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2002 (nO 1.046/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Comunicação
dos Amigos de Sátiro Dias a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Sátiro Dias, Estado da
Bahia. Seno Antônio Carlos Júnior
.
Parecer n° 405, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 83, de
2002 (n° 1.051/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Transamazônica FM a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Seno Moreira Mendes
..
Parecer n° 406, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 650, de 1999, de autoria do Senador José Sar
ney, que institui cotas de ação afirmativa para a população negra no acesso aos cargos e empregos públicos, à
educação superior e aos contratos do Fundo de Financi
amento ao Estudante de Ensino Superior (FIES). Seno
Sebastião Rocha
:
Parecer n° 407 de 2002, da Comissão de Constitui
ção, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do Senado
n° 34, 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 públi
cos previsto no art 175 da Constituição Federal, e dá ou
tras providências, determinando que todas as concessões
de serviços públicos s~am precedidas de relatório de im
pacto econômico-social. Seno Álvaro Dias
..
Parecer n° 408 de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado n° 34,
de 2000, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a
Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe so
bre o regime de concessão e prestação de serviços públi
"os previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá
outras providências, determinando que todas as conces
sões de serviços públicos sejam precedidas de relatório
de impacto econômico-social. Seno Roberto Satumino ....
Parecer n° 409 de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça sobre o Projeto de Lei do Senado n° 212,
de 1999, de autoria do Senador Geraldo Cândido, que
dispõe sobre a comercialização de substitutivos do leite
matemo e artigos de puericultura correlacionados e dá
outras providências. Seno Maria do Carmo Alves
..
Parecer nO 410, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais sobre o Projeto de Lei do Senado n° 212, de
1999, de autoria do Senador Geraldo Cândido, que dis
põe sobre a comercialização de substitutivos do leite
matemo e artigos de puericultura correlacionados e dá
.
outras providências. Seno Geraldo Althoff
Parecer nO 411, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 471, de 1999, de autoria do Senador Alvaro
Dias, que altera a Lei n° 8.934, de 18 de novembro de
1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, e
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a Lei n° 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sonora em freqüência modulada na cidade de Arapon
sobre os Registros Públicos e dá outras providências,
gas, Estado do Paraná. Seno Alvaro Dias
..
passando a exigir firma reconhecida nos atos levados a
Parecer nO 420, de 2002, da Comissão de Educaarquivamento e prova de identidade dos sócios das emção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 15, de
366 2002 (n° 1.147/2001, na Câmara dos Deputados), que
presas mercan~is e civis. Seno Lúcio Alcântara
Parecer n° 412, de 2002, da Comissão de Assunaprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural
tos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n° 181, de
Norte-Paranaense para executar serviço de radiodifusão
2001, de autoria do Senador Romeu Tuma, que dispõe
sonora de sons e imagens na cidade de Arapongas, Estasobre o direito do portador de deficiência visual ai: m-_-----do-do-Paraná. Seno Alvaro Dias
.
Parecer n° 421, de 2002, da comissão de Consti
gressar e permanecer em ambientes de uso coletivo
371
tuição, Justiça e Cidadania, que dá redação final ao
acompanhado de cão-guia. Seno Geraldo Althoff.............
Parecer n° 413, de 2002, da Comissão de Fiscalização
Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição n029,
e Controle, sobre o Aviso n° 204, de 2001 (n° 6.336/2002, na
de 2002, a qual cria os Tribunais Regionais Federais da
origem), do Tnbunal de Contas da União, encaminhando 006" e 7" Regiões, procedendo às exclusões das expressões
pia da Decisão nO 320, de 2001, bem como dos respectivos
destacadas e rejeitadas pelo Plenário
..
Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizaPareceres nOs 422 e 423, de 2002, da Comissão
da
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia _
de Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado
SUDAM e Superintendência de Desenvolvimento do NornO 68, de 2000, de autoria da Senadora Marina Silva,
deste - SUDENE (extintas), com o objetivo de aferir os reque dispõe sobre a concessão do beneficio de seguro-de
suJtados alcançados pelos sistemas de incentivos fiscais, Funsem prego ao trabalhador extrativista vegetal durante o
do de Investimento do Nordeste - FINOR e Fundo de Invesperíodo em que estiver impedido de exercer sua ativida
de e dá outras providências, e sobre as emendas oferecitirnento da Amazônia - FINAM (TC 011.707/2000-8). Seno
Antônio Carlos Júnior..........................................................
346 das perante a Comissão em turno suplementar (TramiParecer n° 414, de 2002, da Comissão de Assuntando em conjunto com o Projeto de Lei do Senado n° 5,
tos Sociais, sobre as Emendas nOs I a 4, de Plenário, ao
de 2000, nos termos do Requerimento n° 173, de 2000).
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 449, de
Seno Tião Viana
..
1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera
Parecer n° 424, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
o art. 43 da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990
(Lei Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais
à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001, na Câmara
universitários captar recursos provenientes de intemados Deputados), de iniciativa do Presidente da Repúbli
378 ca, que :It~a os arts. 100 e 156 'da Constituição Federal
ções hospitalares. Seno Geraldo Althoff
Parecer n° 415, de 2002, da Comissão de Educae o art. I o Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, e acrescenta os artigos 84, 85, 86, 87 e 88 ao
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 154, de
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. (Pror
2002 (nO 1.412/2001, na Câmara dos Deputados), que
roga a vigência da CPMF). Seno Bernardo Cabral
..
aprova o ato que outorga concessão à R.B. _ Rádio e
Parecer n° 425, de 2002, da Comissão de Consti
Televisão LIda., para explorar serviço de radiodifusão
I'
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
sonora em onda média na cidade de Linhares, Estado do
Senado nO 141, de 1999, de autoria do Senador Pedro
382 Simon, que acrescenta um inciso XI ao art. 649 da Lei
Espírito Santo. Seno Ricardo Santos
n° 5.869/73 _ CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade
Parecer nO 416, de 2002, da Comissão de Educadas máquinas, equipamentos e implementos agricolas.
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 189, de
2002 (n° 1.659/2002, na Câmara dos Deputados), que
Seno José Fogaça.
.
aprova o ato que autoriza a Associação de Rádio ComuParecer n° 426, de 2002, da Comissão de Constitui
nitária. de Vitória do Jari a executar serviço de radiodição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado
fusão comunitária na cidade de Vitória do Jari, Estado·
n° 439, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara,
384 que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário dos servido Amapá. Seno Gilvam Borges
ços públicos prestados pelas administrações diretas, indire
Parecer n° 417, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 27, de 2002 (n°
tas e delegada da União. Seno Romero Jucá..
.
1.43211999, na Casa de origem), que institui o 12 de agosto
Parecer nO 427, de 2002, da Comissão de Consti
513
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
como Dia Nacional da Juventude. Seno Ricardo Santos ........
Senado n° 520, de 1999, de autoria do Seoador Pedro
Parecer n° 418, de 2002, da Comissão de EducaSimon, que altera a competência funcional dos Juizados
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 28, de 2002
(n° 1.219/1999, na Casa de origem), que dispõe sobre a
Especiais Cíveis regulada no art. 3° da Lei n° 9.099, de
criação do Dia Nacional do Consumidor. Seno Gerson
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Camata
5 13
Cíveis e Criminais, e dá outras providências. Seno José
Parecer n° 419, de 2002, da Comissão de EducaFogaça
;
.
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 14, de
Parecer n° 428, de 2002, da Comissão de Consti
2002 (0° 1.146/2001, na Câmara dos Deputados), que
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 139, de 2000, de autoria do Senador Pedro
aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural
Norte-Paranaense para executar serviço de radiodifusão
Simon, que altera a redação dos §§ 7° e 8° do artigo 54
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da Lei nO 8.884, de 11 de junho de 1994, que transfonna
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE, em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e re
pressão a infrações contra a ordem econômica e dá ou
tras providências. Seno Lúcio Alcântara
.
Parecer nO 429, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nO 61, de 2002, de autoria do Senador Osmar
Dias, que altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
para re,yustar os valores estimados de contratação pela
Administração Pública. Seno Romeu Tuma
.
Parecer nO 430, de 2002, da Comissão Diretora que
apresenta a redação final do Projeto de Resolução n° 24, de
2002, que autoriza a União a contratar operação de crédito
externo, no valor total de US$14,460,OOO.00 (eatoue milhões
quatrocentos e sessenta mil dólares norte-americanos), entre
a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional
para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BIRD)
.
Parecer nO 431, de 2002, da Comissão Diretora
que apresenta a redação final do Projeto de Resolução nO
25, de 2002, que autoriza a União a contratar operação
de crédito externo, no valor total de US$167,054,000.00
(sento e sessenta e sete milhões cinqüenta e quatro mil
dólare~ norte-americanos), de principal, com o HSBC
Bank PLC e o Crédit Commercial de France, destinada
ao f1nilOciamento se equipamentos para o projeto "Mo
dernização da Frota da Força Aérea Brasileira"
.
Parecer n° 432, de 2002, da Comissão de Relações
Exteriores e Detesa Nacional, sobre o Requerimento n° 175,
de 2002, de autoria do Senador Eduardo Suplicy e ou
tros senadores, que requer sejam enviados votos de con
gratulações ao Dr. José Alexandre Xanana Gusmão,'
pela sua vitória na eleição para Presidente do Timor
Leste, que se tomará o mais novo país do mundo, em 20
de maio de 2002. Seno Tião Viana
.
Parecer nO 433, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimen
to n° 176, de 2002, de autoria do Senador Geraldo Cân
dido e outros senadores, que requer seja enviado ao Ti
mor Leste, voto de congratulações pela eleição do Exce
lentíssimo Senhor Xanana Gusmão, para Presidente do
.
- País, no dia 14 de abril de 2002. Seno Tião Viana
Parecer n° 434, de 2002, da Comissão de Assuntos
Sociais, sobre a Mensagem n° 1i O, de 2002, (nO 24712002,
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o
nome do Senhor Ricardo Oliva para ser reconduzido ao car
go de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
com mandato de três anos. Seno Ricardo Santos
..
Parecer n° 435, de 2002, da Comissão de Assilntos
Sociais, sobre a Mensagem n° 111, de 2002 (n° 24812002,
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o
nome do Senhor Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques
para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária, com mandato de três anos, na vaga do
Senhor Luiz Felipe Moreira Lima Seno Ricardo Santos .......
PARTIDOS POLÍTICOS
Discorda da idéia de que haja demagogia somen
te da parte do Governo Federal e cita exemplos de tal

...

posicionamento por integrantes do PT. Aparte ao Sena
dor Geraldo Cândido. Seno Chico Sartori
.
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PESQUISA
671

674

Análise do Dieese a respeito dos dados levanta
dos pelo IBGE referentes às taxas de desemprego e dis
tribuição de renda no Estado do Paraná. Seno Osmar
Dias
.
Análise sobre o estudo realizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada  IPEA, intitulado "Pelo
fim das décadas perdidas: Educação e Desenvolvimento
Sustentado no Brasil", a respeito da participação da es
colaridade no processo de exclusão social e de concen
tração de renda no País. Seno Mozarildo Cavalcanti
.

20

273

POLÍTICA

845

Comunicado da filiação de S. Ex", ontem, ao Par
..
tido dos Trabalhadores. Seno Roberto Satumino
Considerações sobre as realizações do Governador
José Reinaldo Tavares, do Estado do Maranhão. Seno
Francisco Escórcio
.
Regozijo pela posse do Presidente da República
do Timor Leste, Xanana Gusmão. Saudação ao ex-Pre
sidente dos Estados Unidos da América, Jimmy Carter,
pela visita a Cuba. Seno EduardoSuplicy
.
Preocupação com o papel do Brasil no plano in
ternacional diante da evolução da política externa nor
te-americana, caracterizada pelo unilateralismo e prote
cionismo comercial, confonne interpretação do Embai
xador Rubens Barbosa, disponível no síte. Seno Paulo
Hartung
.
Considerações sobre as disfunções na distnbuição de
poder entre os entes da Federação e a conseqüente falta de
coerência nas políticas públicas. Seno Mozarildo Cavalcanti .
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783

496

523

848

POSSE
Pronunciamento de posse no Senado Federal. Seno
Adir Gentil
..

