estado, neste momento, a fim de que a nossa voz se
faça ouvir de Norte a Sul do Brasil, porque temos o
melhor gado, as melhores terras e os melhores campos, além da tec no lo gia. Com toda as po lí ti cas con trá rias à agricultura e a pecuária, os nossos produtores
têm se empenhado, a nossa produção está aumentando e a qualidade da nossa carne tem melhorado.
Não é por meio de políticas diferenciadas do
ponto de vista ideológico que haveremos de encontrar as soluções para tão grave problema que afeta a
nossa região.
Sr. Pre si den te, pre ci sa va, ur gen te men te, fa zer o
registro desses desencontros no Senado da República. E acrescento ainda que, atualmente, a política do
Governo Federal está sendo totalmente combatida e
con tra ri a da no Esta do do Rio Gran de do Sul, quer por
produtores, quer pelo Governo do Estado, por intermédio da nossa Secretaria da Agricultura.
Houve o descaso, a negligência, a falta de responsabilidade no que diz respeito aos fatos alertados
pelos técnicos. Agora, o gado dos 750 quilômetros da
fronteira gaúcha será vacinado. Estão sendo mobilizados, neste momento, 600 homens, inclusive com
aprovação da Assembléia vislumbra-se a possibilidade da contratação de nova mão-de-obra; teremos a
instalação de 51 postos de fiscalização. São 4 milhões de doses de vacina, o que significa a vacinação
de 4 milhões de cabeças de gado. A Polícia Federal e
o Exército estão na nossa fronteira.
Neste momento, queremos que o Governo Federal se sensibilize diante da realidade dura e cruel
que afetará profundamente toda uma movimentação
econômica do nosso Estado. Frigoríficos estão fechan do; le i lões, fe i ras e todo tipo de cir cu la ção de ani -
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ma is es tão sen do can ce la dos. Isso tem um cus to eco nômico que se traduz num custo social para o povo
do Rio Grande do Sul e para os nossos pro du to res, já
profundamente discriminados, endividados, descapitalizados e desrespeitados pela política federal, que
não valoriza a produção primária deste País.
Não admitimos que o Ministro da Agricultura
leve a solução do rifle sanitário para o nosso Estado.
Medidas foram tomadas e portarias foram assinadas.
Espero que sejam cumpridas, mas, principalmente,
que haja a sensibilidade do Governo Federal em relação ao problema do Rio Grande do Sul. Pela característica das fronteiras do Estado, não poderíamos ter
perdido tem po. Isso ocor reu e a cul pa é do Mi nis té rio.
Os técnicos da Secretaria de Agricultura do
Estado alertaram, anunciaram que a doença estava
próxima – 150 quilômetros – e que ela causaria problemas. Não fomos ouvidos. Agora, mais um problema explode no Rio Grande e gera preocupação na
população.
Alerto o Governo Federal: o Rio Grande está
unido! Sociedade, produtores, classes representativas, prefeitos, o Go ver no do Esta do, atra vés de nos sa
Secretaria, todos unidos. Portanto, peço que respeite
a opi nião, a po si ção do Go ver no que é cla ra e pre ci sa.
É nessário que se vacine todo o gado do Estado do
Rio Grande do Sul para, no máximo em três meses,
voltarmos a ser considerados um Estado pronto para
a ex por ta ção – sa be mos que esse é o pra zo exi gi do.
Que o Ministro se sensibilize, dê uma demonstração de homem da fronteira, de produtor rural que
conhece a realidade de nossos produtores e agricultores e res pe i te o de se jo e a pre o cu pa ção, hoje co le tiva, do Estado do Rio Grande do Sul.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ja der Bar ba lho) – Con ce do a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, ontem usei
esta tribuna para comunicar que assinaria o requerimento que propõe a instalação da CPI mista da corrupção no Senado e na Câmara.
Hoje de manhã, assinei o requerimento. Como
dis se no fi nal do meu pro nun ci a men to on tem, e que ro
hoje reafirmar, não acredito em retaliação nenhuma
por parte do Governo Federal. Creio até que ele apoiará a instalação de uma CPI, que pos sa, em 180 dias,
iniciar e concluir seus trabalhos, entregando à Nação
brasileira o resultado de uma investigação detalhada
a respeito das denúncias.
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Mas hoje que ro fa lar de uma epi de mia que ame aça o País. A Senadora Emilia Fernandes acaba de
falar sobre a febre aftosa, que alcançou o município
de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e
que, portanto, ameaça não apenas o rebanho daquele Estado, mas todo o rebanho brasileiro.
Quero lembrar que, desta tribuna, quando esteve presente o Ministro da Agricultura, fiz referência a
esse assunto e discutimos então o problema da vaca
louca e do boicote canadense à carne brasileira. Na
ocasião, alertei o Ministro da Agricultura para o fato
de a presença da febre aftosa na Argentina não ser
motivo de comemoração por parte dos brasileiros. Vi,
naquele momento, que o presidente de uma associação brasileira – se não me engano, da Associação
Bra si le i ra de Exportadores de Carne – comemoravao
fato de, es tan do a fe bre af to sa atin gin do o re ba nho argen ti no, abrir-se uma gran de pers pec ti va para os bra sileiros no que diz respeito ao comércio da carne.
Di zia que aqui lo não era mo ti vo para co me mo ra ção, mas para preocupação, pois existe uma larga
fron te i ra seca en tre Bra sil, Argen ti na, Uru guai e Pa ra guai. Ou seja, com todos os países do Mercosul.
Sempre preguei uma política homogênea no Mercosul. Uma política sanitária igual, com regras iguais,
com exigências iguais, com o mesmo rigor entre todos os países que o compõem. Desde o tempo em
que era Secretário de Agricultura do Estado do Paraná e comparecia aos fóruns de secretários, debatia o
assunto e dizia que, se o Brasil não liderasse o movimento para a instalação no Mercosul de um política
sanitária homogênea, não conseguiríamos eliminar
as doenças que atacam a região. E não me referia
apenas à febre aftosa, mas também à tuberculose e
ao IBR, doenças que causam enormes prejuízos aos
rebanhos e po dem afe tar o mer ca do in ter na ci o nal, fazendo com que o Brasil perca divisas.
A Senadora Emilia Fernandes fez aqui um protesto contra a atuação do Ministro Pratini de Moraes
por ter a febre aftosa alcançado o Rio Grande do Sul.
Em primeiro lugar, gostaria de reconhecer que houve
um enor me es for ço do atu al Go ver no. Esfor ço que, na
verdade, apenas dá seqüência ao controle de doenças que vem sendo re a li za do no País há mu i tos anos.
Não podemos apenas dedicar a um governo ou a um
ministro os cré di tos por ter mos al can ça do um ní vel de
con tro le da do en ça que pode ser con si de ra do sa tis fatório.
Havia uma situação até o momento em que o
Senador Arlindo Porto assumiu o Ministério da Agricul tu ra, e devo re co nhe cer aqui que o S. Exª foi quem,
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na verdade, deu início ao grande trabalho de erradicação propriamente dita da febre aftosa no Brasil.
Devo também dizer que o Ministro Arlindo Porto me
convidou para o encontro na Organização Internacional de Epizootia – do qual participei –, em Paris. Naquela oportunidade, pudemos ver a assinatura da liberação do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina,
como área li vre sem va ci na ção, e o Pa ra ná e os Esta dos acima dele, como área livre com vacinação.
Há uma diferença. Pois bem, o que quer dizer
área li vre sem va ci na ção? Quer di zer que a fe bre af to sa é considerada erradicada naqueles Estados; San ta Catarina e Rio Gran de do Sul já con si de ra vam a fe bre aftosa er radicada.E é bom reconhecer que houve
um trabalho eficiente no Rio Grande do Sul por parte
de governos anteriores. Houve, sim, um esquema sa nitário eficiente aplicado no Rio Grande do Sul e em
Santa Catarina.
Os governos anteriores souberam tratar esta
questão com muito cuidado, montando um sistema
sanitário eficiente, a ponto de aqueles dois Estados
se diferenciarem até do Paraná – o Paraná, por fazer
di vi sa com o Pa ra guai, so fria as con se qüên ci as. Sempre, quando íamos ter os 36 meses livres de febre af to sa, vi nha um pro du tor com ani ma is do Pa ra guai, tra zendo o vírus que afetava o nosso Estado, e, conseqüentemente, perdíamos o certificado de zona livre
da fe bre af to sa. O Rio Gran de do Sul e San ta Ca ta ri na
souberam manter essa condição. Estando a febre aftosa em 360 focos na Argentina, em 150 focos no
Uruguai, é evidente que não haveria outra conseqüên cia se não a do in gres so do ví rus em nos so País.
Então, vamos separar a conduta, o trabalho do
Ministro Pratini de Moraes. Até esse episódio, pode
ser considerado um trabalho eficiente. Ele deu seqüên cia ao tra ba lho que vi nha sen do fe i to para er ra di car a fe bre af to sa. Mas, acre di to que o Mi nis tro Pra ti ni
de Moraes foi mal orientado neste processo em que o
Rio Gran de do Sul de ve ria, sim, va ci nar seu re ba nho.
Neste ponto, chamo a atenção de Santa Catarina – e vejo o Senador Casildo Maldaner já empunhando o microfone para um aparte. Não podemos
esperar que ocorra um foco em Santa Catarina para
vacinar o rebanho daquele Estado. Porque não existe
diferença para os importadores de carne se a zona é
livre com vacinação ou se a zona é livre sem vacinação. Não importa. O que importa é que a febre aftosa
não esteja presente naquele território. E era medida
de segurança nacional, naquele momento, vacinar,
sim, o rebanho do Rio Grande do Sul, como é medida
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de segurança nacional vacinar neste momento o rebanho de Santa Catarina.
Não é retrocesso, no meu entendimento, vacinar o rebanho. Não estamos voltando atrás no processo. Não! Estamos apenas agindo com inteligência
numa situação de emergência. Do lado de lá da fronteira há 360 focos, na outra fronteira há mais 150. Há
mais de 500 pontos onde os animais estão infectados
com a febre aftosa.
Um vírus, evidentemente, anda muito rápido
porque pode ser transportado pelo vento, por veículo,
por animais, pelo homem. Não creio que o vírus foi
transportado de Taiwan ao Reino Unido por intermédio de animais, mas de navios e aviões. O vírus tem
alta capacidade de sobrevida e, por isso, transporta-se de uma região a outra. Era previsível, portanto,
que o vírus existente na fronteira viesse a atingir nos so rebanho, o que considero um fato grave. Não é o
Rio Grande do Sul, hoje, que possui o carimbo da febre aftosa em seu rebanho, mas o Brasil. No momento em que quisermos exportar carne para o Reino
Unido vão perguntar: De onde é a carne?. A resposta
será: É do Brasil. Para lá não vão as bandeiras do Rio
Grande do Sul, do Paraná ou de Santa Catarina, mas
a bandeira brasileira.
O pecuarista do Rio Grande do Sul é culpado?
Lo gi ca men te não, pois foi eficiente ao eliminar a febre
aftosa. Eliminá-la não é só papel do Governo, mas
dos pe cu a ris tas. Estes sou be ram com ba ter a fe bre aftosa e chegaram a esse nível. Deveria haver uma orientação técnica para o Ministro no sentido de que o
rebanho fosse vacinado para evi tar a trans fe rên cia do
vírus argentino para cá.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PDT – RS) –
Con ce de-me V. Exª um apar te, Se na dor Osmar Dias?
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) –
Ouço V. Exª, Senadora Emilia Fernandes.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PDT – RS) –
Cumprimento-o, Senador Osmar Dias, pela exposição e abordagem do tema, V. Exª que é da área e tem
o conhecimento não apenas político, mas técnico
também. Hoje há um pen sa men to pra ti ca men te uni tário no Rio Gran de do Sul, e aí se de po si ta a fal ta de vi são técnica com a contrariedade política que o Ministro manifestou no Rio Grande do Sul. Isso deveu-se
ao problema da região de Jóia, ocorrido no ano passado, onde foi detectado o vírus e sacrificadas mais
de 11 mil ca be ças de gado, com gran de pre ju í zo para
médios e pequenos produtores que ali se concentram. A partir daí, o Governo do Estado, por meio da
Secretaria da Agricultura, iniciou estudos técnicos de
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avaliação e de contato permanente com a região do
Mercosul e com todos os países fronteiriços com o
Bra sil. Che ga mos à con clu são de que, em pri me i ro lu gar, a política não era semelhante, unitária, como de veria ser em termos de fiscalização, de acompanhamento, e o Uruguai se apresentava como país que
dispunha do melhor aparelhamento de combate à fe bre aftosa. Até aí, pensávamos que o Uruguai podia
estar, de certa forma, resguardado desse problema,
quando a aftosa surgiu na Argentina. Depois, para
surpresa nossa e dos produtores – porque tínhamos
essa idéia do Uruguai –, surge a 40 quilômetros da
fronteira com o Brasil. Imaginem se esse vírus não
atingiria o Rio Grande e o Brasil. Então, colocamos
como responsabilidade maior do Ministério o fato de
que, desde o ocorrido em Jóia, deveríamos ter to mado medidas mais sérias e preventivas de determinação e obrigação, inclusive, de dialogar com os países
do Mercosul, tentar verificar se não se estava omitindo a re a li da de, que se es ta va re al men te fa zen do a fiscalização, o controle, enfim, um acompanhamento, o
que não houve. Essa não é palavra minha ou do Governo do Estado, que é Oposição ao Governo Federal, mas dos produtores, que reconheceram que hou ve falta, desrespeito, diante do fato tão grave que o
Brasil e o Rio Grande viviam. Como diz V. Exª muito
bem, o problema da febre aftosa não é do Rio Grande, mas do Bra sil. Há um pre ju í zo co le ti vo. Então, nós
queríamos que a prevenção tivesse sido feita, o que
não hou ve. Esse é pon to fun da men tal. Por isso, o Go verno se manifesta, reitera os esforços que fez, as
me di das to ma das, as denúncias, a disposição de diá logo com o Governo Federal, que se mos tra va in transigente. Alegava que, se o rebanho fosse vacinado,
prejudicaria o Brasil e o Rio Grande. Acho que o prejuízo maior veio agora, pela falta de ação rápida e
precisa do Ministério. Muito obrigada.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Senadora Emilia Fernandes, concordo com V. Exª que
as medidas preventivas deveriam ter sido tomadas.
Vejo aqui o então Ministro Iris Rezende, do tempo em
que eu era Secretário, e recordei o trabalho feito pelo