532

PROCESSO ELEITORAL
846

857

859

Registro da realização, hoje pela manhã, de Au
diência Pública da Subcomissão da Moradia da Comis
são de Assuntos Sociais, com o pré-candidato à Presi
dência da República Ciro Gomes. Seno Mauro Miranda ..
Satisfação pela iminência da eleição do Conselho
de Comunicação Social, resultado do empenho das Me
sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Seno
Ramez Tebet
.
Importância da propaganda eleitoral e IXJlítico-parti
dária para o aperfeiçoamento da democracia Sen. Mozarildo
Cavalcanti
.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo nO 189,
de 2002 (n° 1.659/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comuni
tária de Vitória do Jari a executar serviço de radiodifu
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861
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são comunitária na cidade de Vitória do Jari, Estado do
Amapá. Seno Gilvam Borges
'

720

PROJETO DE LEI
-Justificativas à apresentação de projeto de lei que
proíbe a inclusão dos nomes de usuários das empresas
éoncessionárias de serviços públicos nos cadastros de
devedores inadimplentes. Seno Chico Sartori
.
Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n° 4, de 2001 (n° 3.049/2000, na Casa
de origem), que dispõe sobre a concessão do benefício
do Seguro-Desemprego a pescadores ártesanais durante
os períodos de defeso. Seno Heloisa Helena
..
Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n° 4, de 2001 (n° 3.049/2000, na Casa
de origem), que dispõe sobre a concessão do benefício
do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante
os períodos de defeso. Seno Waldeck Omelas
.
Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n° 4, de 2001 (n° 3.049/2000, na Casa
de origem), que dispõe sobre a concessão do benefício
do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante
os períodos de defeso. Seno Marluce Dias
..
Discutindo o Projeto de Lei do Senado nO 107, de
2002, de iniciativa da Comissão Mista de Segurança Pú
blica, que altera a Parte Geral e os arts. 157, § 2°, I, 158,
329 e 334 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal - e dá outras providências. Altera
o art. 85 da Lei n° 9.099, de 1995, que "dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras provi
.
dências". Seno Emilia Fernandes
Aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 149,
de 2001, que institui o Dia Nacional de Saúde Bucal,
importante iniciativa para a conscientização da popula
ção brasileira. Seno Maria do Carmo Alves
.
Felicitações ao Presidente do STF pela aprovação de
projeto de lei que cria a 1V Justiça. Sen. Francisco Esc6rcio
Projeto de Lei do Senado nO 135, de 2002, que al
tera a Lei n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir,
entre os crimes nela previstos, a resultante discrimina
ção contra o idoso. Seno Lauro Campos
.
Justificativas a projeto de lei de autoria de S. Ex'
que institui a disciplina noções de cidadania no curncu
lo dos ensinos fundamental e médio. Seno Chico Sartori .
Justificativa à apresentação de projeto de lei que
viabilizará recursos para o Fundo de Estabilidade do Se
.
guro Rural. Seno Casildo Maldaner
Projeto de Lei do Senado nO 136, de 2002, de au
toria do Senador Chico Sartori, que inclui a disciplina
Noções de Cidadania no currículo do ensino fundamen
taI e do ensino médio. Seno Carlos Wilson
..
Projeto de Lei do Senado n° 137, de 2002, que re
voga o caput do art. 83 da Lei n° 9.430, de 27 de dezem
bro de 1996, que trata da representação fiscal relativa a
crimes contra a ordem tributária. Seno Carlos Bezerra .....
Projeto de Lei do Senado n° 138, de 2002 - Com
plementar' que autoriza o Poder Executivo a instituir,
para efeitos ádministrativos, a região do complexo
geo-econômico e social denominada Corredor Cen
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25

25

tro-Norte de Desenvolvimento, visando à redução das
desigualdades regionais, por meio de seu desenvolvi
mento, nos termos do art. 43 da Constituição Federal, e
dá outras providências. Seno Francisco Esc6rcio
..
Projeto de Lei do Senado n° 139, de 2002, que
altera a Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de
dispor sobre a situação de escrituras públicas antigas,
outorgadas a adquirentes de imóveis conceituados como
terrenos de marinha e seus acrescidos, bem ainda de
imóveis construídos sobre acrescidos de marinha, nas
condições que especifica. Seno Ricardo Santos
.
Projeto de Lei do Senado nb 140, de 2002, que altera
as Leis nOs 9.249 e n° 9.250, ambas de 26 de dezembro de
1995, que dispõem sobre o ímposto de renda das pessoas
jurídicas e fisicas, respectivamente. Seno Casildo Maldaner ..
Projeto de Lei do Senado nO 141, de 2002, que altera
dispositivos da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991, para
delimitar o prazo de vigência da fiança locatícia. Sen. Carlos

Bezerra
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388

499

533

535
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Projeto de Lei n° lI, de '1002-CN, que abre aos
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União cré
dito suplementar no valor gloOO} de R$20.571.084,00
(vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, quinhentos
e oitenta e quatro reais), em favor de diversos Órgãos do
Poder Judiciário e do Ministério Público da União, para
reforço de dotações constantes do orçamento vigente.
Estabelecimento de calendário para tramitação da matéria
e remessa a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Pú
blicos e Fiscalização. Seno Carlos Bezerra
.
Projeto de Lei n° 12, de 2002-CN, que abre ao
Orçamento Fiscal da União crédito especial no valor
global de R$3,474.618, 00 (três milhões, quatrocentos e
setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), em f!l
vor do Tribunal de Contas da União, da Justiça Eleitoral
e da Justiça do Trabalho, para os fins que especifica.
Estabelecimento de calendário para tramitação da maté
ria e remessa a Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização. Sen.' Carlos Patrocínio
.
Discutindo o Projeto de Lei da Câmara n° 112, de
2001 (n° 113/99, na Casa de origem), que concede anis
tia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhado
res punidos por participação em movimento reivindica
.
tório. Seno Eduardo Dutra
Justificativa à apresentação do Projeto de Lei do Se
nado n° 142, de 2002, que adota a Baleia Franca como
"Símbolo Nacional do Ecoturísmo". Sen. Casildo Maldaner
Projeto de Lei do Senado n° 142, de 2002, que
adota a Baleia Franca como "Símbolo Nacional do Ecoturismo". Seno Casildo Maldaner
..
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679

702
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de
200 I, que cria os Tribunais Regionais Federais da 6" e
7' Região. Leitura do Oficio n° 123, de 2002, do Gover
nador do Estado do Pará. Seno Arlindo Porto
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de
200 I, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de
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ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo. Seno Sebastião Rocha
.
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 5, de 2002 (nO 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do
referido artigo, que trata da propriedade de empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Seno José Fogaça
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 2002,
que dá nova redação ao parágrafo 1° do art. 17 da Cons
tituição Federal. Seno Bernardo Cabra!...
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 48, de
200 I, que altera o caput do artigo 27 da Constituição
Federal. (representação nas Assembléias Legislativas).
Seno Bernardo Cabral.
.
. Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de
200 I, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo. Seno Sebastião Rocha
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de
200 I, tendo como primeiro signatário o Senador Arlin
do Porto, que cria os Tribunais Regionais Federais da 6'
e 7" Região. Seno Arlindo Porto
.
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 32, de 200 I, tendo como primeiro signatário o Sena
dor Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para permitir o desenvolvimento
funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego per
manente, mediante processo seletivo. Seno José Fogaça ..
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição n°
32, de 2001,
como primeiro signatário o Senador Se
bastião Rocha, que altera o inciso do art. 37 da Constitui
ção Federal para permitir o desenvolvimento funcional de
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, median
te processo seletivo. Seno Jefferson Péres
..
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição n°
32, de 2001,
como primeiro signatário o Senador Se
bastião Rocha, que altera o inciso li do art. 37 da Constitui
ção Federal para permitir o desenvolvimento funcional, de
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, median
.
te processo seletivo. Seno Lindberg Cury
Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 2002,
quedá nova redação ao parágrafo I ° do art. 17 da Cons
tituição Federal. Seno Bernardo Cabra!...
.
Proposta de Emenda à Constitúição n° 48, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo
Cabral, que altera o caput do artigo 27 da Constituição
Federal (representação nas Assembléias Legislativas).
Seno Bernardo Cabral.
.
Justificativas à apresentação de proposta de
emenda à Constituição que reduz a idade prevista para
imputabilidade penal aos 16 anos. Seno Íris Rezende.......
Apóia a PEC do referido colega que versa sobre a
revisão da menoridade penal. Aparte ao Senador Íris
Rezende. Seno Romeu Tuma.
; .
Apóia a PEC do referido colega e declara seu
votei favorável em plenário. Aparte ao discurso do Sena
dor Íris Rezende. Seno Gilberto Mestrinho
.
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Proposta de Emenda à Constituição n° 25, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fran
cisco Esc6rcio, que acrescenta art. 84 ao ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, para prorrogar o
mandato dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereado
res, de modo a possibilitar, a partir de 2006, eleições ge
rais e coincidência de mandatos em todos os níveis. Seno
Carlos Wilson
.
Proposta de Emenda à Constituição N° 25, de 2002,
que acrescenta art. 84 ao ato das Disposições Constitucio
nais T~sit6rias, para prorrogar o mandato dos atuais pre
feitos, vice-prefeitos e vereadores, de modo a possibilitar,
a partir de 2006, eleições gerais e coincidência de manda
.
tos em todos os níveis. Seno Francisco Esc6rcio
Discútindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do
referido artigo, que trata da propriedade de empresas
jornalfsticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Seno Carlos Patrocínio
..
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá' nova redação ao parágrafo I ° do artigo 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do
referido artigo, que trata da propriedade de empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens (Terceira e última sessão de discussão, em segundo
turno). Seno Eduardo Suplicy
..
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do
referido artigo, que trata da propriedade de empresas
jornalfsticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens (Terceira e última sessão de discussão, em segundo
turno). Seno Geraldo Candido
..
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
"n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao parágrafo I ° do artigo 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do
referido artigo, que trata da propriedade de empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens (Terceira e última sessão de discussão, em segundo
turno). Seno Roberto Satumino
..
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do
referido artigo, que trata da propriedade de empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens (Terceira e última sessão de discussão, em segundo
tumo). Seno Romeu Tuma
..
Proposta de Emenda à Constituição n° 29, de
200 I, que cria os Tribunais Regionais Federais da 6' e
.
78 Região. Seno Arlindo Porto
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
nO 5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do
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referido artigo, que trata da propriedade de empresas
jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima
gens. Seno Ricardo Santos
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 4, de 2002,
que dá nova redação ao parágrafo I° do art. 17 da Cons
tituição Federal (Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno). Seno Bernardo CabraI...
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 48, de
200 I, que altera o caput do artigo 27 da Constituição
Federal (Representação nas Assembléias Legislativas)
(Terceira e última sessão de discussão, em segundo turno).
Seno Bernardo Cabral
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 42, de
2000, que dá nova redação ao art. 217 da Constituição
Federal, para vedar a recondução dos dirigentes de enti
dades de administração do desporto por mais de um pe
rlodo consecutivo (Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno). Seno Maguito Vilela
..
Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 2001,
que determina a fixação de limites para gastos com a publi
cidade de obras governamentais. Seno Roberto Satumino .....
Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de
2001, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo (Terceira e última sessão de
discussão em segundo turno). Seno Sebastião Rocha .......
Proposta de Emenda à Constituição n° 26, de
2002, que altera o art. 228 da Constituição Federal, para
reduzir a idade prevista para a imputabilidade penal, nas
condições que estabelece. Seno Íris Rezende
..
RECURSOS
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INTERNACIONAIS

Satisfação diante da destinação de recursos do
Banco Mundial ao Programa Institutos do Milênio
..

Demonstra, por meio de paralelo entre a história
brasileira dos últimos cinqüenta anos e a atuação da
CNBB no País, a importância da instituição homenagea
da na sessão. Seno Pedro Simon
..
Enfatiza a importância da CNBB por meio da exIX>
sição de missões religiosas, poUticas e sociais realizadas 110
passado e ainda em andamento. Seno Lúcio Alcântara
.
Discorre sobre o pioneirismo da CNBB quanto às
suas origem, organização e estratégias de ação, Seno José
Agripino
.
Congratula a CNBB e afinna seu caráter trans
cendente em relação às suas atribuições religiosas diante
da sociedade brasileira. Seno José Alencar
..
À luz do Evangelho cristão, fala sobre a verdade
ira missão da CNBB e justifica todos os seus atos. Seno
Carlos Patrocínio
.
Discorre sobre o compromisso da CNBB com o
País e sobre a importância da erradicação da fome no
mundo para o estabelecimento de um equilibrio entre as
nações. Seno Carlos Valadares
..
Enaltece o espírito evangelizador e o compromis
so social e humanístico da CNBB em relação à popula~
ção brasileira. Seno Sebastião Rocha
.
Esclarece que a importante e constante evangeli
zação proposta e realizada pela' CNBB acorda com as
idéias de vários autores de referência para o PT e, por
conseqüência, com as necessidades do povo brasileiro.
Seno Eduardo Suplicy
..
Demonstra a importãncia da CNBB por meio da
sua ação histórica e transcendente à religião, direciona
da ao caráter humano do homem. Seno Ronaldo Cunha ...
Enfatiza, por meio de um testemunho pessoal, a
importância da fé na composição mais igualitária do
mundo. Seno Ramez Tebet..
.
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REPORTAGEM

RECURSOS NATURAIS
.Regozijo pelo lançamento do convenlO entre o
Ministério da Integração Nacional e a Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaí
ba - CODEVASF, parte do programa Proágua Infra-Es
trutura. Seno Edison Lobão
..

50S

RELAÇÕES EXTERIORES
Disparidade entre as posições emitidas pelos Srs.
José Maria Aznar e Fernando Henrique Cardoso, no en
contro da Cúpula União Européia-América Latina. Seno
Jefferson Péres
.
Manifestação de solidariedade ao povo do Timor
Leste. ,Seno Jefferson Péres
..

852
852

Matérias publicadas no jornal O Globo, subscri
tas pelo jornalista Márcio Mordra Alves, relatando o
trabalho da prefeita de Boa Vista-RR, Sra. Teresa Jucá.
Seno Romero Jucá
..
a
Contestação às denúncias publicadas contra S. Ex
pela revista Época, desta semana. Seno Ney Suassuna........
Análise do artigo "Criança é a mãe" de autoria do
jornalista Gilberto Dimenstein, publicado no jornal
Folha Popular, de Palmas-TO, edição do último dia 12
de maio. Seno Eduardo Siqueira Campos
..
Comentários sobre artigo do economista Paulo No
gueira Batista Júnior, intitulado "O efeito FHC', no qual
aponta o distanciamento entre a retórica e a realidade da po
lftica econômica do Governo. Seno Eduardo Suplicy
.

RELIGIÃO

REQUERIMENTO

Importância da canonização ocorrida ontem, \110
Vaticano, de madre Paulina do Coração Agonizant~ de
Jesus, a primeira santa brasileira. Seno Ni\bor Júnior .......
Regozijo pela canonização da brasileira Madre
Paulina. Seno Chico Sartori
..

Requerimento n° 266, de 2002, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Sr. Edenval Caia
do, ocorrido em 16 de maio último. A Mesa tomará as
devidas providências para o atendimento da solicitação.
Seno Mauro Miranda
..
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777
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Requerimento n° 267, de 2002, solicitando ao
Ministro de Estado da Justiça as infonnações que men
ciona. Seno Alvaro Dias
.
Requerimento n° 268, de 2002, de iniciativa da Co
missão de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para
o Projeto de Resolução n° 24, de 2002, advindo da aprova
ção da Mensagem n° 122, de 2002, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada à contratação de operação de crédito
externo, no valor total de US$14,460,OOO.00 (quatorze mi
lhões, quatrocentos e sessenta mil dólares dos Estados Uni
dos da América), entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BIRD, destinada ao financiamento do Programa de Aper
feiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários - PROAT
.
lI. Seno Francisco Escórcio
Requerimento n° 269, de 2002, de iniciativa da Co
missão de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para
o Projeto de Resolução n° 25, de 2002, advindo da aprova
ção da Mensagem n° 131, de 2002, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada à contratação de operação de crédito
externo, no valor de até US$167,054,OOO.00 (cento e ses
senta e sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil, o HSBC Bank Pie e o Crédit Com
mercial de France, destinada ao financiamento de oitenta e
cinco por cento dos equipamentos a serem adquiridos pelo
Comando da Aeronáutica para o projeto "Modernização da
Frota da Força Aérea Brasileira". Seno Franéisco Escórcio ...
Requerimento n° 270, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício para imediata apreciação da Mensa
gem nO 129, de 2002 (n° 310/2002, na origem), que sub
mete à apreciação do Senado Federal o nome do Doutor
Gilmar Ferreira Mendes, para exercer o'cargo de Minis
tro do Supremo Tribunal Federal (Parecer n° 385, de
2(02). Seno Lúcio Alcântara
.
Requerimento n° 271, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distnbuição de avulsos do
Parecer n° 386, de 2002, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n° 139, de 2002
(nO 34112002, na origem), que submete à apreciação do
, Senado Federal o nome do senhor Miguel Dario Ardis
sone Nunes, para exercer o cargo de Diretor de
Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes - DNIT, em substituição
a Rogério'Gonzáles Alves. Seno Mauro Miranda
..
Requerimento n° 272, de 2002, solicitando licen
ça para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no periodo de
21 a 30 de maio do corrente ano, quando estará subme
tendo-se a tratamento médico. Seno Geraldo A1thoff.......
Requerimento n° 273, de 2002, solicitando licen
ça para ausentar-se dos trabalhos da Casa, pelo prazo de
III dias, relativo ao periodo de 31 de maio a 18 de se
tembro do corrente ano, para tratar de interesses particu
lares. Seno Geraldo Althoff
..
Requerimento n° 274, de 2002, que requer, nos ter
mos regimentais, o adiamento da discussão, em segundo
turno, da PEQ5/2002, a fun de que seja feita na Sessão d0
dia 4 de junho vindouro. Seno Eduardo Suplicy
.
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Requerimento nO 275, de 2002, que solicita, nos
termos do art. 256, inciso I, do Regimento Interno, a re
tirada, em caráter definitivo, do Requerimento nO 274,
de 2002. Seno Eduardo Suplicy
..
Requerimento n° 276, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara n° 112, de 2001, que conce
de anistia a dirigentes ou representantes sindicais e tra
balhadores punidos por participação em movimento rei
vindicatório. Seno Francisco Esc6rcio
..
Requerimento n° 277, de 2002, de autoria do Se
nador Francelino Pereira, solicitando homenagens de
pesar pelo falecimento da Sra. Vera Tamm de Andrada,
ocorrido no dia 19 do corrente, em Barbacena, Estado
de Minas Gerais. Seno Francelino Pereira
..
Requerimento n° 278, de 2002, de iniciativa dos
Lideres partidários, apresentando sugestão, em caráter
excepcloii.al, de calendário para tramitação da Proposta
de Emenda à Constituição n° 18, de 2002 (n° 407/2001,
na Câmara dos Deputados), que altera os arts. 100 e 156
da Constituição Federal e o art. '81 do Ato das Disposi
ções Constitucionais Transitórias, e acrescenta os arts.
84, 85, 86, 87 e 88 ao Ato das Disposições Constitucio
.
nais Transitórias (CPMF). Seno Casildo Maldaner
Requerimento n° 279, de 2002, de iniciativa da
Comissão de Educação, solicitando urgência para o Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 189, de 2002, que aprova
o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de
Vitória do Jari a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Vitória do Jari, Estado do Amapá.
Seno Ricardo Santos
..
Requerimento n° 280, de 2002, de iniciativa da
Comissão de Educação, solicitando urgência para o Pro
jeto de Decreto Legislativo n° 154, de 2002, que aprova
o ato que outorga concessão à R.B. - Rádio e Televisão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Linhares, Estado do Espírito
Santo. Seno Ricardo Santos
.
Requerimento n° 281, de 2002, de autoria do Se
oador Sebastião Rocha, solicitando a tramitação conjun
ta do Projeto de Lei do Senado n° 167, de 200 I, que dis
põe sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços de
saúde, com o Projeto de Lei do Senado n° 265, de 1999,
que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por
versarem sobre a mesma matéria. Seno Sebastião Rocha.
Requerimento n° 282, de 2002, solicitando a reti
ra, em caráter definitivo, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 21, de 2002, que dá nova redação ao §
6° do artigo 195 da Constituição 'Federal (Reduz o prazo
para inicio da vigência das contribuições sociais a partir
da data da publicação da lei). Seno Geraldo Melo
.
Requerimento nO 283, de 2002, que solicita, nos
termos do art. 311, item I, do Regimento Interno, prefe
rência para que os itens 6, 9 e 10, da Ordem do Dia da
presente Sessão, sejam apreciados, respectivamente, em
1°,2° e 3° lugares. Seno Artur da Távola
..
Requerimento n° 284, de 2002, que solicita, nos ter
mos do art. 311, inciso I, do Regimento Interno, preferência
para o item 2 a fim de ser apreciado antes da matéria cons
tante no item I na Ordem do Dia. Sen. Bernardo Cabral ......
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Requerimento n° 285, de 2002, que requer,nos
termos do art. 312, inciso 11 e art. 372 do Regimento
Interno, a votação em separado da expressão Pará,
constante da parte final do § 11 do art. 27 do ato das
Disposições Constitucionais Transitórias,acrescentado
pelo art. 14° da Proposta de Emenda à Constituição n°
29, de 200 I. Seno Luiz Otávio
.
Requerimento n° 286, de 2002, que requer, nos
termos do art. 312, inciso n, do Regimento Interno, des
taque para a votação em separado, da expressão Amapá
constante do § 11 do art. 27 do ADCT a que se refere o
~da Emenda n° 3-CCJ (substitutivo) a PEC n°
29/0 I. Sen. Sebastião Rocha
..
Requerimento n° 287, de 2002, que solicita, nos
termos do art. 311, inciso I, do Regimento Interno, pre
ferêpCia para o item 5 a fun de ser apreciado antes da
matéria constante do item nO 8 da Ordem do Dia. Seno
.Antonio Carlos Valadares
..
Requerimento nO 288, de 2002, que solicita, nos
termos do art. 279, inciso lI, do Regimento Interno, o
adiamento da discussão do Projeto de Decreto Legislati
vo n° 299/200 I, que aprova o texto do Segundo Proto
colo ao Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços da
Organização Mundial do Comércio do Comércio, para
que a proposição seja submetida a reexame da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Seno José
Eduardo Dutra.
;
.
Requerimento nO 289, de 2002, solicitando a tra
mitação conjunta do Projeto de Lei da Câmara n° 30, de
2002, com o Projeto de Lei do Senado nO 9, de 2002, de
sua autoria, tendo em vista que ambos tratam de reserva
de vagas nas creches públicas para crianças portadoras
de deficiência. Seno Maria do Carmo Alves
.
Requerimento n° 290, de 2002, solicitando a reti
rada, em caráter defmitivo, do Requerimento nO 242, de
2002, de sua autoria. Sen Geraldo Candido
..
Requerimento n° 291, de 2002, solicitando ao
Ministro de Esta -do da Educação as informações que
menciona. Seno Eduardo Suplicy
..
Requerimento nO 292, de 2002, solicitando à Mi
nistra de Estado da Integração Nacional as informações
que menciona. Seno Eduardo Suplicy
.
Requerimento n° 293, de 2002, solicitando ao Se
nhor Ministro de Estado da Educação as informações
que 'menciona. Seno Eduardo Suplicy
..
Requerimento n° 294, de 2002, solicitando ao
Ministro da Fazenda às informações que menciona. Seno
Eduardo Suplicy
.
Requerimento n° 295, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do
Parecer nO 419, de 2002, da Comissão de Educação, so
bre o Projeto de Decreto Legislativo n° 14, de 2002 (n°
1.146/200 I, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Cultural Nor
te-Paranaense, para executar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de Arapongas,
Estado do Paraná. Seno Álvaro Dias
..
Requerimento n° 296, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do
Parecer n° 420, de 2002, da Comissão de Educação, so

/

bre o Projeto de Decreto Legislativo n° 15, de 2002 (n°
1.147/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Fundação Cultural Nor
te-Paranaense, para executar serviço de radiodifusão de
sons e ima~ens na cidade de Arapórigas, Estado do Pa
raná. Seno Alvaro Dias
..
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552
REVISTA 
Satisfação com a retomada ç!a revista Agricultura
Tropical, editada pela Universidade Federal do Mato
..
Grosso. Seno Carlos Bezerra
553

RODOVIAS

569

Abandono das estradas paraenses, em particular a
rodovia PA-279, que liga os mUnicípios de Água Azul
do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã, Xinguara e São
Feliz do Xingu. Seno Ademir Andrade
.