Ministério, desde aquela época. O envolvimento dos
pro du to res e das Se cre ta ri as Esta du a is é um tra ba lho
de longo tempo e que chegou a esse nível. Ouço às
vezes as pessoas falando: ”Nós acabamos com a febre af to sa“. Nós quem? Foi o pe cu a ris ta bra si le i ro que
acabou com a febre aftosa, com a atuação firme de
vários Governos no processo. V. Exª, como Ministro,
soube dar uma atenção especial ao assunto.
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Senadora Emilia Fernandes, essa questão realmente não pode envolver sentido par ti dá rio ou ide o ló gico, de forma alguma. É uma questão econômica e social que envolve o interesse nacional, é uma questão de
segurança nacional.
Qu e ro dar aqui uma opi nião do meu en ten di men to
técnico do assunto. O erro cometido pelo Minis té rio não
pode agora ser seqüenciado pelo Governo do Estado
do Rio Grande do Sul. Qu e ro dar uma su ges tão. A po sição as su mi da pelo Esta do do Rio Gran de do Sul de não
usar o rifle sanitário, que seria o aba te dos ani ma is num
raio de 3 quilômetros para evitar a disseminação do vírus, no meu en ten di men to está equi vo ca da. Sei que traz
prejuízo, mas existe um fundo que está sendo criado
pelos Governos Estaduais exatamente para indenizar
os produtores. Sei que os produtores não podem arcar
com o prejuízo de ter seus animais abatidos. Essa é
uma questão de segurança na ci o nal, re pi to, e os pre ju ízos têm que ser arcados pelo Poder Público e pelo fun do que está sendo cri a do. Não há como fu gir da re a li dade. Se queremos conviver com o vírus da febre aftosa,
tudo bem. Deixemos lá o foco, vacinemos todo o rebanho e convivamos com o vírus. Mas se queremos erradicá-lo, teremos que abater os animais num raio de 3
quilômetros do foco. Afirmo isso até com certo conhecimento técnico, com a experiência do tempo em que fui
Secretário, quando tivemos de abater os animais e indenizar os produtores. Do contrário, não teríamos chegado ao nível em que chegamos.
O Rio Gran de do Sul só che gou ao ní vel atu al por que teve, em determinados momentos, a coragem de
aba ter ani ma is, de as su mir o pre ju í zo. Na ver da de, é um
in ves ti men to em sa ni da de ani mal que vai pro je tar o Brasil nesse grande mercado que se abre.
Não podemos nos esquecer de que o Reino Unido gas tou 18 bi lhões de re a is para in de ni zar pro du to res
que ti ve ram ani ma is aba ti dos em fun ção do mal da vaca
louca – e vai gastar mais 12 bilhões, totalizando 30 bilhões de reais. Nós não queremos investir um pouco
aqui para afas tar esse mal que hoje ata ca o Rio Gran de
do Sul, mas que pode chegar ao Pa ra ná a qual quer momento, pois temos fronteira com a Argentina e o Rio
Grande do Sul.
V. Exª faz bem em alertar. Vim à tribuna com a intenção de falar sobre outro assunto, mas resolvi também endossar esse coro, porque este é um momento
muito importante, em que temos de so mar es for ços dos
Governos Municipais e Esta du a is para aju dar os pro dutores rurais.
Estamos falando de um mercado mundial de 20
bilhões de dólares, de que o Brasil participa com quase
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2 bilhões de dólares, e que emprega muita gente no
campo e na cidade. Não podemos permitir que esse
mal, que hoje está ocorrendo em um Município do Rio
Grande do Sul, se dissemine. Há como evitar que isso
aconteça.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Senador
Osmar Dias, V. Exª me permite um aparte?
O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Tam bém peço
um aparte, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Ouço
V. Exª, Senador Casildo Maldaner, e depois o Senador
Jonas Pinheiro.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – Veja a
preocupação que V. Exª traz, que é a mesma da Senadora Emilia Fernandes. Essa questão está levando todos nes sa mes ma li nha. Os fa tos re cen tes na União Européia começam a despertar em nós, muito de perto,
essa preocupação – e não só no Brasil, como também
nos outros países da América do Sul, em especial os
países-membros do Mercosul. V. Exª, Senador Osmar
Dias, disse inicialmente que temos de pensar em conjunto, não só o Brasil ou o Rio Grande do Sul, internamente falando, mas incluir o nosso Estado, Santa Catarina, e o Paraná, o País como um todo. Devemos incluir
o Mercosul, seus países-membros, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai, porque temos divisas secas. Estamos juntos. Nunca esqueço o Senador Pedro Simon,
que há alguns anos debatia a desmilitarização entre
nós, Uruguai, Argentina e Paraguai. Temos que derrubar as barreiras militares de segurança entre irmãos e
economizar.Quanto à fe bre af to sa, di ria que te mos barreiras, o Exér ci to co lo ca do, mais isso e aqui lo. Cre io que
V. Exª tem razão quando diz que tínhamos que pensar
no conjunto. Não adianta ser só nós e a Argentina ficar
de fora. Temos que começar um trabalho, fazendo com
que todos os países tenham a isenção, o produto, o
con jun to, para bri gar mos no mun do e en tão co lo car mos
no mercado um produto de primeira linha. Este é o caminho, Senador Osmar Dias, e não ficar internamente
só no Rio Gran de do Sul. Te mos que fi car jun tos, uni dos.
Há até uma as so ci a ção de pro du to res, se não me en gano no Paraná, querendo emprestar vacina para o Paraguai, para que os produtores do Paraguai também vacinem seus gados. Porque não adianta o Paraná ficar do
lado do Brasil e o Paraguai fazer fronteira com o Mato
Grosso, porque o Paraguai, daqui a pouco, estará cheio
de fo cos. Te mos que aju dar o Pa ra guai e te mos que nos
ajudar. Esse é o trabalho do Mercosul, permanecer em
conjunto nessa questão vital. V. Exª pondera que é uma
questão de segurança nacional porque se trata de um
setor importante da economia nacional, não só do Bra-
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sil, mas da economia dos países do Mercosul. Louvo
ainda mais V. Exª, que entende dessa área e por falar
como um Ministro da Agricultura no Brasil.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Se na dor Casildo Maldaner, é bom que V. Ex.ª tenha participado desse esforço – que deve ser conjunto – porque o
seu Esta do con ti nua li vre e sem va ci na ção. Eu, se fos se
Ministro, adotaria uma posição de cautela neste momento, porque a questão não é, no meu entendimento,
re tro ce der, mas sim evi tar que o ví rus atin ja San ta Ca tarina.
E já que V. Ex.ª falou em uma política homogênea
na América do Sul, é preciso que a Argentina também
tenha mais responsabilidade, porque o laboratório daquele país, Biogênese, está trabalhando na produção
de uma vacina com vírus vivo, um vírus panasiático,
proveniente da Índia, que atingiu Taiwan e, em seguida,
a Ará bia Sa u di ta e, pos te ri or men te, o Re i no Uni do. E é o
mesmo vírus que hoje faz com que a Europa inteira tenha de dizimar rebanhos e indenizarprodutores. O con su mo de car ne na Eu ro pa já caiu 25% des de que o país
começou a ser atingido pela vaca louca e pela febre aftosa! Veja o impacto que isso terá no mercado de carnes no mun do! Muda até o há bi to das pes so as! Então, é
uma questão que envolve não só o interesse do produtor, mas também o de toda a sociedade brasileira, porque estamos falando de algo importante para a economia brasileira e, acima de tudo, para os consumidores,
que querem continuar comprando uma carne de qualidade, com sanidade. Não estamos aqui para defender
um rebanho sadio destinado à exportação, mas para
fornecer car ne de qua li da de para o nos so con su mi dor.
Senador CasildoMaldaner, convémsalientar que,
na América do Sul, há três vírus. Na verdade, são sete
vírus de febre aftosa, mas três tipos atacam a América
do Sul. Se a Argentina está com esse vírus que nós não
temos – ele é exótico, não existe na América do Sul –
imagine V. Exª um acidente nesse laboratório. Imagine
se esse vírus escapa do controle daquele laboratório!
Será mais um mal na América do Sul. Aqui já existem
três vírus: ”O“, ”A“ e ”C“. Senador Jonas Pinheiro, o panasiático viria a acrescentar mais um grave problema
aos três que já se dis se mi nam na Amé ri ca do Sul. E um
mal que nós não temos seria trazido por essa irresponsabilidade.
E por que a Argentina está com esse vírus lá no
seu laboratório? A Argentina respondeu: ”Nós estamos
já nos preparando para fazer vacina caso ele ocorra.“
Não é verdade. Eles estão fabricando vacina para vender para a Ásia, para ganhar alguns dólares. E colocam
em risco toda a economia da pecuária argentina e da
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pecuária brasileira. É uma irresponsabilidade! Se fazemos parte do Mercosul, se so mos um blo co eco nô mi co,
é necessária uma providência dos governos que se
sentem ameaçados com essa atitude irresponsável do
laboratório argentino. Tem que se exigir que esse laboratório deixe de produzir a vacina, porque está colocando em risco o rebanho da Argentina, o brasileiro e da
América do Sul.
O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Per mite-meV.
Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Senador Jonas Pinheiro, ouço V. Exª.
O Sr. Jonas Pinheiro (PFL – MT) – Senador
Osmar Dias, primeiro eu vou propor que a Sociedade
Brasileira de Medicina Veterinária lhe dê um título, pelo
conhecimento que tem em Veterinária e sobretudo febre aftose. Senador e Senadora, eu me preocupei
quando percebi a politização que está havendo do proble ma da fe bre af to sa, du ran te a vo ta ção, nos sin di ca tos
rurais, sobre o que se faria em relação à febre aftosa
que es ta va apro xi man do-se da di vi sa do Rio Gran de do
Sul. Na ocasião, 46 sindicatos votaram pela
não-vacinação e ou tros tan tos pela va ci na ção. Por tan to,
a política interferiu numa área extremamente técnica.
Hoje, a fe bre af to sa já che gou ao Rio Gran de do Sul. Por
ironia do destino, nossos Estados – Mato Grosso do
Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso e outros – livres da
febre aftosa por vacinação, estão garantidos, porque
quase 100% do gado desses Estados estão vacinados.
O gado do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina está
desprotegido, porque não tinha aftosa e, portanto, não
era vacinado. Qual seria a recomendação técnica? Seria a do Senador Osmar Dias. No foco, vacinar a região
e numa dis tân cia de até 25 qui lô me tros. E o mí ni mo que
se pode fazer com o gado comprovadamente contaminado é promover o seu abate. Alguém terá de pagar in denizações, mas tem de abater-se o gado com aftosa,
pois o vírus dessa doença transmite-se rapidamente.
Se hoje ele con ta mi na dez ani ma is e es ses ani ma is não
são abatidos, amanhã contaminará vinte, e assim por
diante numa progressão geométrica.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Mes mo porque, Senador Jonas Pinheiro, o gado pasta, a
saliva fica no capim; ou tro vem, pas ta na que le lu gar e
o vírus vai-se disseminando. V. Exª tem razão.
O Sr. Jo nas Pi nhe i ro (PFL – MT) – Os me i os de
transmissão são os mais diversos possíveis. Até o
vento mi nu a no que so pra no Rio Gran de do Sul, como
está comprovado, leva o vírus para frente. Portanto, a
Senadora Emilia Fernandes tem ra zão de es tar mu i to
preocupada com essa questão. A preocupação tem
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que ser nossa, do Bra sil. Não adi an ta só al guns Esta dos, como o Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul, Goiás e outros, terem seu gado vacinado. A carne é brasileira! Todos do Congresso Nacional temos
responsabilidade com esse problema que assola o
nosso País.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Mu i to obrigado, Senador Jonas Pinheiro, V. Exª é técnico
no assunto e sabe do risco que estamos correndo.
Defendo a vacinação, mesmo que isso pareça um retrocesso. Como disse, há sete tipos de vírus três na
Amé ri ca do Sul e um quar to ame a çan do a Amé ri ca do
Sul na Argentina. Esta é outra providência que não
pode deixar de ser adotada pelo Governo brasileiro:
exigir que a Argentina dê explicações e mande esse
vírus vivo embora e pare de fabricar essa vacina, por que o panasiático é ainda mais virulento, como disse
V. Exª, e se espalha com mais facilidade. Ele torna-se
muito mais agressivo do que os outros tipos que temos aqui: ”O“, ”A-24“ e ”C“, vírus conhecidos e para
os quais temos vacina. Não queremos mais um vírus
nem sofrer os prejuízos causados por ele.
O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Pois
não, Excelência.
O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – Senador
Osmar Dias, agradeço o aparte concedido por V. Exª.
Em primeiro lugar, registro que sempre ouço V. Exª
com muita atenção, quando fala a respeito do tema
agricultura, justamente por tratar desse assunto com
mu i to co nhe ci men to. Além do co nhe ci men to téc ni co e
profundo, a sobriedade, o equilíbrio e o bom senso
também são característica dos seus pronunciamentos. Sem pre apren do mu i to quan do V. Exª vem à tri bu na.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Mu i to obrigado, Senador.
O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Em segundo
lugar, agradeço por V. Exª ter registrado que, no Governo Antônio Britto, houve uma política correta no
sentido de tornar o Rio Grande do Sul, juntamente
com Santa Catarina, uma região livre de aftosa. Hou ve realmente um verdadeiro cordão sanitário montado com muita eficiência. No entanto, não considero,
em nenhum governo, a aftosa como uma questão po lítica. Ela não pode ser tratada como uma guerra de
governos ou de interesses políticos ou ideológicos.
Trata-se de uma questão sanitária e, portanto, uma
questão de interesse e de segurança nacional. O que
deve haver é uma conjunção de esforços e não um
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emaranhado de contradições e de empurra-para–
cá-e-para-lá que leva, muitas ve zes, ao atra so de me didas e à sua ineficiência. A questão da vacinação é
muito clara: ela se impôs por si. Não é mais uma opção a ser fe i ta; é uma im po si ção dos fa tos. Não se tra ta de uma decisão política, e, conseqüentemente,
terá de ser feita. O tratamento a ser dado é aquele
que V. Exª preconizou. Ainda ocorreu-me lembrar e
registrar, durante o seu pronunciamento, o fato de
que nós, membros da Comissão do Mercosul, da Co missão Parlamentar do Mercosul, já havíamos re comen da do ao ór gão exe cu ti vo do Mer co sul que fi zes se
saber aos Governos da Argentina, do Uruguai e do
Brasil a necessidade de se criar sistemas de troca de
informações, de manutenção de informações mútuas
cons tan tes para pre ve nir e para an te ci par todo tipo de
luta contra a aftosa. E quero também registrar o fato
de que se torna muito difícil que governos falem de
ca pi tal para ca pi tal, quan do um tem a ca pi tal em Mon tevidéu; o outro tem a capital em Brasília; e o outro,
em Buenos Aires. Isso, evidentemente, dificulta um
processo que, às vezes, é imediatista de fronteiras.
Essa ques tão já ha via sido re sol vi da du ran te anos pe los chamados comitês de fronteira, que foram, há algum tempo, dissolvidos. A inexistência dos comitês
de fron te i ra im pe de que haja essa co mu ni ca ção en tre
países, ali, na própria fronteira entre o Uruguai e Bra sil, entre a Argentina e o Bra sil, para a to ma da de pro vidências do Estado, dos Governos Fe de ra is dos três
países – e, evidentemente, passando por cima de
muitas regras, ou normas que causam aquela lentidão burocrática para decisões dessa ordem. Então,
apenas faço este registro. A Comissão Parlamentar
do Mer co sul fez uma sé rie de re co men da ções, na sua
última reunião, lembrando que, se não houver uma
troca di nâ mi ca de in for ma ções per ma nen te, cons tante, se não houver comitês de fronteira preocupados
com essa questão, permanentemente, entre os dois
países, sempre haverá o risco do retorno, por mais
que se consiga criar regiões livres de aftosa, declaradas livres de aftosa – ou de um país para o outro ou
de outro para um. Então, essa também é uma questão que não pode deixar de ser trazida neste momento, essa necessidade e a correta indicação e orientação dada já pelos Parlamentares que integram o Par lamento do Mercosul. Obrigado a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – Eu
que agradeço, Senador Fogaça.
V. Exª, com inteligência, trouxe um ponto fundamen tal ao meu pro nun ci a men to, que foi essa ques tão
de se pa rar o de ba te po lí ti co do de ba te téc ni co. Essa é
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uma questão que tem que ser tratada com muito cuidado.
Quando falei aqui que os Governos anteriores,
inclusive o do Rio Grande do Sul, fi ze ram um tra ba lho
excepcional no sentido de formar um sistema sanitário – e participei de várias reuniões, em que se discutia a in te gra ção do sis te ma da Re gião Sul -, hou ve um
componente político também de que meu Estado não
quis participar naquele momento. O Rio Grande do
Sul e Santa Catarina ficaram um pouco separados e
ganharam com isso, porque conseguiram realmente
um sistema sanitário muito eficiente, que o Governo
do Governador Antônio Britto realmente soube dar
sustentação. Isso trouxe uma condição de sanidade
excepcional do rebanho gaúcho para o do atual Governo. Porque nós, do Paraná, tínhamos inveja quando víamos o Rio Grande do Sul já pronto para exportar, já ga nhan do mer ca do e, in clu si ve, com di fe ren ci al
de pre ço na car ne ex por ta da. Foi com pe tên cia; foi efi ciência. E o Paraná conseguiu, depois, corrigir o que
ficou para trás, porque tínhamos problemas do Paraguai e do Mato Grosso do Sul, porque a aftosa entrava pelo Mato Grosso do Sul e vinha para o Paraguai
com animais vivos. Era impossível deter.
O outro alerta que se faz, tecnicamente, é o seguin te: ani ma is exó ti cos, que têm o cas co du plo – por que a aftosa ataca só animais que têm casco duplo,
como o gado bovino, o suíno, o caprino, o ovino e há
outros ani ma is exó ti cos que têm essa característica -,
podem também ser infectados com vírus. Então, por
maior que seja o cuidado que tenhamos, de repente,
poderemos ser surpreendidos por um vírus que saiu
de um ani mal exó ti co e que veio para o ani mal do més tico, e vamos ter, de novo, um problema.
Então, V. Ex.ª faz um alerta de que essa é uma
ques tão que não é cul pa de um go ver no, ou do Go ver no do Rio Grande do Sul por esse mal ter entrado lá,
ou do Ministro da Agricultura. Houve uma falha. Isso
reconheço. Mas, neste momento, é mais importante
corrigirmos essa falha. E o Ministro haverá de entender que tem que reconhecer que houve uma falha e
essa falha não pode ser sustentada porque colocamos em risco o rebanho de Santa Catarina, e aí por
diante.
Quero alertar também que o Rio Grande do Sul
está com a posição – ouvi uma entrevista do Secretário do Rio Grande do Sul, di zen do que, se a Argen ti na
não sa cri fi cou os ani ma is, por que te mos que fa zê-lo?
Se eles erraram, não teremos que errar também. Temos, na verdade, que sacrificar os animais naquele
raio tecnicamente recomendado, para evitar a prolife-
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ra ção, para evi tar a dis se mi na ção des se ví rus. Ago ra,
o produtor vai perder? De jeito nenhum.
O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – V. Exª en ten de que todos os animais ou apenas os infectados?
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Não,
os animais infectados no foco. Esses têm que ser elimi na dos. Não dá para tra tar dos ani ma is. Sei que eles
não vão morrer com a doença, mas não dá simplesmente para tratá-los, medicá-los e deixá-los no rebanho. Todos os animais infectados têm de ser, no meu
en ten di men to, sa cri fi ca dos e in ci ne ra dos, que é o que
recomenda a técnica.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Concede-me
V. Ex.ª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (Bloco/PSDB – PR) – V.
Ex.ª tem a palavra.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador
Osmar Dias, eu gostaria de, avaliando o pronunciamen to de V. Ex.ª, um Se na dor bri lhan te pela ex pe riên cia, pela vivência, pelo profissionalismo e também
pela maneira fácil de se comunicar ao abordar esse
tema – não vou retroceder em alguns pontos levantados pela Senadora Emilia Fernandes, pelo Senador
José Fogaça, pelo Senador Jonas Pinheiro e por outros que já apartearam -, relembrar alguns pontos de
episódios que aconteceram num passado recente
para, quem sabe, refletir com V. Ex.ª sobre uma solução para o futuro. V. Ex.ª le van ta a ne ces si da de de homogeneizar as regras fitossanitárias do Mercosul.
Isso é fun da men tal. Se há uma área de li vre co mér cio,
não há como ima gi nar que nela haja re gras sa ni tá ri as
diferentes. No meu entendimento, esse é um ponto
que precisa ser encarado ainda com mais intensidade, cada país abdicando de suas conveniências internas, para fa zer com que a ques tão do blo co do Mer co sul seja uma re alidade.V. Ex.ª foi testemunha e re gistrou isso -, quando estivemos em Pa ris, do re co nhe cimento da primeira área livre de febre aftosa. O Brasil
lutava, por anos e anos, outros Ministros, outros governos estaduais, outros secretários, outras li deranças e produtores rurais, todos trabalhando no sentido
de erradicar a febre aftosa. E a luta era inglória, porque se conseguiaerradicar a doença, numa re gião; e,
na outra, não se conseguia; e, com isso, no País,
como um todo, essa doença não era erradicada.
Apresentamos, na condição de Ministro da Agricultura, uma proposta do Governo brasileiro – e o Senhor
Presidente, Fer nan do Hen ri que, es ta va nes se en contro, no Palácio do Itamaraty – à OIE (Organização
Internacional de Epizootia), no sentido de dividirmos
o Brasil em sete ou oito circuitos agropecuários, de
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ma ne i ra ho mo gê nea, bus can do pa dro ni zar a questão
sanitária em relação à febre aftosa nessas áreas. Foi
quando – enquanto eu estava no Ministério; Santa
Catarina, com 60 meses sem febre aftosa; Rio Grande do Sul, com 36 meses sem febre aftosa – conseguimos realizar o primeiro circuito, chamado Circuito
Sul. Com o exame sorológico efetuado em aproximadamente 10% do rebanho, aquela região foi considerada área livre, com vacinação ainda durante dois
anos. Quando fomos a Paris – e ti ve mos o re co nhe cimento da primeira área -, abriu-se a possibilidade de
outras áreas. E, aí, entraram os Estados do Paraná,
São Paulo e parte de Minas Gerais, no chamado Cir cuito Sudeste. A partir daí, houve um incremento. Os
produtores se interessaram mais, passaram a acreditar, os governos estaduais começaram a investir
mais. E aqui registro também, por dever de justiça, o
grande trabalho realizado pelo Governador Antônio
Britto e pelo então Secretário da Agricultura, Cezar
Schirmer, hoje Deputado Federal, no sentido de que
pudessem obter, juntamente com Santa Catarina, o
reconhecimento de área livre. Depois, mais recentemente, o ano passado, os Estados de Goiás, Mato
Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins e o
complemento de Minas Gerais constituíram uma outra área, um outro circuito, chamado Circuito Centro-Oeste, também reconhecido como área livre. E
ago ra, no mês de maio, de ve rão re ce ber o re co nhe ci mento junto à OIE. O importante, dentro das regras
internacionais,é que du ran te 24 me ses deve ser con tinuada a vacinação, área livre com vacinação, e somente depois de 24 meses transforma-se em área livre sem va ci na ção. É um fato la men tá vel, quan do es tamosvivenciando um se gun do mo men to, pois em ju lho ou agosto do ano passado, no Rio Grande do Sul,
mais um foco foi apresentado. De maneira efetiva, o
Governo do Estado, o Governo Federal, as lideranças, os produtores, envolveram-se, e gran de par te do
rebanho foi abatido, foi sacrificado e, episodicamente, o problema foi contornado. Tenho que comungar
com V. Exª de que deveria ter sido tomada uma atitude há mais tempo. Re cor do-me da úl ti ma quin ta-feira,
quando, na abertura da exposição agropecuária, em
Uberaba, na ABCZ, que promove aquela grande exposição de zebu, foi so li ci ta do ao mi nis tro que ini ci asse o pro ces so de va ci na ção, por que este é, sem dú vi da, o úni co ca mi nho. A ale ga ção é que per de ría mos o
status de área livre sem vacinação para área livre
com vacinação. O status agora é pior: trata-se de
uma área contaminada. Penso que esse foi o erro
fundamental,básico. Tecnicamente, tal vez, a ori en ta-
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ção te nha che ga do ao mi nis tro de ma ne i ra dis tor ci da,
ou os técnicos não acreditavam que essa doença é
transmitida com muita facilidade e com muita agilidade. Isso macula a imagem do Brasil. Temos 75% do
nosso rebanho, 125 milhões de cabeças, já dentro
das áre as li vres de fe bre af to sa. Te mos o ma i or re ba nho comercial do mundo, com 170 milhões de cabeças. Não podemos perder o espaço conquistado. Os
Estados, os produtores que obtiveram esse resultado
não po dem re tro a gir, e por isso é uma res pon sa bi li da de grande. V. Exª levanta o assunto num momento
oportuno ainda, mas o Governo, por meio do Ministério da Agricultura, tem que se posicionar, tem que ab dicar de alguns princípios para que a eficiência acon teça. E essa doença só tem um caminho: a vacinação. Não existe outra forma. Por isso, creio que devemos, todos unidos, encontrar o caminho, encontrar a
solução antes de nos preocuparmos quem é o responsável. Louvo V. Exª por essa iniciativa de provocar o assunto, mostrar seu conhecimento e apresentar algumas alternativas que considero fundamentais
neste momento. Meus cumprimentos.
O SR. OSMAR DIAS (Blo co/PSDB – PR) – Obri gado, Senador Arlindo Porto, pelo seu aparte. V. Exª
fala com a autoridade de quem foi Ministro e que deu
um grande impulso ao programa de erradicação da
febre aftosa. Lembro que estamos falando de 16%
dos bovinos do mundo. Temos no Brasil 16%, o que
não é pouco. É quase um quinto de todos os bovinos
do mundo, Se na dor Pe dro Piva. É re al men te um pri vi légio que o Brasil tem de poder produzir animais com
as con di ções que pro du zi mos, pra ti ca men te a cam po,
a pasto, com uma carne de altíssima qualidade, e de
podermos manter assim, se fizermos um esforço.
Su gi ro ao Go ver no que não só co lo que o Exér ci to na fronteira, porque evidentemente essa é uma
medida que não vai ser suficiente para impedir a entrada do vírus. Mas que coloque as Ematers estaduais para trabalhar, orientando os produtores, que contrate técnicos para acres cen tar o pes so al na fis ca li zação, para que a fiscalização seja efetiva; que equipe
os laboratórios, que faça investimento, porque este
evitará um mal ma i or. Ve jam o caso da Eu ro pa – e dei
aqui os dados: são 18 bilhões em indenizações aos
produtores e mais 12 bilhões este ano. Serão 30 bilhões para indenizar os produtores pelos sacrifícios,
os abates de animais. Podemos evitar isso, fazendo
investimentos técnicos, nos laboratórios, para ampliarmos o sistema de fiscalização e aperfeiçoarmos
nosso sistema sanitário.
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Sr. Presidente, era o pronunciamento que desejava fazer nesta tarde. E faço um alerta ao Governo
para que adote medidas urgentes no sentido de pedir
opiniões aos técnicos para que o ministro tome a decisão mais correta, que, no meu entendimento, é a
que acabo de externar.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Sem
revisão da oradora.) – Sr. Presidente, gostaria que V.
Exª fizesse constar, em ata, minha presença. Saí para
uma audiência e, quando retornei, a votação já havia
passado.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª
será atendida.
O SR. PEDRO PIVA (Bloco/PSDB – SP. Sem re visão do orador.) – Sr. Presidente, da mesma forma
que a Senadora Marluce Pinto, eu gostaria que meu
voto fosse considerado na votação dos embaixadores. Por distração não votei.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – V. Exª
será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre
a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 292, DE 2001
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 114,
de 2001 (nº 345/2001, na origem), pela qual
o Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do Senhor
Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa,
para exercer o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 2 de maio de 2001,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador Arlindo Porto sobre a Mensagem nº 114, de
2001, opina pela aprovação da indicação do Senhor
Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa, para
exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL, por 21 votos favoráveis, 0
contrário(s) e 1 abstenções.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2001. – José
Alencar, Presidente – Arlindo Porto, Relator.
RELATÓRIO Nº , DE 2001
Da Comissão de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº 345, de 2001, do Senhor Presidente da República, que sub-
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mete à aprovação do Senado Federal o
nome do Sr Paulo Jerônimo Bandeira de
Mello Pedrosa, para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Energia
Elétrica – ANEEL.
Relator: Senador Arlindo Porto
Nos termos do artigo 52, inciso III, alínea f da
Constituição Federal, combinado com o disposto no art.
5º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o Senhor
Presidente da República sub me te à apro va ção do Se nado Federal proposta de indicação do Senhor Paulo JerônimoBandeira de Mello Pedrosa para exer cer o car go de
Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica.
O referido dispositivo constitucional confere
competência privativa ao Senado Federal para, após
argüição pública, aprovar, por voto secreto, a escolha
de titulares de outros cargos que a lei determinar.
O curriculum vi tae do Senhor Paulo Jerônimo
Bandeira de Mello Pedrosa, anexado à Mensagem
Presidencial, demonstra que sua formação acadêmica e experiência profissional são compatíveis com o
cargo para o qual está sendo indicado.
O Se nhor Pa u lo Je rô ni mo Ban de i ra de Mel lo Pedrosa é Bacharel em Engenharia Mecânica pela Uni versidade de Brasília (UnB), com formação técnica
complementar em sistemas auxiliares de usinas hidrelétricas, turbinas hidráulicas e projetos de pequenas centrais hidrelétricas. Concluiu, também, em
1995, o MBA – Curso de Formação Geral para Altos
Executivos na Universidade de São Paulo, USP.
Já trabalhou como engenheiro mecânico e engenheiro de planejamento da Eletronorte e já atuou como
assessor da Subcomissão de Energia e Comissão de
Infra-Estrutura do Senado Federal. De 1993 a 1994, ser viu como adjunto da Presidência da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF, em Recife, PE, e de
1995 a 1997, representou a empresa em Brasília, na
qualidade de assessor do Presidente.
De 1998 até a presente data, vem trabalhando
com assessoria e consultoria legislativa e institucional em temas nacionais e políticas públicas. Está envolvido com a supervisão de ati vi da des tais como pla nejamento, pesquisas e gestão de informação, e comunicação institucional, internet, produção de jornais
e vídeo, e gestão de pessoas.
Sua ampla experiência profissional, aliada a uma for mação técnica e acadêmica adequada para o cargo, estão
comprovadas no curriculurn vitae do indicado. Fica, assim, a Comissão de Infra-Estrutura do Senado Federal em
condições de deliberar so bre a in di ca ção do Sr. Pa u lo Je rô-
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nimo Bandeira de Mello Pedrosa, para exercer o cargo de
Diretor da ANEEL.
Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – José
Alencar, Presidente – Arlindo Porto, Relator –
Alberto Silva – Mauro Miranda – Nabor Junior –
Tasso Rosado – Romeu Tuma – Paulo Souto – Ricardo Santos – Teotonio Vilela – José Eduardo
Dutra – Paulo Hartung – Iris Rezende – Wellington
Ro ber to – Jo nas Pi nhe i ro – Hugo Na po leão – Edu ardo Siqueira Campos – Pedro Piva – Geraldo
Melo – Sérgio Machado – Emília Fernandes – Roberto Saturnino.
PARECER Nº 293, DE 2001
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
115, de 2001 (nº 346/2001, na origem),
pela qual o Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação
do Senhor Eduardo Henrique Ellery Filho,
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL.
A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 2 de maio de 2001,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Senador Tasso Rosado sobre a Mensagem nº 115, de
2001, opina pela aprovação da indicação do Senhor
Eduardo Henrique Ellery Filho, para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica –
ANEEL, por 21 votos favoráveis, 0 contrário(s) e 1
abstenções.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2001. – José
Alencar, Presidente – Tasso Rosado, Relator.
I – Relatório
Nos termos do artigo 52, inciso III, alínea f da
Constituição Federal, combinado com o disposto no
art. 5 da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, o
Senhor Presidente da República submete à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. Eduardo Henrique Ellery Filho para ocupar o cargo de Diretor da
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
O referido dispositivo constitucional confere
competência privativa ao Senado Federal para, após
argüição pública, aprovar, por voto secreto, a escolha
de titulares de outros cargos que a lei determinar. É o
caso. O parágrafo único do art. 5º da referida Lei nº
9.427/96 assim o determina.
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O curriculum vitae do Senhor Eduardo Hen rique Ellery Filho, anexado à Mensagem Presidencial,
demonstra que lhe sobram predicados para ocupar o
cargo de Diretor da agência Nacional de Energia Elé trica.
Edu ar do Hen ri que Ellery Fi lho é en ge nhe i ro eletricista, graduado em 1979 pela Universidade de Bra sí lia. Pós-graduou-se em en ge nha ria de sis te mas elé tricos de potência pela Escola Federal de Engenharia
de Itajubá, em 1981, e em liderança empresarial pela
AMANA-KEY, em 1996. Também é Mestre em Ciências em Enge nha ria Elé tri ca pela mesma Escola de Ita jubá, título conquistado em 1985.
A grande bagagem acadêmica do Senhor Eduardo Henrique Ellery Filho permitiu-lhe tomar-se autor de 21 trabalhos técnicos apresentados em fóruns
importantes do setor elétrico, nacionais e internacionais, como o Seminário Nacional de Produção e
Transmissão de Energia Elétrica – SNPTEE e a Conférence Internationale des Grandes Réseaux Électriques – CIGRÉ, e em lo ca li da des tão dis tin tas e im por tantes como Londres e Moscou.
Versado nos idiomas inglês, francês e alemão,
sempre esteve ligado às principais instituições técnicas internacionais de Engenharia Elétrica, tendo sido
Secretário do Grupo de Trabalho Conjunto de Conexão Uni tá ria dos Co mi tês de Cor ren te Con tí nua e Má quinas Elétricas da já mencionada CIGRÉ e Presidente da Seção Brasília do The Institute of Electrical
and Electronics Engineers – IEEE, no período
1994/95. Esta última instituição, que congrega mais
de 350 mil engenheiros de todo o mundo, o condecorou, em abril do ano passado, com a The IEEE Third
Millenium Medal, em reconhecimento aos relevantes
serviços prestados ao setor elétrico brasileiro.
Somada a tudo isso, o Engenheiro Eduardo Henrique Ellery Filho tem uma experiência profissional de
21 anos, iniciada na condição de engenheiro do Departamento de Planejamento de Transmis são da Ele tro norte, empresa à qual permaneceu ligado até 1999.
Mas o que re al men te o cre den cia a ocu par o car go de Diretor da ANEEL é o fato de ter sido o líder do
processo de criação e estruturação legal e regimental
da Agência, quando ocupou o cargo de Assessor do
Diretor do extinto Departamento Nacional de Águas e
Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, entre junho de 1996 e novembro de 1997.
O de sem pe nho des sa ta re fa aca bou le van do o Senhor Eduardo Henrique Ellery Filho a ser nomeado para
a pri me i ra Di re to ria da ANEEL, ten do já pas sa do, por tanto, pela argüição desta Casa, como prevê a Constituição
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Federal. Trata-se, na verdade, de uma recondução, o
que nos dá a certeza de que o ilustre indicado tem todas
as condições para ocupar o cargo, que já exerceu com
grande competência por três anos.
Apenas para exemplificar, entre as muitas incumbên ci as que teve, na con di ção de Di re tor da ANEEL, o in dicado foi responsável pela estruturação horizontalizada
da ANEEL, baseada em processos organizacionais; foi
seu Diretor Ouvidor, tendo dirigido a im plan ta ção de todo
o sistema de Ouvidoria da Agência e da sua Central de
Teleatendimento, bem como a realização de audiências
públicas; coordenou a bem-sucedida ação da Agência
na preparação para o chamado Bug do Milênio e inúmeras e importantes ações de melhoria da qualidade do
serviço de energia elétrica.
II – Voto
A larga experiência profissional, aliada a uma formação técnica e acadêmica adequada para o cargo, es tão sobejamente demonstradas no curriculum vitae do
indicado.
Além disso, são inegáveis o êxito e o brilho do Senhor Eduardo Henrique Ellery Filho como membro da
primeira Diretoria da ANNEL, que teve a difícil missão de
implantar a Agência, e como seu Diretor Ouvidor, o que,
certamente, levou o Excelentíssimo Senhor Presidente
da República a decidir pela sua recondução ao cargo.
Assim, por todo o exposto, considero que a matéria
está em condições de ser examinada por esta douta Co missão.
Sala das Comissões, 2 de maio de 2001. – José
Alencar, Presidente– TassoRosado, Relator– Alberto
Sil va – Ma u ro Mi ran da – Na bor Ju ni or – Ro meu Tuma
– Paulo Souto – Arlindo Porto – Ricardo San tos – Teotonio Vilela – José Eduardo Dutra – Paulo Hartung
– Iris Re zen de – Wel ling ton Ro ber to – Jo nas Pi nhe i ro
– Hugo Napoleão – Eduardo Siqueira Campos – Pedro Piva – Geraldo Melo – Sérgio Machado – Emília
Fernandes – Roberto Saturnino.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Sobre a
mesa, requerimento de dispensa de interstício que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 232, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, dispensa de inters tí cio para o pa re cer ofe re ci do à Men sa gem nº 114, de
2001, da Presidência da República, que submete à con sideração do Senado Federal proposta de indicação do
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Senhor PauloJerônimo Ban de i ra de Mel lo Pe dro sa, para
exercer o car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Energia Elétrica – ANEEL, aprovada na Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – 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 a que se re fe re fi gu ra rá na Ordem do Dia
da próxima sessão ordinária deliberativa.
Sobre a mesa, re que ri men to de dis pen sa de in terstício que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos
Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 233, DE 2001
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, dispensa de
Interstício para o Parecer oferecido à Mensagem nº 115;
de 2001, da Presidência da República, que submete à
consideração do Senado Federal proposta de indicação
do Senhor Eduardo Henrique Ellery Filho, para exercer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé tri ca
– ANEEL, aprovada na Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.
Sala da Comissão, 2 de maio de 2001. – Senador
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 a que se refere constará da Ordem do
Dia da próxima sessão ordinária deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – A Presidência comunica ao Plenário o cancelamento das duas
sessões do Congresso Nacional, que se realizariam
ama nhã, e as trans fe re para o dia 16, quar ta-feira da pró xima semana.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Os Srs.
Senadores Paulo Hartung e Romero Jucá enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. PAULO HARTUNG (Bloco/PPS – ES) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é positiva a decisão
do Presidente Fernando Henrique Cardoso de anunciar
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que não haverá multa para os consumidores que descum pri rem as me di das de ra ci o na men to de ener gia a serem anunciadas.
Além de abortar um erro que estava por cometer,
com prejuízos econômicos incalculáveis para o País, o
Governo parece ter ouvido a opinião pública e decidido
que incentivar os cidadãos e o setor produtivo a economizar energia é mais prudente do que punir por excesso
de consumo.
Não haveria de ser diferente. O cidadão não poderia ser penalizado, sendo obrigado a pagar o preço do
descaso dos últimos Governos e do atual com o setor.
Afi nal, a res pon sa bi li da de pela si tu a ção a que che ga mos
é do Executivo, que, nos últimos anos, subestimou estudos que apontavam como insuficientes os investimentos
em geração de energia frente ao aumento da demanda,
que é da ordem de 5% ao ano.
Para se ter uma idéia, Furnas, que responde por
43% de toda a energia consumida no País, está há pelo
me nos três anos sem in ves tir em ex pan são de ge ra ção e
transmissão.
A intenção inicial de cobrar multas dos cidadãos
por excesso no consumo de energia, já vinha soando
para a sociedade como mais um novo imposto, uma es pécie de CPMF, do que como um incentivo à redução do
con su mo. Os cri té ri os para o pa ga men to das mul tas também se anunciavam como medidas esdrúxulas que certamentedescambariamparaquestionamentosjurídicos.
No aspecto legal, importantes juristas já vinham se
pronunciando em tom de alerta, no sentido de que as
multas, por sua inconstitucionalidade, seriam peças de
contestação judicial.
Para o jurista Dalmo Dallari, a multa funcionaria
como mais um imposto por não sabermos em quanto
tempo seria fi xa do o pra zo para o ra ci o na men to. Ele bem
lembra o art. 175 da Constituição que diz caber ao Estado a ga ran tia da pres ta ção de ser vi ços pú bli cos sem prejuízo ao consumidor.
São pa la vras do ju ris ta: ”o bra si le i ro está sen do punido sem saber exatamente o motivo. Parece que o Governo foi negligente ao esperar a situação se agravar
para começar uma campanha e anunciar um plano às
pressas“.
Em duas oportunidades,nos úl ti mos me ses, ma nifestei-me neste plenário criticando uma situação criada
pelo próprio Governo. Trouxe importantes contribuições
ao debate, apresentando medidas que poderiam ser
adotadas para minorar essa situação.
Entre outras medidas, defendi investimentos em linhas de transmissão, pois a escassez que ora verificamos acentua-se nas Regiões Sudeste e Nordeste, en-
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quan to que nas Re giões Sul e Nor te a si tu a ção é mais
tranqüila.