61

863

"SANEAMENTO BÁSICO
Considerações sobre a evolução do saneamento
básico no Brasil, à luz dos resultados da Pesquisa Naci
onal de Saneamento Básico (PNSB) empreendida peJo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - lliGE.
Seno Mozarildo Cavalcanti
..
576

500

SAÚDE
,
Análise da atuação dos planos privados de saúde.
Seno Renan Calheiros
~;
.
\
,Afi~a a incapacidade do sistema público de saú

628

711

711

713

56

~~:~~~i~:r:~.~~~.~~.~.~~~~:.~~:.~:.~~.~.~~~.~.~
. \ Exaltação da experiência de cooperativismo mé
dico \mplementado em Santa Catarina., Seno Adir Gentil.
\ Reflex~ sobre a saúde pública no Estado do
.
Paraná. Seno Alvaro Dias

58
532
784

SECA
,
. fissão do Governo Federal diante da gravidade
da eshagem prolongada que assola o Estado do Piauí.
Seno Benfio Sampaio
..

396

SENADO\
713

714

714

Constrangimento com as sucessivas manifesta
ções de autoridades econômicas e de outros setores da
vida naciodal, que têm responsabilizado o Senado por
eventuais Prejuízos causados pela não-aprovação da
CPMF. Sen.\Femando Ribeiro
.
Solicitação de ações administrativas para o paga
mento de' patcela remuneratória devida aos servídores
do Senado Federal. Seno Francisco Esc6rcio
..
Elogiai e marca a importância do conteúdo de
sua fala. Aparte ao Senador Pedro Simon. Seno Ro
mero Jucá
.
Elogia a habilidade do colega em trazer convi
dados ilustres às sessões da Casa que se referem à
discussão de temas relacionados à moradia com o in
tuito de chamar a atenção da sociedade para o tema.
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91

94

/
.~.

XIII
Aparte ao discurso do Senador Mauro Miranda. Seno
Maguito Vilela
.
Solicitação de celeridade ao Diretor·Geral do Se
nado quanto ao fornecimento de informações para que
S.Exa. possa relatar projeto do Senador Roberto Re
quião, que trata do aumento salarial dos servidores terceirizados desta Casa. Seno Roberto Freire
..
TELEVISÃO
Encaminhamento à Mesa de solicitação no senti
do de que' o sinal de TV relativo às transmissões dos jo
gos da Copa do Mundo de Futebol não seja codificado,

391

para permitir a captação pelas antenas parabólicas instaladas em todo o País. Seno Moreira Mendes
.

579

UNIVERSIDADE

489

Reafirma a necessidade de facilitar o acesso de
africanos com interesse em estudar em universidades
brasileiras. Aparte à Senadora Mãe Sílvia de Oxalá.
Seno Eduardo Suplicy
..

334

VIOLÊNCIA
Preocupação com a violência nas escolas do Esta
..
do de Sergipe. Seno Maria do Carmo Alves

)
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Ata da 62ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio Carlos Valadares, Carlos Wilson
e das Sras. Marluce Pinto e Maria do Carmo Alves

ÀS 10 HORAS, ENCONTRAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Antonio Carlos Júni or – Antônio Carlos Valadares – Arlin do Porto – Artur da Tavola – Be nício
Sam pa io – Ber nardo Cabral – Car los Bezer ra –
Car los Patrocínio – Car los Wil son – Chi co Sarto ri –
Emília Fernandes – Fernando Ri be i ro – Francelino
Pereira – Francisco Escór cio – Ge raldo Cândi do –
Geraldo Melo – Gil ber to Mestri nho – Gil vam Bor ges – He loísa Hele na – Iris Rezende – Jefferson
Peres – João Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro –
José Agri pino – José Alen car – José Eduardo Du tra – José Fo gaça – José Ser ra – Ju vêncio da Fon seca – Lau ro Campos – Lind berg Cury – Lú cio
Alcân ta ra – Luiz Ota vio – Ma ria do Car mo Alves –
Ma ri na Silva – Mar luce Pin to – Mau ro Miran da –
Mo re i ra Mendes – Na bor Jú nior – Osmar Dias –
Paulo Har tung – Pau lo Sou to – Pedro Si mon – Re ginal do Duar te – Renan Calhe i ros – Ro ber to Sa tur ni no – Ro mero Jucá – Ro meu Tuma – Ronaldo
Cu nha Lima – Sebastião Ro cha – Te o tô nio Vilela
Filho – Tião Vi ana – Valmir Ama ral – Waldeck
Orne las – Wellington Rober to.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 55 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car los Wilson, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 150, de 2002 (nº 362/2002, na origem), de 10
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 129, de 2001 (nº 3.717/97, na Casa de
origem), de iniciativa do Presidente da República, que
altera a denominação da ponte sobre o km 316,5 da
BR-158/RS, sancionado e transformado na Lei nº
10.450, de 10 de maio de 2002.
Nº 151, de 2002 (nº 364/2002, na origem), de 10 do
corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei nº 3, de
2002-CN, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor da Presidência da República, crédito especial no valor de R$ 104.567.230,00,
para os fins que especifica, sancionado e transformado
na Lei nº 10.452, de 10 de maio de 2002.
Nº 152, de 2002 (nº 371/2002, na origem), de 13
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
de Conversão nº 7, de 2002, que dispõe sobre subvenções ao preço e ao transporte do álcool combustível e subsídios ao preço do gás liqüefeito de petróleo
– GLP, e dá outras providências, sancionado e trans formado na Lei nº 10.453, de 13 de maio de 2002.
Nº 153, de 2002 (nº 372/2002, na origem), de 13
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei de
Conversão nº 6, de 2002, que dispõe sobre remissão da
Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica – CONDECINE, de que trata a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, e dá ou tras providências, sancionado e transformado na Lei nº
10.454, de 13 de maio de 2002.
Nº 154, de 2002 (nº 374/2002, na origem), de 13
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 150, de 2001 (nº 3.558/2000, na Casa
de origem), que institui o Dia Nacional de Combate ao
Glaucoma, sancionado e transformado na Lei nº
10.456, de 13 de maio de 2002.
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PARECERES
PARECER Nº 380, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 122, de 2002
(nº 277/2002, na origem), propondo seja
autorizada a contratação de operação de
crédito externo, no valor total de
US$14,460,000.00
(quatorze
milhões,
quatrocentos e sessenta mil dólares dos
Estados Unidos da América), entre a Re pública Federativa do Brasil e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), destinada ao financiamento do Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do
Banco Central do Brasil e da Comissão
de Valores Mobiliários (PROAT II).
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
O Presidente da República, mediante a Mensagem nº 122, de 2002, solicita autorização desta Casa
para contratar operação de crédito externo, no valor
total de US$14,460,000.00 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares dos Estados Unidos da
América), entre a República Federativa do Brasil e o
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Os recursos advindos do empréstimo serão
destinados ao financiamento do Programa de Aper feiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco
Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliári os (PROAT II).
Acompanham a mensagem os seguintes documentos:
– Exposição de Motivos MF nº 69 em Cred
Externo Proat II, de 11 de abril de 2002, do
Ministro da Fazenda;
– Pareceres da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouro Na cional, respectivamente nºs PGFN/COF/nº
909/2002 e STN/COREF/GERFI nº 47, de
25 de fevereiro de 2002;
– Memorandos da Secretaria de Assuntos
Internacionais nºs 200 e 213/SAIN, do Ministério da Fazenda;
– Recomendação nº 577, de 21 de junho de
2001, da Comissão de Financiamentos
Externos;
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– Ofício CVM/SAD/GAF/nº 029/2002, de 20 de
fevereiro de 2002, da Comissão de Valores
Mobiliários;
– Ofícios DECEC/DIOPE/SUAUT-2001/174, 175
e 176, de 16 de agosto de 2001, e
160-DECEC/GABIN-2001/119, de 31 de julho
de 2001, sobre o credenciamento do empréstimo pelo Banco Central do Brasil;
– Informações da STN sobre os limites de en dividamento da União;
– Pareceres dos departamentos jurídicos do
Banco Central e da Comissão de Valores
Mobiliários, respectivamente nºs COTA/2002/
01615/DEJUR/PRIRE, de 13/3/2002 e
MEMO/CVM/PJU/nº 37/2, de 18/3/2002;
– Minuta contratual;
– Aviso nº 308-C.Civil, de 17/4/2002, do Chefe
da Casa Civil da Presidência da República.
A operação consiste nas seguintes condições
e características:
Devedor: República Federativa do Brasil/Ministério da Fazenda;
Credor : Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
Valor: US$14,460,000.00 (quatorze milhões,
quatrocentos e sessenta mil dólares dos
Estados Unidos da América);
Carência: 60 (sessenta) meses;
Principal: em 20 (vinte) parcelas semestrais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de março de 2007 e a última
em 15 de setembro de 2016, sendo as parcelas de pagamento do principal no valor
de US$725,000.00 (setecentos e vinte e
cinco mil dólares dos Estados Unidos da
América), com exceção da 20ª, cujo valor
será de US$685,000.00 (seiscentos e oitenta e cinco mil dólares dos Estados Uni dos da América);
Juros: calculados à “Libor Base Rate” mais “Li bor Total Spread” para seis meses em dólares dos Estados Unidos, pagáveis semestralmente;
Prazo: 174 (cento e setenta e quatro) meses;
Comissão de Compromisso: 0,75% (setenta e
cinco centésimos por cento) ao ano, paga
anualmente sobre o saldo não desembolsado;
Comissão de Abertura: 1% (um por cento) so bre o valor total do empréstimo, paga, de
uma vez, simultaneamente ao ingresso dos
recursos.
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II – Análise
Os limites, condições e instrução processual
para as operações de crédito interno e externo da
União e de suas entidades estão regulamentados
pela Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela
Resolução nº 17, de 1992, e alterada pela Resolução
nº 41, de 1999, todas do Senado Federal.
A Secretaria do Tesouro Nacional, favorável à
operação, informa em seu parecer que há margem
nos limites de endividamento da União, conforme es tabelecido nos arts. 2º, 3º e 4º da citada Resolução nº
96, de 1989, e que a operação encontra-se prevista
no Orçamento Geral da União para o exercício de
2002. Foram, ademais, observadas as restrições im postas pela Lei Complementar nº 101, de 2001.
Por outro lado, tanto o Banco Central quanto a
Comissão de Valores Mobiliários priorizaram as dotações necessárias para o projeto e incluíram-nas nos
atuais limites e restrições de natureza orçamentária,
impostas pelo Decreto nº 4.120, de 7-2-02.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também manifestou-se favoravelmente ao empréstimo. A
Procuradoria julgou atendidas as formalidades prévias e contratação e que as minutas contratuais contém
cláusulas admissíveis segundo a legislação brasileira, tendo sido observado 0 preceito contido no art. 5º
da Resolução nº 96, de 1989.
O Banco Central do Brasil credenciou a operação e, assim, autorizou, no âmbito de sua competência, a negociação externa nas condições acima des critas.
No que diz respeito à destinação dos recursos,
cabe observar que o Programa de Aperfeiçoamento
dos Instrumentos de Atuação do Banco Central do
Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários (PROAT
II) está inserido no âmbito do Programa de Modernização do Estado. Conforme a STN, “o PROAT II foi
concebido para dar continuidade ao processo de mo dernização do sistema financeiro e do mercado de
capitais. As ações serão voltadas, em especial, e me lhoria da saúde financeira dos bancos e da rede de
segurança, fortalecimento dos instrumentos de fiscalização, aumento da transparência nas negociações
dos valores mobili&rios e melhoria da eficiência da in termediação financeira e de acesso ao mercado.”
O programa deverá ser executado em três anos,
com custo total estimado em US$14,46 milhões financiados pelo BIRD, tendo como contrapartida nacional
US$3,63 milhões aportados pelo Banco Central e
US$600 mil, pela CVM. Dos recursos do presente empréstimo, US$8.230.000,00 serão destinados ao Banco Central e US$6.230.000,00 e CVM.
Segundo os cálculos da STN, o custo efetivo da
operação foi estimado em 2,54% ao ano, constituindo-se, assim, condição financeira favorável, especial-
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mente quando comparado ao custo de captação verificado nos últimos anos junto a organismos internacionais.
III – Voto
Diante do exposto, concluímos o nosso Parecer
pela aprovação do pedido de autorização nos termos
do seguinte:
PROJETO DE RESOLUCÃO Nº 24, DE 2002
Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor total de
US$14.460.000,00 (quatorze milhões,
quatrocentos e sessenta mil dólares dos
Estados Unidos da América), entre a Re pública Federativa do Brasil e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
0 Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a contratar operação de crédito externo, no valor total de US$
14.460.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e
sessenta mil dólares dos Estados Unidos da América), entre a República Federativa do Brasil e o Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da autorização a que se refere o caput deste artigo serão destinados ao financiamento do Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários
(PROAT II), no âmbito do Programa de Modernização
do Estado.
Art. 2º A operação consiste nas seguintes condições e características:
I – Devedor : República Federativa do
Brasil/Ministério da Fazenda;
II – Credor: Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – Valor: US$14.460.000,00 (quatorze milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares dos Estados Unidos da América); IV –
Carência: 60 (sessenta) meses;
V – Principa l: com 20 (vinte) parcelas
semestrais, iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15 de março de 2007 e a
última em 15 de setembro de 2016, sendo
as parcelas de pagamento do principal no
valor de US$725.000,00 (setecentos e vin te e cinco mil dólares dos Estados Unidos
da América), com exceção da 20ª, cujo va-
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lor será de US$685.000,00 (seiscentos e
oitenta e cinco mil dólares dos Estados
Unidos da América);
VI – Juros: calculados e “Libor Base
Rate” mais “Libor Total Spread” para seis
meses em dólares dos Estados Unidos, pa gáveis semestralmente;
VII – Prazo: 174 (cento e setenta e
quatro) meses;
VIII – Comissão de Compromisso:
0,75% (setenta e cinco centésimos por cen to) ao ano, paga anualmente sobre o saldo
não desembolsado;
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IX – Comissão de Abertura: 1% (um
por cento) sobre o valor total do empréstimo, paga, de uma vez, simultaneamente ao
ingresso dos recursos.
Art. 3º A celebração do contrato a que se refere esta autorização fica condicionada à renovação
do respectivo credenciamento pelo Banco Central
do Brasil.
Art. 4º O prazo para o exercício da presente autorização de quinhentos e quarenta dias, a contar da
data de sua publicação.
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PARECER Nº 381, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 131 de 2002
(nº 315/2002, na origem) do Senhor Presidente da República, que ‘propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, no
valor de até US$167.054.000,00 (cento e
sessenta e sete milhões e cinqüenta e
quatro mil dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, entre a República Federativa do Brasil e o HSBC Bank
plc e o Crédit Comercial de France destinada ao financiamento de equipamentos