Mais do que nun ca, essa dis cus são pre ci sa ser trazida para dentro desta Casa. Decisões que afetam diretamente o dia-a-dia dos cidadãos do nosso País não po dem ficar exclusivamente a cargo do Executivo.
Por isso, apresentei ontem à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura requerimento para que o Ministro
de Estado de Minas e Energia, José Jorge, o Diretor-Geral da Aneel, José Mário Miranda Abdo, e o Diretor-Presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Mário Fernando de Melo Santos, venham a esta
Casa explicar as medidas de racionalização e racionamento de energia.
Vol to a fri sar que a de ci são do Pre si den te é acer tada quando ele descarta a multa por excesso de gasto
com ener gia e opta por in cen ti var a re du ção do con su mo.
É preciso mais. Para começar a tirar o setor dessa
situação desconfortável para o cidadão e de possíveis
prejuízos à nossa economia, seria importante neste mo mento o Governo tentar romper o im pas se do ris co cambial para viabilizar a construção das 49 termelétricas a
gás que estão projetadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta época de relações glo ba li za das e fa ci li ta das pe los mais mo der nos instrumentos tecnológicos, o Brasil também está à procura
de seus pró pri os me ca nis mos para in se rir-se como par te
atuante no cenário internacional. Entretanto, levando-se
em conta os antecedentes históricos, que resultaram
numa dívida externa de difícil solução, o País vem envidando os maiores esforços para diminuir o peso desse
compromisso para os seus cidadãos.
Um dos principais objetivos nesse sentido é o de
tornar superavitária a balança comercial externa, o que
só será possível incrementando-se a exportação de pro dutos e serviços.
A Câ ma ra de Co mér cio Exte ri or – Ca mex foi cri a da
para formular as políticas e coordenar as atividades relativas ao comércio exterior de bens e serviços, assim
como avali ar a re per cus são das po lí ti cas eco nô mi cas sobre o comércio exterior. Deve, também, servir de instrumen to de diá lo go jun to ao se tor pro du ti vo, para que a política de comércio exterior possa refletir as necessidades
dos agentes econômicos. Esse colegiado é presidido
pelo Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior e faz parte do Conselho de Governo,sendointegrado também pelos Ministros Chefe da Casa Civil; da
Fazenda; do Planejamento, Orçamento e Gestão; das
Relações Exteriores; da Agricultura e Abastecimento e
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pelo Pre si den te do Ban co Cen tral como con vi da do es pecial. A Camex dispõe de uma Secretaria Executiva e
conta com o auxílio do Comitê Executivo integrado pelos
Se cre tá ri os-Executivos dos Mi nis té ri os que a com põem.
No sentido de estabelecerdiretrizesque realmente
aperfeiçoem a prática de comércio exterior brasileiro, a
Camex, em suas reuniões no ano 2000, debateu assuntos variados, como: financiamento às exportações, incluindo a revisão do Proex, fundos de aval e linhas do
BNDES-Exim; simplificação das exportações, com destaque para a revisão do Siscomex-Exportação; negociação de política automotiva comum no Mercosul e do
acordo provisório brasileiro-argentino; agenda de relançamento do Mercosul;criação do Por tal Bra si le i ro de Comércio Exterior; discussão de aspectos tributários relacionados ao comércio exterior; debate a respeito da proposta brasileira de revisão da Tarifa Externa Comum –
TEC e sobre a inclusão de novos itens na Lista de Exce ção; dis cus são so bre o Pro gra ma de Expan são e Mo dernização da cadeia couro-calçadista; estágio atual e pers pectivas em relação à Aliança de Livre Comércio das
Américas – Alca; o caso Brasil (Embraer) – Canadá
(Bombardier) na Organização Mundial de Comércio –
OMC.
Por seu turno, a Secretaria Executiva da Camex,
desenvolveu um trabalho expressivo em 2000, como: a
coordenação de tarefas relativas à chamada agenda de
relançamento do Mercosul (que inclui Acesso a Mercados; Tarifa Externa Comum, inclusive sua Lista de Exce ção; Defesa Co mer ci al e da Con cor rên cia; in cen ti vos aos
investimentos, à produção e à exportação, incluindo zonas francas, admissão temporária e outros regimes especiais); a organização da Câmara de Logística Integrada (com o apoio da Associação de Comércio Exterior do
Brasil – AEB), onde foram reunidos representantes dos
principais atores envolvidos na cadeia logística, com o
objetivo de levantar todos os problemas e apresentar
propostas de solução.
Além dessas realizações, a Secretaria Executiva
da Camex se fez re pre sen tar nas mais di fe ren tes opor tunidades nas re u niões do Pro gra ma Fó runs de Com pe ti tividade, no Comitê Consultivo de Defesa Comercial –
CCDC, no Comitê de Crédito às Exportações – CCEx,
no Conselho Diretor do Fundo de Garantia à Exportação
– CFGE, no Con se lho Di re tor do Se brae Na ci o nal, Co mitê Diretor da Agência de Promoção de Exportações –
APEX, Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual
– GIPI, Comitê Gestor do Portal Brasileiro de Comércio
Exte ri or, o sub gru po de Co mér cio Exte ri or do Fó rum Perma nen te da Mi cro e Pe que na Empre sa e ou tros, mas seria alongar-me desnecessariamente.
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É di fí cil, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, enumerar, em tão pequeno lapso de tempo, to das as re a li zações no âmbito desse colegiado que vêm ganhando ex trema importância para o desenvolvimento do comércio
de produtos e serviços brasileiros com outros países.
De qualquer forma, não poderia deixar de ser realçada a atuação da Secretaria Executiva da Camex na
coordenação das atividades de gerência do Programa
Especial de Exportações – PEE, que foi criado tendo em
vista um objetivo estratégico, abrangente e de longo pra zo: es tru tu rar uma ver da de i ra cul tu ra ex por ta do ra no Brasil. Em 2000, a tarefa prioritáriadessagerência foi mobilizar as gerências setoriais com vistas à definição de seus
res pec ti vos pla nos de tra ba lho e ao aper fe i ço a men to das
metas e demandas setoriais. Nesse mister, a Secretaria
Executiva da Camex conta com o apoio da Associação
de Comércio Exterior do Brasil – AEB.
A gerência executiva do PEE, acolhendo idéia ofe recida pelo Banco Nordeste do Brasil – BNB em abril de
1999, está realizando a estadualização do programa, o
que envolverá também os Governos Estaduais e entidades estaduais representativas do empresariado.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para incrementar as ex por ta ções, hoje em dia, é es sen ci al a dis ponibilidade de informações, principalmente quando se
pensa no micro e pequeno empresário. Dessa forma, foi
aperfeiçoado e já está disponível na Internet, desde 20
de de zem bro de 1999, o Sis te ma de Infor ma ções Ge renciais do Programa Especial de Exportações – SIG/Camex, o que possibilitará o esclarecimento de dúvidas e
re qui si tos que aju dem os pe que nos em pre sá ri os a te rem
acesso também ao mercado externo.
Cumpre-me destacar, por fim, algumas medidas
já em vigor, que têm em mira o aumento das exportações brasileiras: capitalização adicional do Fundo de
Garantia à Exportação – FGE; exportação em consignação, que permite a estocagem de produtos por até
180 dias no ex te ri or, para en tre ga rá pi da aos com pra dores internacionais; revisão do Repetro – Programa de
Reaparelhamento das Plataformas Marítimas da Petrobras; redução de tarifas e tributos sobre bens de capital,
que possibilita a renovação tecnológica e o reaparelhamento das indústrias brasileiras; eliminação da tributação do Imposto de Renda nas remessas ao exterior
para fins de promoção comercial, para es ti mu lar a par ticipação de produtores brasileiros em feiras no exterior;
Exporte Fácil (via Correios), que facilita a exportação
por pequenas e médias empresas (em valores de até
10 mil dó la res e li mi te de 30 qui lo gra mas); Mar ca Bra sil,
que é a criação de um Selo de Qualidade para os produtos brasileiros de classe mundial, visando a realçar a
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ex ce lên cia de ar ti gos pro du zi dos no Bra sil; e ou tras medidas que seria cansativo enumerar e tornariam mais
extensa esta fala do que é minha intenção.
Como podem ver os no bres Co le gas, não é pou ca
coisa o que o Governo está fazendo por meio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, representado em seus órgãos específicos, ou naqueles de que participa, como a Camex, da qual lhe
cabe a Presidência.
É assim que se faz grande este País, que ainda
tem muito a desenvolver no seu relacionamento econômico com as outras nações.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar 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
(Às 15h 30min)
– 1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 44, DE 2000
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 45, de 2000)
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 44, de 2000, ten do 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 eletivos de Presidente da República, Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 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 pre judicialidade da Proposta de Emenda à Constituição
nº 45, de 2000.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 2, oportunidade
em que teve sua discussão encerrada e a sua votação, em 1º turno, fixada para esta data.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 45, DE 2000
(Tramitando em conjunto com a Proposta de
Emenda à Constituição nº 44, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº 45, de
2000, tendo como 1º signatário o Senador Jefferson
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Peres, que modifica o § 6 do art. 14 da Constituição
Federal (dispõe sobre a renúncia aos respectivos
mandatos para concorrência a cargos eletivos de
Presidente da República, Governadores de Estado e
do Distrito Federal e os Prefeitos).
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 2000
(Votação nominal)
Terceira e última sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 10, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal (institui a
imu ni da de tri bu tá ria para ca der nos es co la res), ten do
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.
–4–
PARECER Nº 292, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 232, de 2001 –
art. 281 do Regimento Interno)
(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 292,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estru tu ra,
Re la tor: Se na dor Arlin do Por to, so bre a Men sa gem nº
114, de 2001 (nº 345/2001, na origem), de 18 de abril
do corrente ano, pela qual o Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Paulo Jerônimo Bandeira de Mello Pedrosa,
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional
de Energia Elétrica – ANEEL.
–5–
PARECER Nº 293, DE 2001
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 233, de 2001 –
art. 281 do Regimento Interno)
(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 293,
de 2001, da Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura,
Relator: Senador Tasso Rosado, sobre a Mensagem
nº 115, de 2001 (nº 346/2001, na origem), de 18 de
abril do cor ren te ano, pela qual o Pre si den te da Re pú -
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blica submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor Edu ar do Hen ri que Ellery Fi lho, para exer cer o
car go de Di re tor da Agên cia Na ci o nal de Ener gia Elé trica – ANEEL.
–6–
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE
LEI DO SENADO Nº 213, DE 1999 –
COMPLEMENTAR
Dis cus são, em tur no su ple men tar, do Subs ti tu tivo ao Pro je to de Lei do Se na do nº 213, de 1999-Com plementar, de autoria do Senador Antero Paes de
Barros, que altera o inciso V do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 (casos em que
ocorre inelegibilidade), tendo
Pa re cer sob nº 133, de 2001, da Co mis são Di re tora, Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti, oferecendo a redação do vencido.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 113, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 113, de 2000 (nº 299/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Pioneira Stéreo Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci dade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob nº 865, de 2000, da Comissão de Edu ca ção, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 115, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Legislativo nº 115, de 2000 (nº 303/99, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Sul Fluminense Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Parecer favorável, sob nº 983, de 2000, da Comissão de Educação, Relator: Senador Gerson Camata, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
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–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 227, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 227, de 2000 (nº 484/2000, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Tupi Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em on das cur tas na ci da de de
Curitiba, Estado do Paraná, tendo
Parecer sob nº 20, de 2001, da Comissão de
Educação, Relator: Senador Álvaro Dias, favorável,
com Emenda nº 1-CE, de redação.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 228, DE 2000
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 228, de 2000 (nº 489/2000, na Câ ma ra dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Radiodifusão Luzes da Ribalta 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 Bárbara D’Oeste, Estado
de São Paulo, tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 1.145, de 2000, da Co missão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
– 11 –
REQUERIMENTO Nº 198, DE 2001
Votação, em turno único, do Requerimento nº
198, de 2001, da Senadora Marina Silva, solicitando,
nos termos regimentais, que sobre os Projetos de Lei
do Senado nºs 149 e 320, de 1999, que tramitam em
conjunto, seja ouvida além da Comissão constante do
des pa cho ini ci al de dis tri bu i ção, a de Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Jader Barbalho) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 28 minutos.)

––––––––––
AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
DO SENADO FEDERAL,
SENADOR JADER BARBALHO
8-5-2001
Terça-feira
18:00 – Senhora Ana Tibayjuka, Diretora-Executiva
da ONU
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Parecer nº 284, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 2000.

436

Parecer nº 285, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2000.

437

Parecer nº 286, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 213, de 2000.

438

Parecer nº 287, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 222, de 2000.

439

Parecer nº 288, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 223, de 2000.

440

CASILDO MALDANER
Preocupação com a concorrência desleal que os produtos
agrícolas brasileiros sofrem dos produtos europeus e norteamericanos.

227

EDISON LOBÃO
Parecer nº 243, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 1995.

139

Parecer nº 244, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de 1999.

140

Projeto de Decreto Legislativo nº 192, de 2000 (nº 428/2000,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Fundação Cultural de Radiodifusão ”Arthur de Souza
Valle“ para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo.

140

Parecer nº 246, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 193, de 2000.

141

Parecer nº 247, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2000.

142

Parecer nº 248, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 198, de 2000.

143

Votos de pleno restabelecimento ao Senador Ronaldo
Cunha Lima.

277

Explicações sobre a concessão do uso da palavra nas
sessões não deliberativas.

326

Preocupação com a incidência de invasores de terras
públicas sob a atuação de grileiros.

355

EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
Considerações sobre o acordo com os Estados Unidos da
América para utilização da base de lançamento de satélites em
Alcântara, no Estado do Maranhão.

146

Comentários à reunião realizada na semana passada, na
cidade de Araguaína – TO, para discussão do Projeto de
Desenvolvimento do Eco-Turismo na Região do Bico do Papagaio.

228

Defesa da exclusão dos Estados da Unidos da América,
como integrante da Comissão de Direitos Humanos da ONU, em
virtude da posição contrária daquele país à produção de
medicamentos de combate à Aids sem pagamento de patentes.

278

Apelo aos integrantes do Conselho Nacional de Política
Energética – CNPE, para que não se penalize os consumidores
residenciais na formulação das medidas de racionamento.

329

Elogios à decisão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso de não multar os consumidores de energia elétrica, em
caso de excesso no consumo. Defesa da aprovação de projeto de
resolução que cria a Comissão de Defesa do Consumidor no
Senado Federal.

416

EDUARDO SUPLICY
Parecer nº 231, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 40, de 1997 (nº 908/97, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando o Relatório das
Atividades daquele Órgão, referente ao 1º Trimestre de 1997.

082

Parecer nº 237, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 44, de 1999 (nº 1.045/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando o Relatório das
Atividades daquele Órgão, referente ao 3º trimestre de 1999.

097

Projeto de Resolução nº 55, de 1998 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de seu
Parecer nº 287, de 1998, Relator: Senador Eduardo Suplicy), que

autoriza a Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, no
Estado de São Paulo, a emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Município – LFTM/SBC, cujos recursos
serão destinados ao pagamento da oitava parcela de precatórios
judiciais, dos processos aqui nomeados, bem como de seus
complementos da primeira a sexta parcelas, em virtude do mesmo
haver perdido a oportunidade.

215

Considerações sobre a posição internacional relativa à
produção de medicamentos para o tratamento da Aids sem a
obrigatoriedade de pagamento de royalties aos detentores das
patentes. Importância da reunião de ontem do Conselho de Ética do
Senado Federal.

271

EMILIA FERNANDES
Atribuição do surgimento da febre aftosa no Rio Grande do
Sul, ao descaso e negligência do Ministério da Agricultura.