Maio de 2002

do projeto “Modernização da Frota da
Força Área Brasileira “.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
O Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 52, V, da Constituição Federal, enviou a esta
Casa a Mensagem nº 131, de 2002 (Mensagem nº
315, de 26 de abril de 2002, na origem), na qual pro põe seja autorizada pelo Senado Federal a contratação de operação de crédito externo, no valor de até
US$167.054.000,00 (cento e sessenta e sete milhões
e cinqüenta e quatro mil dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre a República Federativa do
Brasil e o HSBC Bank plc e o Crédito Comercial de
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France, destinada ao financiamento de 85% (oitenta e
cinco por cento) dos equipamentos a serem adquiridos
pelo Comando da Aeronáutica para o projeto “Modernização da Frota da Força Aérea Brasileira”.
A Operação proposta tem as seguintes características financeiras:
a) valor: US$167.054.000,00 (cento e sessenta
e sete milhões, cinqüenta e quatro mil dólares dos
Estados Unidos da América), divididos, nas seguintes
parcelas, entre os dois credores:
1. HSBC Bank plc – US$95.968.000,00
(noventa e cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil dólares dos Estados Unidos
da América);
2. Crédit Commecial de France –
US$71.086.000,00 (setenta e um milhões,
oitenta e seis mil dólares dos Estados Unidos da América);
b) devedor: República Federativa do
Brasil;
c) Órgão executor: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica;
d) finalidade: financiamento de 85%
(oitenta e cinco por cento) dos equipamentos a serem adquiridos pelo Comando da
Aeronáutica para o projeto “Modernização
da Frota da Força Aérea Brasileira”;
e) desembolso: ao fornecedor, conforme solicitações de desembolso formais, re ferentes aos bens fornecidos e serviços
prestados, tendo como data-limite 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de
efetividade;
f) carência: mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) meses, entre o primeiro desembolso e a primeira parcela de amortização;
g) amortização: 10 (dez) parcelas semestrais, iguais e consecutivas, para cada
desembolso;
h) juros: vencíveis semestralmente,
com base na USD Commercial Interest Re ference Rate (CIRR), para o período de 2-5
anos, prevista na data de assinatura do contrato comercial;
i) taxa de utilização: 0,375% (trezentos
e setenta e cinco milésimos por cento) fixos,
sobre o valor da operação;
j) despesas gerais: gastos incorridos
com a preparação e efetividade do Contrato
de Empréstimo, no valor de até
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US$10.000,00 (dez mil dólares dos Estados
Unidos da América).
Aplicam-se a esta operação os limites e condições estabelecidos pela Resolução nº 96, de 1989,
do Senado Federal.
A Secretaria do Tesouro Na cional (STN), por
meio do Parecer STN/COREF nº 144, de 11 de abril
de 2002, informou que a operação proposta esta in cluída no Plano Plurianual e que há previsão orçamentária para a mesma. O mesmo parecer in forma,
também, que há margem para a contratação da
operação em tela, de acordo com os limites es tabelecidos nos arts. 2º e 3º incisos I e II, da Resolução
nº 96, de 1989, razão pela qual nada ter a opor
quanto ao encaminhamento do plei to ao Se nado
Federal.
O Parecer PGFN/COF Nº 1.068/2002, da Procuradoria-Geral da Fazenda Na cional, constatou
que foram cumpridas as formalidades prévias à
contratação estabelecidas na Cons tituição Federal
e pelo Senado Federal, bem como nos demais dis positivos legais e regulamentares pertinentes.
Segundo, ain da, a Procuradoria da Fazenda
Nacional, a minuta contratual con tém cláusulas ad missíveis pela legislação brasileira, ten do sido ob servado o dis posto no art. 5º da Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal, que veda disposição contratual de na tureza política atentatória à soberania
nacional e à ordem publica, contrária à Constituição
e às leis brasileiras, bem assim que implique com pensação au tomática de débitos e créditos.
O Banco Central do Brasil, na forma da legislação pertinente, credenciou a República Federativa
do Brasil/Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica a negociar a operação de crédito em tela.
É o relatório.
II – Análise
A análise da documentação que acompanhou a
Mensagem presidencial demonstra o atendimento de
todas as condições impostas pela Constituição, bem
como pelo Senado Federal e pelos demais instrumentos legais.
As condições financeiras encontram-se plenamente compatíveis com o mercado internacional, não
havendo o que se opor quanto às mesmas ou quanto
às cláusulas contratuais uma vez que estas e aquelas
estão de acordo com as regras do mercado.
No que diz respeito ao mérito do pedido, trata-se
de operação de crédito a ser contratada no âmbito do
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Programa de Modernização da Frota da Força Aérea
Brasileira. O Senado Federal tem se manifestado tra dicionalmente favorável à aprovação de empréstimos
desta natureza.
III – Voto
Pelo exposto, concluímos pela aprovação do
pleito, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 25, DE 2002
Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor de até
US$167.054.000,00 (cento e sessenta e
sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, com o HSBC Bank PLC e
Crédit Commercial de France, destinada
ao financiamento de equipamentos para
o projeto “Modernização da Frota da Força Aérea Brasileira.”