445

FERNANDO MATUSALÉM
Parecer nº 281, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 53, de 2000 (nº 1.514/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão
nº 221, de 2000, referente à auditoria operacional realizada no
Departamento Regional do Ser viço Social da Indústria do Paraná –
PR (TC nº 015.656/99-3).

313

FRANCELINO PEREIRA
Parecer nº 261, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 134, de 2000 (nº 268/1999, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Clube FM Iturama Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Iturama, Estado de
Minas Gerais.

259

FREITAS NETO
Parecer nº 232, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 15, de 1998 (nº 564/98, na origem),
encaminhando o Relatório da Atividades do Tribunal de Contas da
União referente ao 1º Trimestre de 1998.

083

Parecer nº 277, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 21, de 1999 (nº 252/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha o “Relatório Anual das
Atividades do TCU”, referente ao exercício de 1998.

311

Parecer nº 280, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 45, de 2000 (nº 1.288/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
66, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam,
sobre auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Belém-PA, nas
áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações e contratos (TC nº
930.152/98-0).

312

Projeto de Lei do Senado nº 75, de 2001, de autoria do
Senador Freitas Neto, que altera dispositivo da Lei nº 9.619, de 2 de
abril de 1998, que autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. –
ELETROBRÁS e a União a adquirirem ações da Companhia Elétrica
de Alagoas – CEAL, da Companhia Energética do Piauí – CEPISA,
da Centrais Elétricas de Rondônia S.A. – CERON, e da Companhia
de Eletricidade do Acre – ELETROACRE, para efeito de inclusão
dessas empresas no Programa Nacional de Desestatização – PND,
bem como o aumento do capital social das Companhias Docas do
Rio de Janeiro – CDRJ e Docas do Estado de São Paulo –
CODESP e dá outras providências.

425

GERALDO ALTHOFF
Parecer nº 234, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 30, de 1999 (nº 445/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
226/99, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
Auditoria de Desempenho na Alocação de Recursos do Programa
do Dengue para os Municípios, mediante convênios (TC nº
929.718/98-4).

087

Parecer nº 236, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 36, de 1999 (nº 939/99, na origem), que
encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da
União relativo ao 2º Trimestre de 1999.

092

Parecer nº 262, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 244, de 2000 (nº 560/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a

Associação Comunitária Clube do Machadinho de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lauro
Müeller, Estado de Santa Catarina.

260

GERSON CAMATA
Parecer nº 263, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2000 (nº 506/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educacional e Cultural Pedrense, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Itápolis, Estado de São Paulo.

261

Parecer nº 265, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 254, de 2000 (nº 508/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Batatense Cultural – ABC a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Batatais, Estado de São
Paulo.

263

GILBERTO MESTRINHO
Parecer nº 267, de 2001, da Comissão de Assuntos
Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 80, de 2000, de
autoria do Senador Luiz Pontes, que altera os arts. 19 e 20, §§ 3º e
4º, da Lei nº 7.827, de 27 de setembro de 1989, que regulamenta o
art. 159, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, institui o Fundo
Constitucional de Financiamento do Norte – FNO, o Fundo
Constitucional de Financiamento do Nordeste – FNE e o Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – FCO, e dá
outras providências. Gilberto mestrinho

264

IRIS REZENDE
Defesa do Programa de Industrialização de Goiás –
Fomentar, diante da proposição de Ação Direta de
Inconstitucionalidade pelo Estado de São Paulo, em virtude da
concessão de benefícios fiscais pelo Estado de Goiás.

120

Críticas ao governo do Estado de Goiás pelas denúncias
veiculadas em jornais recentemente sobre representantes do estado
no Congresso Nacional.

343

Indignação com o baixo investimento do Governo no ensino
superior, ressaltando as deficiências do Fundo de Financiamento ao
Ensino Superior – Fies, e defendendo a concessão de bolsa de
estudos para que os jovens carentes ingressem nas universidades
públicas.

422

JADER BARBALHO
Refutação de denúncias recentemente publicadas na
imprensa envolvendo S.Exa. em irregularidades diversas.

126

Requerimento nº 227, de 2001, de autoria do Senador Jader
Barbalho, solicitando que o Senado Federal, na hipótese de
formalização de denúncia contra S. Exª, apresentada pelo
Procurador-Geral da República, antecipe a concessão de licença
prévia ao Supremo Tribunal Federal, com vista à promoção de ação
penal. Será votado no próximo dia 8 do corrente.

220

Requerimento nº 227, de 2001, lido em sessão anterior, de
autoria do Senador Jader Barbalho, que solicita seja encaminhada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do
inciso I, do art. 101 do Regimento Interno, no sentido de que esta
Casa antecipe a concessão de licença prévia ao Supremo Tribunal
Federal, nos termos dos §§ 1º e 4º do art. 53 da Constituição
Federal, na hipótese de formalização de denúncia contra o
requerente, apresentada pelo Procurador-Geral da República.

434

JEFFERSON PÉRES
Parecer nº 240, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 7, de 1998 (nº 4/98, na origem), que
trata do Requerimento nº 1, de 1998, do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando a inspeção, seguida de tomada de contas especial, pelo
Tribunal de Contas da União –TCU junto à Comissão Permanente
de Licitação do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE,
referente à Concorrência nº 1/97-SJC.

106

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).

138

JOÃO ALBERTO SOUZA
Alerta ao Governo Federal sobre a necessidade de reparos
da malha rodoviária brasileira.

161

Requerimento nº 228, de 2001, de autoria do Senador João
Alberto Souza, solicitando que seja remetido à apreciação da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o Projeto de Lei da
Câmara nº 3, de 2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos
Sociais.

369

Requerimento nº 229, de 2001, de autoria do Senador João
Alberto Souza, solicitando que seja remetido à apreciação da
Comissão de Assuntos Econômicos, o Projeto de Lei da Câmara nº
3, de 2001, que já se encontra na Comissão de Assuntos Sociais.

369

JONAS PINHEIRO
Celeridade para projeto de autoria de S. Exª que define a
política nacional de cooperativismo e institui o regime jurídico das
sociedades cooperativas de trabalho.

347

JOSÉ AGRIPINO MAIA
Participação de S. Exª, entre os dias 2 e 3, em Buenos
Aires, de seminário sobre “Diferentes experiências sobre
integração”, “Uma ponte sobre o projeto Nacional” e “As estratégias
de integração supranacional”.

335

JOSÉ EDUARDO DUTRA
Esclarecimentos sobre aspectos da imunidade parlamentar.

135

JOSÉ FOGAÇA
Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2000, tendo
como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a
alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal (institui a
imunidade tributária para cadernos escolares).

434

LAURO CAMPOS
Repúdio às notícias publicadas na imprensa, que anunciam
o apoio de S. Exª, no Conselho de Ética, ao Senador Antonio Carlos
Magalhães, com destaque para o equívoco cometido pelo jornalista
Cláudio Humberto.

200

LEOMAR QUINTANILHA
Apelo ao Ministério da Previdência e Assistência Social para
implantação do Conselho Nacional do Idoso, nos termos da Lei nº
8.842, de janeiro de 1994.

326

LÚCIO ALCÂNTARA
Considerações sobre o Relatório da Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE, acerca
das atividades desenvolvidas no último ano.

287

LUIZ OTÁVIO
Parecer nº 278, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 23, de 1999 (nº 478/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, que encaminha o ”Relatório das
Atividades do TCU“, referente ao exercício de 1998.

311

LUIZ PONTES
Parecer nº 264, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 251, de 2000 (nº 501/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Padre Antônio Bezerra de Menezes, para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Itapipoca, Estado do Ceará.

262

MAGUITO VILELA
Análise das reivindicações trabalhistas no ensejo da
comemoração do Dia do Trabalho, em 1º de maio.

145

Congratulações ao Governo do Estado do Acre diante das
iniciativas anunciadas pela Senadora Marina Silva.

223

MARIA DO CARMO ALVES
Indignação pela extinção da Sudam e da Sudene.
Posicionamento contrário à Medida Provisória nº 2.145, de
2001, que extingue a Sudam e a Sudene.

229

320

MARINA SILVA
Transcurso, hoje, de um ano da agressão sofrida pelos
índios em Coroa vermelha, no sul da Bahia, durante a
comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil.

162

Registro da implantação do Programa Adjunto de
Solidariedade, lançado pelo Governo do Estado do Acre, como
instrumento da política de combate à pobreza.

220

Requerimento nº 230, de 2001, de autoria da Senadora
Marina Silva, solicitando ao Ministro de Estado da Fazenda as
informações que menciona.

370

MARLUCE PINTO
Apologia ao trabalho e às desigualdades sociais e regionais
no Brasil, por ocasião do transcurso, ontem, do Dia do Trabalhador.

115

MAURO MIRANDA
Defesa da aprovação de Projeto de Lei do Senado, de
autoria do Senador Roberto Requião, que pretende aperfeiçoar a
legislação eleitoral, tornando a votação eletrônica mais segura.

MOREIRA MENDES
Parecer nº 235, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 31, de 1999 (nº 975/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
635/99, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, sobre Auditorias realizadas com o objetivo de

351

promover um diagnóstico da Saúde Pública no Brasil (TC nº
014.640/97-0).

089

Inconstitucionalidade da medida provisória que limita o uso
da terra na Amazônia.

215

Parecer nº 272, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 25, de 2000 (nº 485/2000, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº
47/2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam, sobre
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Contagem – MG, nas
áreas de convênios, acordos, ajustes, royalties de petróleo,
abrangendo os exercícios de 1993 a 1996 (TC nº 375.133/97-6).

304

Parecer nº 273, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 59, de 2000 (nº 1.683/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
218, de 2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam,
sobre auditoria realizada no Tribunal Regional Eleitoral no Estado
de Roraima, na área de pessoal, abrangendo o período de 1º-1-94 a
9-8-96 (TC nº 825.202/96-5).

305

Parecer nº 274, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 88, de 2000 (nº 2.835/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº
243/2000, bem como dos Relatório e Voto que o fundamentam,
sobre auditoria realizada na Fundação Estadual de Cultura do
Amapá – FUNDECAP, referente a procedimentos adotados nas
áreas de convênios, acordos, ajustes, licitações, contratos,
acompanhamento e execução, pela administração estadual, de
programas federais. (TC nº 929.343/1998-0).

306

Parecer nº 276, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 32, de 1999 (nº 990/99, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
651/99, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
auditoria de desempenho realizada no Ibama com o objetivo de
identificar eventuais falhas no processo de arrecadação, para a
implementação de medidas tendentes ao aperfeiçoamento do
sistema de cobrança das receitas daquela Autarquia. (TC nº
930.263/98-7).

309

MOZARILDO CAVALCANTI
Parecer nº 249, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/38, de 2000 (nº

897/2000, na origem), do Presidente da Câmara Municipal de
Araraquara, São Paulo, de 18 de abril de 2000, que encaminha o
Requerimento nº 234, de 2000, aprovado naquela Câmara em 17 de
abril de 2000, solicitando a realização de estudos para a
implantação, no País, de um centro especializado no tratamento da
retinose pigmentar.

168

Parecer nº 250, de 2001, da Comissão de Assuntos Sociais,
concluindo pelo arquivamento do Ofício nº S/25, de 2000, do
Sindicato Nacional de Instrumentadores Cirúrgicos, que encaminha
ao Senado Federal anteprojeto do CODIC – Código Deontológico de
Instrumentadores Cirúrgicos, objetivando a criação do Conselho
Federal e curso a nível superior daquela categoria profissional.

170

Apelo ao Tribunal Superior Eleitoral para que analise os
processos de candidatos eleitos e condenados pelos TREs, no
último pleito. Alerta às autoridades do Governo Federal para a ação
de guerrilheiros das Forças Revolucionárias da Colômbia – Farc, no
Estado do Acre.

419

Parecer nº 291, de 2001-CDIR, que dá redação final do
Projeto de Lei da Câmara nº 98, de 2000.

444

NABOR JÚNIOR
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 eletivos de Presidente da
República, de Governadores de Estado e do Distrito Federal e de
Prefeitos).