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada, nos termos do art.
52, V, da Constituição Federal e da Resolução nº 96,
de 1989, do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo, no valor de até US$ 167.054.000,00
(cento e sessenta e sete milhões e cinqüenta e quatro
mil dólares dos Estados Unidos da América), de prin cipal, com o HSBC Bank PLC e o Crédit Commercial
de France, destinada ao financiamento de equipamentos para o projeto “Modernização da Frota da Força Aérea Brasileira.”
Art. 2º A operação de crédito de que trata o artigo anterior apresenta as seguintes características fi nanceiras:
I – valor: US$167.054.000,00 (cento e sessenta
e sete milhões, cinqüenta e quatro mil dólares dos
Estados Unidos da América), divididos, entre os dois
credores, nas seguintes parcelas:
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a)
HSBC
Bank
PLC
–
US$95.968.000,00 (noventa e cinco milhões, novecentos e sessenta e oito mil dó lares dos Estados Unidos da América);
b) Crédit Commecial de France –
US$71.086.000,00 (setenta e um milhões,
oitenta e seis mil dólares dos Estados Unidos da América);
II – devedor: República Federativa do Brasil;
III – órgão executor: Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica;
IV – finalidade : financiamento de oitenta e cinco
por cento dos equipamentos a serem adquiridos pelo
Comando da Aeronáutica para o projeto “Modernização da Frota da Força Aérea Brasileira;”
V – desembolso: ao fornecedor, conforme solicitações de desembolso formais, referentes aos bens
fornecidos e serviços prestados, tendo como data-li mite quarenta e oito meses, contados da data de efetividade;
VI – carência: mínimo de três e máximo de seis
meses, entre o primeiro desembolso e a primeira parcela de amortização;
VII – amortização: dez parcelas semestrais,
iguais e consecutivas, para cada desembolso;
VIII – juros: USD Commercial Interest Reference
Rate (CIRR), para o período de 2 à 5 anos, prevista na
data de assinatura do contrato comercial, vencíveis
semestralmente;
IX – taxa de utilização: 0,375% (trezentos e se tenta e cinco milésimos por cento) fixos, sobre o valor
da operação;
X – despesas gerais: gastos incorridos com a
preparação e efetividade do Contrato de Empréstimo,
no valor de até US$10.000,00 (dez mil dólares dos
Estados Unidos da América).
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias, contados da data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência comunica ao Plenário que o Pro jeto de Resolução nº 24, de 2002 (MSF 122/2002),
que autoriza a União a contratar operação de crédito
externo, no valor total de US$14,460,000.00 (quatorze milhões e quatrocentos e sessenta mil dólares dos
Estados Unidos da América), entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD); e o Projeto de Re solução nº 25, de 2002 (MSF 131/2002), que autoriza
a União a contratar operação de crédito externo, no
valor de até US$167,054,000.00 (cento e sessenta e
sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, com o
HSBC Bank plc e o Crédit Commercial de France,
destinada ao financiamento de equipamentos para o
projeto Modernização da Frota da Força Aérea Brasileira, resultantes de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim
de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do
Regimento Interno.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para uma comunicação inadiável, no momento opor tuno, posteriormente ao Senador Osmar Dias, que
também solicita a sua inscrição e estava presente no
plenário em primeiro lugar.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) –
Sr. Presidente, solicito minha inscrição para uma co municação inadiável, no momento oportuno. E agra deço a Senadora Emilia Fernandes, Sr. Presidente,
pela elegância.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exªs
serão atendidos para o uso da palavra, por cinco mi nutos, para comunicação inadiável, nos termos do art.
158, § 2º, do Regimento Interno.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio,
como Líder, por cinco minutos.
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O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, subo a esta tribuna nesta manhã
para registrar o falecimento do jornalista Cláudio Augusto Sá Leal, o mestre da notícia no meu Estado,
que tornou eternos os ensinamentos que lapidaram
gerações de jornalistas, principalmente do nosso jornal O Liberal, que tem mais de 80% de preferência
entre os leitores.
O jornalista Cláudio Augusto Sá Leal, de 72
anos, 56 dos quais dedicados à profissão, faleceu em
Belém, na madrugada de ontem, e foi sepultado no final da tarde do mesmo dia no cemitério do Recanto
da Saudade. Seu corpo foi velado na capela mortuária da Beneficente Portuguesa, onde estiveram, durante todo o dia, autoridades estaduais, amigos da família e antigos colegas de trabalho, representantes
de pelo menos três gerações de jornalistas, que com
ele conviveram nas redações dos jornais que ele dirigiu, incluindo o jornal O Liberal, a partir do início da
década de 70.
Nascido em Belém do Pará no dia 3 de março, na
Maternidade da Santa Casa de Misericórdia do Pará,
Cláudio Sá Leal era casado com D. Maria Lúcia de La
Rocque Leal, com quem teve dois filhos, Guilherme
Augusto e Carlos de La Rocque Leal, e dois netos.
Advogado e jornalista profissional, ele começou sua
carreira na imprensa como repórter da Folha do Norte
quando tinha apenas 16 anos, destacando-se, logo
nos primeiros tempos, como um profissional de futuro
brilhante, sério e extremamente talentoso.
Sr. Presidente, da Folha do Norte, Cláudio
transferiu-se para A Província do Pará, onde em
pouco tempo assumiu o seu primeiro cargo de chefia,
como subsecretário de redação. Em 1963, a convite
do empresário Oziel Carneiro e do seu irmão Arman do Carneiro, então Deputado Federal, deixou A Província do Pará e os ajudou a fundar o jornal O Dia,
como um de seus diretores. Dois anos depois, com o
fechamento do jornal O Dia, voltou à redação de A
Província do Pará, já então sob o comando de Milton
Trindade, na época Diretor-Geral dos Diários Associados no Estado.
Em 1973, atendendo a um convite do empresário Rômulo Maiorana, Cláudio Sá Leal transferiu-se
para o jornal O Liberal como secretário, cargo que
hoje corresponde ao de Diretor de Redação. Por indicação sua e com a aprovação de Romulo, foram ad mitidos na mesma época, como subsecretários, os
jornalistas Ana Diniz e Aldo Almeida, companheiros
desde o tempo em que trabalhavam juntos no jornal A
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Província do Pará. Aldo Almeida viria a trocar, mais
tarde, o jornalismo pela atividade política, chegando a
eleger-se Deputado Estadual.
Em O Liberal, Cláudio Sá Leal consolidaria sua
reputação de profissional de primeira linha e se afir maria como um dos maiores jornalistas da imprensa
do Pará em toda a sua história. O arrojo empresarial
de Rômulo Maiorana, por um lado, e, por outro, o ta lento pessoal de Cláudio se combinaram para fazer
de O Liberal, em pouco tempo, o líder absoluto da
preferência da opinião pública paraense e um dos
melhores e mais acreditados jornais do País.
A sólida relação de respeito e confiança mútua
que se estabeleceu entre o dono de empresa e o co mando da redação garantiu, a Romulo Maiorana, as
condições ideais para investir pesado na modernização do jornal, mediante a aquisição de novas máquinas e equipamentos. Esse processo culminaria, anos
depois, com a sua completa informatização, assumindo O Liberal, desde então, uma posição de vanguarda na imprensa paraense, em uma ascensão que se
mantém até os dias atuais.
Na redação de O Liberal, Cláudio Sá Leal com pletava o trabalho com o toque do seu talento profissional. Coube a ele, sobretudo, o mérito de haver for mado uma nova geração de jornalistas que, sob o seu
comando e orientação direta, sempre rigorosa e exi -
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gente ao extremo, ajudaram-no na tarefa de dar solidez a O Liberal, transformando-o no que ele é hoje:
um dos maiores e melhores jornais produzidos no
Brasil.
Para encerrar, Sr. Presidente, vou trazer um
exemplo da vida do jornalista Cláudio Sá Leal. Às vésperas de o Governador Aloysio Chaves deixar o governo para concorrer ao Senado Federal, onde foi eleito Líder do Governo, Cláudio Sá Leal manteve um jornalista de plantão até a madrugada do dia da renúncia. O jornalista telefonava para dizer que a hora já estava avançada, que a madrugada chegava e que não
teria a notícia. Ele continuou pedindo que o jornalista
permanecesse lá, ficando este até as quatro da ma nhã. Quando chegou à redação, a manchete de O Liberal sobre a renúncia do Governador Aloysio Cha ves e sua candidatura ao Senado já estava pronta.
Esse foi o tino, a força e a garra de um jornalista que
muito nos honra e também aos jornalistas do Pará e
do Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LUIZ OTÁVIO EM SEU PRONUNCIAMENTO
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes, por cessão do Senador Mauro Miranda.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quebro o
protocolo dando as boas-vindas às crianças e aos
adolescentes, estudantes que hoje nos honram com
suas presenças nas galerias da Casa.
O dia 10 de maio marca as comemorações do
Dia da Cavalaria. Não se trata de uma celebração restrita apenas à classe castrense: recordar feitos e da tas notáveis da História Pátria é um imperativo de
toda a nacionalidade.
Com justa razão, o hino do meu Estado, meu
querido Rio Grande do Sul, conclama: “sirvam nossas
façanhas de modelo a toda a Terra”. Façanhas são
atos heróicos, como bem registra o festejado Dicionário Aurélio.
O Dia da Cavalaria evoca o aniversário de nascimento de um defensor da Pátria, um gaúcho de fibra,
filho de família humilde, que galgou os postos mais
elevados da carreira militar no Império. Refiro-me,
Srªs e Srs. Senadores, a Manoel Luís Osório, o General Osório, cujo nome batiza, em justa homenagem,
cidades e milhares de ruas e praças pelos municípios
do Brasil.
Nascido em 10 de maio de 1808, na vila de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, hoje chamada
Osório, no Rio Grande do Sul, era um dos irmãos
mais velhos de uma família numerosa e de poucos recursos.
Por tal razão, não pôde seguir estudando na escola convencional e, muito cedo, antes de completar
quinze anos, sentou praça como voluntário na legião
que se deslocava para Montevidéu, a combater tropas portuguesas, que, ali aquarteladas, recusavam-se a reconhecer a Independência do Brasil.
Nessa primeira missão, teve por batismo de
fogo a batalha do Arroio Miguelete. Ali retornaria, al guns anos mais tarde, durante a Guerra de Independência do Uruguai, para pelear com sua habitual bra vura: por sua destacada atuação em Sarandi e em
Passo do Rosário, veio a receber distinções militares.
Quando eclodiu o Movimento Farroupilha, no
Rio Grande do Sul, em 1835, Manoel Luís Osório, aos
vinte e sete anos de idade, era tenente num regimento em Bagé, cidade gaúcha da região da fronteira, co mandado pelo Capitão Mazzaredo, que entregou a
praça aos revolucionários.
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Após escoltar aquele oficial até a fronteira, Osório reportou-se ao comando do tão bravo quanto polêmico Coronel Bento Manuel Ribeiro, nomeado Comandante das Armas dos Rebeldes Farroupilhas pelo
Deputado federalista Bento Gonçalves da Silva, líder
maior da Revolta.
Depois da chegada do novo Presidente da Pro víncia do Rio Grande, Araújo Ribeiro, designado pelo
Governo Central, Osório seguiu Bento Manoel Ribeiro na decisão de se reintegrar ao Exército do Império.
Não foi uma decisão fácil: em carta enviada a
seu amigo, Capitão Domingos Crescêncio de Carvalho, que também havia aderido à Revolução Farroupilha, Osório, explicou o quanto lhe angustiava, republicano que era, retornar ao serviço do Império.
Justificava, contudo, que resolvia apoiar o novo
Presidente Provincial por considerar que a Revolta já
havia cumprido seu objetivo, e, mais, porque temia
que os esquentados ânimos pudessem levar a Pátria
à anarquia e ao derramamento de sangue entre ir mãos.
Domingos Crescêncio, homem com mais de cinqüenta e cinco anos, veterano de guerras do Reino e
do Primeiro Império do Brasil, não acatou o aconselhamento do jovem Tenente Osório e permaneceu
nas fileiras farroupilhas de seu amigo Bento Gonçalves da Silva, vindo a morrer em combate.
Manoel Luís Osório, homem valente, embora
alegre e generoso, ao garantir proteção ao Capitão
Mazzaredo e ao manter a amizade e estima que continuou nutrindo pelo Capitão Domingos Crescêncio,
acima de qualquer divergência política, demonstrou
equilíbrio e serenidade em ambos os episódios.
É que Osório possuía verdadeiro horror à guerra
civil: anos mais tarde, ao passar por Ponche Verde, localidade no município de Dom Pedrito, Rio Grande do
Sul, minha terra natal, onde foi assinado o tratado de
paz da Revolução Farroupilha, Osório declarou a seu
filho e biógrafo que aquele local lhe trazia à memória,
a um só tempo, a tristeza de um combate sangrento e
a alegria da pacificação.
Dizia Osório que os republicanos ali pelearam
com valor, mas souberam transigir com dignidade, assim como os imperiais que os perseguiram com pertinácia souberam aceitá-los com fraternal amor, após
assinado o pacto de paz.
Senhoras e senhores, no Exército do Império,
Manoel Luís Osório fez brilhante carreira na Força, tomando parte nas diversas guerras, inclusive na então
conturbadíssima região do Prata.
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Lutou contra Oribe e Rosa, tenho comandado,
como coronel, a divisão que assegurou a decisiva vi tória de Monte Caseros.
Mais tarde, quando a guerra do Paraguai começou, já ostentava a patente de Marechal-de-Campo e
era o militar de maior prestígio entre os quatro países
da região, por seu serviço durante 42 de conflitos su cessivos.
O comando geral das operações somente não
lhe foi entregue por causa de certos dispositivos dos
acordos da Tríplice Aliança, que o obrigavam a aceitar
o comando do argentino Bartolomeu Mitre.
Foi na Guerra do Paraguai que Osório realizou
sua maior façanha, em maio de 1866, quando, ao
romper o cerco do Tuiuti, obrigou que as forças de Solano Lopes recuassem, possibilitando, deste modo, o
avanço dos aliados.
Ferido em batalha, só retornou aos campos de
combate em 1867, sob o comando de Caxias, quando
participou, em dezembro de 1868, das batalhas de
Itororó e Avaí e dirigiu a decisiva marcha de Tuiuti a
Tuiu-Cuê. Na batalha de Avaí, foi atingido no maxilar,
o que o obrigou a se retirar da linha de combate.
Agraciado pelo Imperador Pedro II com o título
de Marquês do Herval, em 1869, Osório, contumaz
trocista, gracejou que até Sua Majestade já sabia de
seu gosto pela erva-mate. Daí receber o título de Marquês do Herval.
Foi eleito Senador pela província do Rio Grande
do Sul em 1877 e chamado, no ano seguinte, para o
cargo de Ministro da Guerra, no exercício do qual viria
a falecer, em 4 de outubro de 1879, no Rio de Janeiro.
Seus restos mortais permaneceram, por muitos
anos, no pedestal da bela estátua eqüestre na Praça
XV de Novembro, no Rio de Janeiro, confeccionada
pelo escultor Rodolfo Bernardelli com metal obtido de
canhões tomados ao Paraguai durante a guerra.
A popularidade de Osório pode ser medida pelo
fato de que esse monumento foi custeado com o di nheiro obtido em uma subscrição pública para isso
convocada.
Osório, homem espirituoso, era emérito contador de causos. Sua liderança, seu espírito de organização e sua capacidade de despertar potencialidades, enxergando nas pessoas suas virtudes antes
que seus defeitos, ficou patente ao preparar nosso
Exército para a Guerra da Tríplice Aliança. Cuidou de
aprimorar a instrução militar do pessoal, superou epidemias de tifo e de varíola, utilizou da melhor forma
possível os parcos recursos materiais de que dispunha.
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Osório falava aos comandados com a simplicidade de sua alma campeira: embora jamais houvesse
freqüentado qualquer curso acadêmico, desenvolvia
com engenho e arte o seu ofício, esteado no seu co nhecimento adquirido nas lides diárias e na escola da
vida.
Srªs e Srs. Senadores, a Cavalaria tem em seus
quadros brilhantes oficiais, muitos dos quais se des tacam em primeiríssimo lugar na Academia Militar e
nos vários cursos de aperfeiçoamento do Exército
Nacional, inclusive no Instituto Militar de Engenharia,
uma das mais importantes Escolas de Engenharia
das Américas.
Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, essa moderna
Arma, celeiro de brilhantes técnicos e cientistas, cultua, com orgulho, seu Patrono, o Legendário Osório,
cujo caráter foi forjado no calor das batalhas e nos
embates da vida prática.
Digo estas coisas porque a Cavalaria e o Rio
Grande do Sul são umbilicalmente irmanados, sendo
difícil imaginar que um pudesse existir sem o outro. As
lanças da Cavalaria estão presentes no brasão de minha querida Sant’Ana do Livramento, minha terra de
origem, no Rio Grande do Sul. As lanças da Cavalaria
estão presentes nas fotografias de meus familiares e
antepassados. Os toques dos clarins da Cavalaria
ainda emocionam meu querido pai, aos 83 anos, Ca valariano que sempre foi, e meus sobrinhos que hoje
servem à Arma de Andrade Neves e de Osório, o Legendário. Sempre haverá uma Cavalaria, sempre haverá um Rio Grande, sempre haverá um Brasil.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, as lanças de
Osório jamais poderão verter sangue de patrícios; as
lanças de Osório jamais poderão servir para dividir os
brasileiros; as lanças de Osório jamais poderão se
prestar a desservir o Estado Democrático de Direito,
pois, na democracia – e só na democracia –, é possível a vida com dignidade e liberdade.
Nesse sentido, mister recordar o bravo e oti mista Ma noel Luís Osório, que cunhou, após o he róico combate travado em abril de 1866, na localidade denominada Passo da Pátria, no Paraguai, a
lapidar oração:
“Tenho presenciado a vossa serenidade no
meio das privações, a vossa constância nos sofrimentos. Temos dado o mais belo exemplo de dedicação à
Pátria, soldados! É fácil a missão de comandar homens livres: basta mostrar-lhes o caminho do dever.”
Nestes dias de horizontes nebulosos, é de se
evocar a estrela-guia de que fala o hino da Arma Ligeira, para que não nos detenhamos ante os caudais
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profundos ou as adversidades dos montes a serem
transpostos, para que tenhamos na lembrança que,
do meio de nosso povo sofrido, emergem líderes, ho mens e mulheres, a quem Deus dotou de inteligência,
força de comando e amor à Pátria.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, cada vez que
os clarins de nossos regimentos ressoarem o toque
“Aí vem Manoel Luís”, nós, patriotas de todos os rin cões, de todas as cores, renovaremos a inabalável fé
em nossa gente, fé em nossa Pátria, fé no futuro, es teada nas glórias do passado e nos desafios do pre sente.
Esta professora de História que, modestamente,
ensinou o amor à Pátria a tantas crianças e adolescentes, por ser brasileira e gaúcha, não poderia fur tar-se de homenagear um dos pilares da nacionalidade, um defensor do Brasil e da liberdade: o Patrono da
Cavalaria.
Manoel Luís Osório, o Legendário, certamente
teria assinado embaixo a estrofe final do hino do nos so Rio Grande do Sul:
“Mas não basta para ser livre
Ser forte, aguerrido e bravo
Povo que não tem virtude
Acaba por ser escravo”
Ao reverenciar Osório, homenageio a grandiosidade e a bravura de nossa Cavalaria e do Exército
Nacional. A História é para ser construída, vivida,
exaltada e transmitida às novas gerações.
Obrigada, Srª Presidente.

Durante o discurso da Sra. Emília Fer nandes, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.
Durante o discurso da Sra. Emília Fer nandes, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente.
Durante o discurso da Sra. Emília Fer nandes, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Maria do
Carmo Alves, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves)
– Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cândido.
S. Exª dispõe de vinte minutos para fazer o seu
pronunciamento.

15
Maio de 2002

O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Go verno Fernando Henrique Cardoso, mais uma vez,
surpreende-nos com algumas iniciativas, pois sabemos que, por trás delas, há outros objetivos.
O Governo lançou, nesta semana, uma série de
propostas – uma lista com mais de 500 itens – em relação aos direitos humanos, o que é uma tremenda
demagogia. Na verdade, o Governo, que se renovará
daqui a alguns meses, está propondo essas iniciativas para que o próximo Governo possa cumpri-las.
Sr. Presidente, não me surpreende que esse
Governo, no mesmo momento em que vetava um projeto importante para a comunidade negra brasileira,
lançava um plano de direitos humanos avançado e
moderno.
Como todo o Governo Fernando Henrique Cardoso, no papel, as coisas são bonitas, mas, na prática, nada muda. De que adianta fazer um plano para o
próximo Governo? Quando tem a oportunidade de
mudar e fazer valer os direitos dos negros, o Governo
se acovarda.
No dia 13 de maio de 2002, o Presidente vetou o
Projeto nº 129, de 1995, de autoria da então Senadora e atual Governadora do Rio de Janeiro Benedita da
Silva, que regulamentaria o direito de propriedade
das terras tradicionais para as comunidades remanescentes dos Quilombos e o procedimento da sua titulação de propriedade imobiliária, na forma do art. 68
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Federal.
As justificativas para o veto foram várias: de in constitucionalidade até uma questão semântica sobre a diferença entre “comunidades remanescentes”
e “remanescentes dos Quilombos”. Mas a base do
Governo nunca se manifestou sobre isso nos sete
anos em que esse projeto foi discutido. Tratou-se de
uma manobra para protelar a definitiva regulamentação desse dispositivo constitucional.
Em seguida, o Presidente lança o novo Plano
Nacional de Direitos Humanos, antes mesmo que as
promessas do primeiro tenham saído do papel. E já
anuncia que, dos 518 itens dessa nova versão do Plano, apenas 156 devem ser executados neste ano. Isso
sem falar que um dos temas mais polêmicos, que
apareceu como carro-chefe do Plano nos jornais no
dia seguinte, como símbolo de vanguarda deste Go verno já em fim de festa, é na verdade uma medida
proposta e defendida pelo PT há muitos anos: a união
legal entre pessoas do mesmo sexo.
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Outro ponto, ressaltado como pseudo-inclusão
de excluídos, diz respeito aos negros, o que parece
uma contradição. O Plano sugere a criação de cotas
para oferta de emprego a negros nos setores público
e privado e no ensino superior. Ora, se o Presidente
quer mesmo acabar com a exclusão dos negros, por
que, então, vetou o projeto que garantiria o direito de
propriedade das terras dos quilombos aos negros
mais pobres?
A data de 13 de maio, que alguns comemoram
como o Dia da Abolição da Escravatura no Brasil, não
é um dia de festa para os negros. É um dia de protestos e denúncias contra o que, para nós, continua sen do um tipo de escravidão. Isso porque a Lei Áurea não
conseguiu, de fato, igualar brancos e negros na sociedade brasileira.
Quando deixo meu escritório no Rio de Janeiro
e atravesso a Cinelândia, está ali a prova de que os
negros continuam escravos. São escravos da miséria,
da fome, do desemprego, da falta de moradia e edu cação. São meninos e meninas famintos, sujos, ven dendo bala, cheirando cola, dormindo entre sacos de
lixo. São mulheres que amamentam seus filhos sentadas nas calçadas imundas. Eles estão ali, todos os
dias, escravos do descaso e do preconceito.
A Lei Áurea não trouxe os negros para dentro
das casas, das escolas, das universidades, do mercado de trabalho. Os negros continuam na senzala em
nosso País, mas numa situação ainda pior: antes, ti nham casa e comida; hoje, têm apenas o chicote. A
maior prova dessa situação foram os recentes atos do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
É preciso acabar com a hipocrisia. Se houvesse,
de fato, abolição da escravatura negra no País, não
estaríamos ainda hoje, no início do terceiro milênio,
precisando de leis, que sequer saem do papel, para
tentar inserir o negro na sociedade e dar-lhe direito,
voz, vez e respeito. Medidas como as anunciadas
pelo Governo no dia 13 de maio mostram que o mito
da democracia racial no Brasil está caindo.
O fato é que ainda existe escravidão, e não só
de negros. Há brancos fazendo trabalho escravo em
nosso País. Na capital do Estado que me elegeu, as
senzalas foram transferidas do quintal da casa grande
para as favelas que subiram os morros, verdadeiros
guetos de negros, pobres, excluídos do respeito da
sociedade. É uma vergonha internacional!
Acredito, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que nosso único orgulho a ser comemorado neste
ano foi o resultado da pesquisa do IBGE de 2000. A
presença dos negros na população brasileira passou
de 5% para 6,2%, em dez anos. Ao mesmo tempo, a
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quantidade de pardos caiu de 42,6% em 1999 para
39,1% em 2000.
Mas, segundo técnicos daquele Instituto, o crescimento do índice não indica o crescimento do número de negros e sim uma mudança de comportamento
significativa. O negro não esconde mais que é negro.
O negro está resgatando a sua cor e exibindo-a com
orgulho, sem medo do preconceito que ainda reina
em nossos tempos.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para concluir, eu queria abordar um tema também muito importante e preocupante: a campanha dos petroleiros
no Brasil. Nesta semana, fomos procurados pelos dirigentes da Federação Única dos Petroleiros – FUP,
que nos trouxeram a preocupação em relação ao an damento das negociações com a Petrobras.
Os dirigentes sindicais dos petroleiros, em âm bito nacional, estão preocupados com a intransigência da direção da empresa. O Sr. Francisco Gros está
sendo muito rigoroso nas negociações, o que pode
desencadear nova greve na Petrobras. Isso não interessa nem a nós, Parlamentares, nem à sociedade,
nem aos sindicalistas, nem aos trabalhadores, já que
ainda temos na lembrança a greve de 1998, que du rou muitos dias e causou grandes prejuízos à Nação.
Na época, os sindicatos foram punidos ri gorosamente
com uma multa de R$180 mil por dia, o que levou à falência os sindicatos dos petroleiros.
Quero compartilhar essa preocupação com os
Colegas, porque, para nós, é muito importante que a
direção da Petrobras tenha mais flexibilidade, seja
mais sensível em aceitar a negociação com os petroleiros, para que ponhamos fim a esse impasse criado
em função dessa dificuldade que se apresenta.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO) – Agradeço a concessão do aparte, meu amigo, nobre Se nador Geraldo Cândido, que muito honra o seu man dato pela cidade do Rio de Janeiro. Quando V. Exª faz
críticas ao Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, devo ressaltar que Sua Excelência não
faz distinção em ajudar as prefeituras de todos os
Estados do Brasil, seja qual for o Partido, o PT, o PDT
ou qualquer outro partido. Mesmo assim, tenho observado, mesmo antes de ter assumido este mandato, que o PT vota de forma contrária em quase todos
os assuntos. Além disso, seus membros sempre diziam que o Plano Real era um plano eleitoreiro e não vi-
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geria nem por 60 dias – o plano valeria somente nas
eleições. Agora os candidatos dizem que o Plano
deve ser mantido. Não vou citar nomes, pois gosto de
fazer campanha somente em nome do meu candidato, dizendo o que ele vai ou não vai fazer. Além disso,
não é época de campanha, e esses assuntos são de
época de eleição. Contudo, devo dizer, repito, que tais
políticos estão afirmando agora que o Plano Real
deve ser mantido, que são favoráveis a ele, que não
deve haver mudanças. Então, não há demagogia so mente pelo lado do Governo; está havendo demagogia pelo lado do próprio PT, principalmente agora que
o Partido está aparecendo nas pesquisas. Mas as
pesquisas são para a época de campanha. O que im porta mesmo são as eleições do dia 6 de outubro. Diria ao nobre Senador Geraldo Cândido, por quem te nho muita admiração, que há milhares de coisas boas
no Governo Fernando Henrique Cardoso. Esse Presidente ficará marcado na História deste País como um
dos estadistas que mais fez pela sociedade, principalmente pelos menos favorecidos. Não é possível citar
tudo o que o Governo Federal fez, mas podemos des tacar, em especial, a área da Saúde, que melhorou
muito. O Ministro da Saúde, José Serra, fez um trabalho excelente. Agradeço por me ter concedido este
aparte, nobre Senador Geraldo Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ) –
Senador Chico Sartori, agradeço a V. Exª por sua contribuição ao nosso debate, a qual ajuda a melhorar a
nossa discussão. É uma intervenção importante,
mas, com todo o respeito a V. Exª, quero discordar de
algumas considerações que foram feitas.
Citarei três questões: em primeiro lugar, quanto
aos indicadores econômicos e sociais colhidos pelo
IBGE no censo de 2000, tais dados foram divulgados
recentemente e demonstram que, no Brasil, a situação não andou tão bem como V. Exª diz. Os indicadores sociais são as principais testemunhas, pois demonstram que, em muitos aspectos, nosso povo está
em pior situação do que há alguns anos. Outro ponto
em que discordo de V. Exª diz respeito ao Plano Real.
Senador Chico Sartori, creio que ninguém de bom
senso poderá ter opinião contrária ao Plano Real pelo
fato de ter sido lançado por Fernando Henrique Car doso. A população sofreu muito com a inflação, um
câncer que corroía o salário de todos os trabalhadores. O Plano Real é um aspecto positivo do Governo
Fernando Henrique Cardoso que não podemos ignorar. Domar a inflação era algo difícil, e o projeto do
atual Governo não deve ser descartado. Penso que
qualquer governo de bom senso deve fazer um esforço para continuar a conter a inflação, que é um mal
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imenso para a população, principalmente para os as salariados. Finalmente, com relação à saúde, também discordo de V. Exª, já que observamos o ressurgimento de doenças, como a tuberculose, que estavam praticamente extintas desde meados do século
passado. Há, outra vez, um recrudescimento da tuberculose nas cidades grandes, como Rio de Janeiro,
Salvador, São Paulo, Recife. Nas cidades mais pobres, os bairros da periferia têm tido, com freqüência,
a presença de hepatite e de meningite, doenças gra ves, epidêmicas, que atacam freqüentemente as áreas de populações pobres, onde não existe saneamento básico. Há também a questão da dengue. No
Rio de Janeiro, meu Estado de origem, que represento no Senado, tivemos neste ano uma epidemia de
dengue sem precedentes, com mais de 100 mil pes soas atingidas e mais de 100 óbitos, o que é muito
grave. Até o presente momento, a epidemia de den gue grassa nos Estados de Norte a Sul deste País.
V. Exª há de convir que, numa situação em que
doenças epidêmicas, contagiosas, como a tuberculose, a hepatite, a meningite e a dengue, atacam a po pulação do Brasil inteiro, isso significa que não tivemos uma ação efetiva do Ministério da Saúde no combate a essas doenças e endemias. Portanto, Senador,