138

Necessidade de cautela na discussão da Medida Provisória
nº 2.145, de 2 de maio de 2001, que extingue a Sudam e a Sudene,
e cria as Agências de Desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste.

270

NEY SUASSUNA
Parecer nº 230, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 21, de 1997 (nº 167/97, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do Acórdão nº
63, de 1997, bem como dos respectivos Relatório e Voto que o
fundamentam, sobre solicitação de auditoria encaminhada pelo exDeputado Ronaldo Caiado, na qualidade de Presidente da extinta

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito destinada a apurar
irregularidades da TV Jovem Pan Ltda. (TC nº 016.287/93-2).

080

Parecer nº 233, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 5, de 1998 (nº 155/98, na origem), do
Banco do Nordeste, encaminhando as Demonstrações Contábeis do
Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, com posição
em 31.12.97.

086

Parecer nº 238, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 27, de 1997 (nº 288/97, na origem), do
Tribunal de Constas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
262/97, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente à solicitação do Congresso Nacional no
sentido de que se realize Auditoria a respeito da Central TRÓPICO
(TC nº 000.345/95-4).

098

Projeto de Resolução nº 17, de 2001, que denomina Instituto
Legislativo ”Senador Humberto Lucena“ o Instituto Legislativo
Brasileiro.

137

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

139

Projeto de Decreto Legislativo nº 98, de 1995 (nº 35/95, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Cidade de Cascavel Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Cascavel, Estado do Paraná.

139

Comentários ao artigo do jornal O Globo, que analisa a
posição dos Estados Unidos diante do possível descumprimento da
lei internacional de patentes pelo Brasil.

155

Parecer nº 251, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 42, de 1997 (nº 461/97, na origem),
que encaminha cópia da Decisão nº 429, de 1997, do Tribunal de
Contas da União, sobre os resultados de auditoria realizada pelo
Tribunal de Contas da União, nas clínicas contratadas pelo Sistema
Único de Saúde – SUS para o atendimento de pacientes crônicos
no Rio de Janeiro, apontadas como irregulares no Relatório nº 1, de
1997, da Comissão Especial destinada a acompanhar in loco os
atos, fatos e circunstâncias que envolvem a tragédia da Clínica

Santa Genoveva, no bairro de Santa Tereza, bem como nas demais
casas geriátricas do Rio de Janeiro. (TC nº 003.328/97-0).

173

Críticas à decisão do Governo de extinguir as
Superintendências de Desenvolvimento da Amazônia e do
Nordeste. Defesa da apuração das irregularidades naquelas
superintendências pela Comissão de Fiscalização e Controle.

200

Parecer nº 282, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 24, de 1998 (nº 956/98, na origem),
que encaminha o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas da
União referente ao 2º trimestre de 1998.

361

NILO TEIXEIRA CAMPOS
Parecer nº 268, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 256, de 1999 (nº 185/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Rádio Globo S/A para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio
de Janeiro.

299

OSMAR DIAS
Análise do Programa Brasil Empreendedor, criado pelo
Governo Federal com objetivo de estimular o desenvolvimento das
micro, pequenas e médias empresas. Solicitação de apoio ao
projeto de autoria de S. Exª, que dispõe sobre o financiamento de
pequenas e microempresas pelos bancos públicos federais.

190

Projeto de Lei do Senado nº 72, de 2001, de autoria do
Senador Osmar Dias, que permite a cessão, a entidades públicas,
de bens apreendidos de traficantes de entorpecentes.

314

Anúncio da sua subscrição ao requerimento que cria a CPI
da Corrupção. Leitura de trecho do artigo do jornalista Roberto
Pompeu de Toledo, publicado na revista Veja desta semana,
intitulado ”Razões para amar o Congresso“.

316

Confirmação da assinatura do requerimento de instalação
da CPI da Corrupção. Premência de medidas para o combate à
febre aftosa.

446

PAULO HARTUNG
Alerta ao governo federal sobre as sucessivas liminares
concedidas pela Justiça, corrigindo as tabelas das deduções do
imposto de renda devido pelas pessoas físicas.

151

Considerações sobre o adiamento da votação, pela
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, do
projeto de lei de autoria de S. Exª, que atualiza a tabela do Imposto
de Renda de pessoa física. Transcrição do despacho da Juíza Lília
Botelho Neiva, da 4ª Vara Federal de Justiça do Distrito Federal,
que concedeu liminar à ação pública movida pelo Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil contra o congelamento da
tabela do Imposto de Renda.

178

Refutação das acusações dirigidas à S. Exa. pelo
Governador do Estado do Espírito Santo, Sr. José Ignácio.

289

Justificativas à apresentação de emendas ao Projeto de Lei
da Câmara nº 23, de 2001, que reformula a Lei das Sociedades
Anônimas, no sentido de fortalecer os acionistas minoritários.
Convite ao jurista Modesto Carvalhosa para comparecimento
perante a Comissão de Constituição e Justiça, a fim de contribuir ao
debate sobre o mercado acionário brasileiro.

323

Registro de entrevista publicada hoje no jornal Valor
Econômico, sobre a conjuntura econômica do País, com o
Presidente do Banco Central.

353

Satisfação com a decisão do Presidente Fernando Henrique
Cardoso de não estabelecer multas aos consumidores que não
conseguirem reduzir o consumo de energia elétrica.

456

PEDRO PIVA
Parecer nº 269, de 2001, da Comissão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 264, de 2000 (nº 546/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e Social
Palestina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Palestina, Estado de São Paulo.

PEDRO SIMON
Elogios à condução dos trabalhos no Conselho de Ética

300

pelos Senadores Ramez Tebet, Presidente, e Roberto Saturnino,
Relator.

279

RAMEZ TEBET
Considerações sobre a metodologia a ser adotada pelo
Conselho de Ética amanhã, na acareação destinada a esclarecer o
episódio de violação do painel de votação.

137

RICARDO SANTOS
Apelo para aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 270,
de 2000, de autoria de S. Exª que regulamenta a distribuição dos
royalties excedentes a 5% e da participação especial aos municípios
e aos estados produtores de petróleo e gás natural.

143

Registro da realização em Vitória – ES, entre os dias 30 de
abril e 1º de maio, do XVI Congresso Nacional de Hepatologia.

199

ROBERTO FREIRE
Posicionamento do PPS diante do episódio de violação do
Painel Eletrônico de votação do Senado Federal e da criação da
CPI da Corrupção.

124

Transcrição de entrevista de S.Exa. publicada na revista
IstoÉ, intitulada “PT com ACM é Constrangedor”.

157

ROBERTO SATURNINO
Solicitação de prazo para apresentação do Relatório Final,
perante o Conselho de Ética, sobre o processo que investiga a
violação do Painel Eletrônico do Plenário.

279

Críticas ao programa apresentado pelo Governo Federal
para racionamento de energia elétrica.

333

ROMERO JUCÁ

Elogios
ao
governo
federal
pela
criação
da
Superintendência da Zona Franca de Manaus, destinada a
promover o desenvolvimento econômico da região amazônica.

159

Transcrição de ofício encaminhado ao Ministro Paulo
Renato, da Educação, endossando a reivindicação da Universidade
Federal de Roraima acerca da necessidade da contratação imediata
de professores efetivos.

198

Elogios
à
posição
assumida
pelas
autoridades
governamentais na questão da disputa com os Estados Unidos da
América sobre a patente dos remédios para tratamento da Aids e na
defesa dos produtos brasileiros e do combate ao subsídio.

338

Projeto de Lei do Senado nº 76, de 2001, de autoria do
Senador Romero Jucá, que denomina Palácio Dra. Maria Luiza
Galindo Malaquias o edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral do
Estado de Roraima.

433

Análise das atividades desenvolvidas pela Câmara de
Comércio Exterior – CAMEX, sob a presidência do Ministro do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

457

ROMEU TUMA
Parecer nº 242, de 2001, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
37, de 2000, que dispõe sobre a regularização da situação dos
integrantes da carreira policial militar do ex-Território Federal de
Rondônia.

110

Requerimento nº 194, de 2001, do Senador Romeu Tuma,
solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei da Câmara nºs
88, de 2000, e 6, de 2001, por regularem a mesma matéria.

440

SEBASTIÃO ROCHA
Requerimento nº 226, de 2001, de autoria do Senador
Sebastião Rocha, solicitando homenagens de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado Federal, pelo Estado do Amapá, Sr.
Antonio Cordeiro Pontes, ocorrido no último dia 27 de abril.
Proposta de Emenda à Constituição nº 10, de 2000, tendo
como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera a

119

alínea d do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal (institui a
imunidade tributária para cadernos escolares).

208

Considerações sobre o episódio da violação do painel
eletrônico. Percepção de que o Congresso Nacional deve
manifestar-se sobre a extinção da Sudene e da Sudam. Apoio ao
movimento pela modificação da forma de indicação do ProcuradorGeral da República.

224

SÉRGIO MACHADO
Fixação do prazo de quarenta e cinco dias para tramitação e
de cinco dias úteis para recebimento de emendas, perante a
Comissão de Educação, aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 92
a 111, de 2001, lidos anteriormente.

113

Requerimento nº 232, de 2001, de autoria do Senador
Sérgio Machado, solicitando dispensa de interstício para o Parecer
nº 292, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
oferecido à Mensagem nº 114, de 2001.

456

Requerimento nº 233, de 2001, de autoria do Senador
Sérgio Machado, solicitando dispensa de interstício para o Parecer
nº 293, de 2001, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
oferecido à Mensagem nº 115, de 2001.

456

TASSO ROSADO
Parecer nº 279, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 20, de 2000 (nº 331/2000, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
75/2000, bem como dos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
auditoria realizada na Prefeitura Municipal de Caracaraí – RR, a
respeito de supostas irregularidades ocorridas em licitações,
contratos e convênios firmados entre diversos órgãos/entidades
federais e aquela Prefeitura. (TC nº 001.708/99-6).

311

Parecer nº 293, de 2001, da Comissão de Serviços de InfraEstrutura, sobre a Mensagem nº 115, de 2001 (nº 346/2001, na
origem) pela qual o Presidente da República submete à apreciação
do Senado Federal a indicação do Senhor Eduardo Henrique Ellery
Filho, para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de
Energia Elétrica – ANEEL.

455

TIÃO VIANA
Defesa de celeridade na tramitação de proposta de emenda
à Constituição, de autoria de S. Exª, que extingue o voto secreto.

135

Projeto de Lei do Senado nº 71, de 2001, que altera a Lei nº
7.713, de 22 de dezembro de 1988, para isentar do imposto sobre a
renda os proventos de transplantados de fígado.

268

Preocupação de S. Exa. com a problemática das doenças
hepáticas no País.

275

Importância do debate sobre o projeto de lei de autoria do
Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a Reprodução
Medicamente Assistida.

378

VALMIR AMARAL
Parecer nº 275, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Aviso nº 112, de 2000 (nº 3.670/2000, na origem),
do Tribunal de Contas da União, que encaminha cópia da Decisão
nº 170, de 2000, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, sobre auditoria realizada na Secretaria de Saúde do
Estado do Amazonas dentro do Programa de Ação na Área da
Saúde – Diagnóstico. (TC nº 010.961/99-2).

308

WELLINGTON ROBERTO
Parecer nº 239, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 39, de 1997 (nº 404/97, na origem), do
Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão nº
401/97, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao Requerimento nº 1.426/95, do Senador
Pedro Simon, sobre a legalidade da criação, no Sistema Integrado
de Administração Financeira, do Governo Federal – SIAFI, do
evento contábil denominado ‘Dotação Solicitada Dependente de
Autorização Legislativa’ (TC nº 017.186/95-1).

102

Parecer nº 241, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 35, de 1996 (nº 307/96, na origem),
que encaminha Relatório das Atividades do Tribunal de Contas da
União, referente ao exercício de 1995.

108

Parecer nº 252, de 2001, da Comissão de Fiscalização e
Controle, sobre o Diversos nº 56, de 1997 (nº 707/97, na origem), do
Banco do Brasil, encaminhando as Demonstrações Contábeis do
Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste,
composição em 30 de junho de 1997.

176