não concordo com V. Exª quanto à melhoria do atendimento à saúde da população. E ainda há outros as pectos. Agradeço a V. Exª pelo aparte, mas quero terminar com essa discordância.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Srª Presidente, peço a palavra pela ordem.
A SRA. PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves)
– Tem V. Exª a palavra, pela ordem.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem.) – Srª Presidente, quero comunicar à
Presidência, à Mesa e à Casa que ontem me filiei ao
Partido dos Trabalhadores e, por conseguinte, a partir
de hoje, passo a integrar a Bancada do PT nesta
Casa.
Era o que eu tinha a dizer, Srª Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Ribeiro, por 20 minutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Srª Presidente, peço a palavra como Líder.
A SRA. PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves)
– Tem V. Exª a palavra, como Líder.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Como Líder, para uma comunicação. Sem revisão da
oradora.) – Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
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como Líder do Partido dos Trabalhadores neste mo mento, tendo em vista que nosso Líder, o Senador
Eduardo Suplicy, está ausente desta Casa, em mis são oficial, queremos, em nome do Partido, reafirmar
aqui o que já foi dito ontem, publicamente, para todo o
Brasil, pelas nossas lideranças maiores pelo nosso
Presidente do Partido, Deputado José Dirceu, pelo
nosso grande líder e candidato à Presidência da Re pública, José Inácio Lula da Silva –, a alegria, o engrandecimento do Partido dos Trabalhadores em re ceber em seus quadros figura do porte de Roberto
Saturnino.
Não vamos aqui discorrer sobre a sua vida até
poderemos fazê-lo em outra oportunidade , mas o
Brasil todo o conhece, sabe da sua ética, da sua ca pacidade de olhar o mundo com os olhos da responsabilidade, da atenção especial em relação às pessoas mais necessitadas e da soberania e da independência deste País.
O Partido dos Trabalhadores, em especial a
Bancada do PT no Senado da República, orgulha-se
e presta sua homenagem a este mais novo e sempre
companheiro da Bancada do PT nesta Casa.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Muito obrigado, Senadora Emilia Fernandes. Agra deço, de coração, pelas suas palavras.
A SRA. PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves)
– Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Ri beiro, por 20 minutos.
O SR. FERNANDO RIBEIRO (PMDB – PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trazem-me
hoje à tribuna dois assuntos que, em mim, causaram
profunda motivação para vir e registrar a posição de
um Parlamentar novo aqui nesta Casa, ainda apren dendo o ofício de representar o seu Estado no Senado da República, mas profundamente imbuído dos
melhores propósitos em relação aos temas que digam respeito ao seu Estado do Pará e ao País como
um todo.
Não poderia deixar de registrar o profundo
mal-estar que sinto ao me defrontar diariamente com
noticiários e manifestações sucessivas de setores do
Governo em relação à votação da CPMF. Não desejo
aqui abordar, de forma técnica, todas as implicações
dessa contribuição, que, instituída em 1993, era inicialmente para ser temporária, mas, ao longo do tem po, vem sendo renovada e tendo a sua alíquota elevada. Na visão da maioria da sociedade, a CPMF já se
tornou um tributo permanente. Causam-me profundo
constrangimento as manifestações do Governo – que
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exerce uma pressão que considero legítima, pois esta
é uma Casa política, o Governo é uma instituição política, e política se faz por meio de jogos de pressão -,
causam-me profundo constrangimento as sucessivas
manifestações de autoridades da política econômica
e de outros setores como que a responsabilizar o Senado da República por eventuais prejuízos causados
pela não-aprovação imediata da CPMF. Temos responsabilidades para com o ajuste fiscal e o bom an damento das contas públicas, é bem verdade, mas
também somos responsáveis pela tramitação normal
das matérias aqui tratadas, com a apreciação de to dos os seus aspectos, com todo o critério.
Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a mim
me causa profundo mal-estar ver o Senado, aqui e ali,
tratado como uma mesa de barganha, num processo
em que se acusam determinados partidos. Não tenho
procuração para defender qualquer partido em relação à questão da prorrogação ou do estabelecimento
de uma operação padrão para a apreciação da CPMF.
Fico também profundamente contristado quan do vejo a chantagem – e aqui podemos usar essa palavra – que o Governo usa para ameaçar o Congresso
Nacional perante a opinião pública, procurando dar a
impressão de que a não-aprovação imediata dessa
medida poderá nos levar aos caminhos hoje trilhados
pela Argentina e poderá implicar uma série de restrições nos serviços da área de saúde, de previdência
social, de projetos, enfim, com que o Governo se de frontar.
Paradoxalmente a isso, vemos contínuas notícias de aumento de arrecadação, recordes de arrecadação sucessivamente batidos pelo Governo, o que é
motivo de regozijo para a equipe econômico e também, em última análise, de tranqüilidade para os ru mos da economia do País. Não se pode usar apenas
da CPMF como desculpa para atrasos de cumprimentos de obrigações por parte do Governo, atrasos
para liberações de projetos de interesse dos Estados,
muitas vezes projetos de interesse social.
O Governo ontem anunciou o represamento ou
o bloqueio de recursos em diversas áreas. Sra Presidente, surpreende-nos que, entre os valores tidos
como passíveis de retenção, esteja grande parte dos
recursos de alguns Ministérios de grande importância
pelo caráter social e econômico – como o da Agricultura, por exemplo, que terá 21,9% do seu orçamento
retido, em função hipoteticamente da não-aprovação
imediata da CPMF no Senado -, enquanto que as
despesas, por exemplo, da Presidência da República
estejam restritas apenas num percentual de 6,3%.
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Sra Presidente, Srªs e Srs Senadores, como
disse, causa-me profundo mal-estar toda essa pressão, esse posicionamento não só das autoridades go vernamentais, que, em última análise, como já disse,
considero legítima, uma vez que vivemos de um intercâmbio de pressões, mas também da mídia, que ten ta usar isso como uma arma eleitoral contra os Parlamentares, sem levar em consideração que, seguramente, 90% da sociedade brasileira sofre na pele a injustiça de mais esse perverso imposto, que tributa o
rico e o pobre da mesma forma. Para o pobre, esse
imposto é pesado, obrigando-o, no fim do mês, a re correr ao cheque especial para o pagamento de con tas, enquanto que, para o primeiro, o imposto não faz
a menor diferença.
Acredito que há um profundo desconhecimento
do que pensa a sociedade. Tive a oportunidade de, na
sexta-feira, em Belém, ter um encontro com alguns
empresários. A pergunta unânime que me foi feita, ao
fim da conversa, já descontraidamente, é o que poderia ser feito no Congresso Nacional para se buscarem
outras alternativas que não obrigassem o Governo a
se valer de medidas como a CPMF para o equilíbrio
das suas contas públicas.
Gostaria, em relação a esse assunto, de enfatizar que, do montante dos recursos arrecadados com
a CPMF, que inicialmente eram vinculados à saúde,
apenas 36% são nela hoje aplicados. Ou seja, apenas
36% do que é arrecadado ou do que seria arrecadado
com a CPMF para o ano de 2002 será aplicado na
área de saúde. Vê-se que houve, ao longo do tempo,
um desvio de outras fontes de recursos da saúde,
sem o que não estaríamos hoje nessa contingência
de agravamento dos problemas do setor, uma vez
que se procura criar a idéia de que, sem essa contribuição, sem a imediata aprovação dessa medida,
será criado um caos no setor. Não, o setor está e sempre esteve um caos.
Não quero que meu pronunciamento aqui seja
confundido com qualquer aprovação ou desaprovação a pessoas que passaram pelo setor de saúde e
que hoje são candidatas a cargos majoritários neste
País. Mas é incontestável que, se houve avanços,
como, por exemplo, no estabelecimento de política
especial para determinadas doenças, quebras de pa tentes, instituição dos genéricos, há também a deplorável situação de calamidade nos postos de saúde de
certos rincões, que, muitas vezes, não têm uma sim ples sutura ou um remédio para dor de barriga de cri ança. Par ticularmente em meu Estado, o setor de sa úde não usufrui de qualquer benefício que possa ser
atribuído diretamente à cobrança da CPMF.
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Em última análise, recordo, como observador, a
luta do Dr. Adib Jatene por recursos para a saúde.
Creio que o Dr. Adib Jatene não sabia que a idéia por
ele restaurada, de um imposto já extinto, fosse de ta manha importância para a estabilidade das contas
públicas em nosso País. Entendo que, se verdadeiro
for o grau de importância da CPMF nesse processo,
deveria sim o Dr. Adib Jatene ser candidato à Presidência do Brasil, porque ele, com o seu imposto, teria
achado a fórmula mágica para a estabilidade das
contas públicas, o que é o objetivo de qualquer governante.
Sras e Srs Senadores, além desse assunto, desejo também registrar que, no meu Estado, às primeiras horas da madrugada de hoje, encerrou-se uma
parte do julgamento dos envolvidos e acusados no lamentável, triste, deplorável, vergonhoso episódio de nominado Chacina de Carajás. Para nós, paraenses,
é motivo de profunda consternação. Não poderia deixar de mencionar esse episódio aqui, sem, entretanto, absolutamente formular juízo sobre culpabilidade
ou não dos que estavam sentados no banco dos réus,
porque não sou juiz e a função de julgar cabe à Justiça. Mas, com a certeza de que aquele lamentável e
deplorável episódio, que vitimou 19 pessoas desprotegidas, desassistidas da sociedade e atingiu outras
tantas, vitimará por muito tempo outros tantos que estão se vendo na iminência da condenação, como o
comandante da operação, Coronel Pantoja, que recebeu esta madrugada uma pena de mais de duzentos
anos de prisão. Certamente, não posso concordar
com a extensão de uma pena dessas. Não estou em
absoluto defendendo a impunidade. Acho que os responsáveis têm que ser julgados e pagar pelos seus
crimes. Todavia, penso que, sob pena de se levar
essa questão a outros confrontos e não aprender as
lições da tragédia que foi para nós todos, paraenses e
brasileiros e cidadãos ardorosos defensores da paz,
alguns pontos devem ser observados. Primeiro, certamente faltam outros responsáveis no banco do réus
em que se ontem sentou o oficial da Polícia Militar
responsável pela operação. A passionalidade e a falta
de critérios podem ter levado a que, para se remediar
um crime hediondo, se cometam outras injustiças
também.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores.

Durante o discurso do Sr. Fernando Ribeiro, a Sra. Maria do Carmo Alves, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da presi-
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dência que é ocupada pelo Sr. Antonio Car los Valadares, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Chico Sartori,
pedindo a S. Exª que restrinja o seu pronunciamento,
pois temos que entrar na Ordem do Dia.
Logo após o seu pronunciamento, também falará a Senadora Maria do Carmo.
Obrigado pela compreensão.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO) –
Serei breve, Sr. Presidente.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Pela ordem,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – .Sr. Presidente, desejo sa ber se o uso da palavra para comunicação inadiável
será feito antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Senador Osmar Dias, V. Exª. terá assegurado o
uso da palavra para comunicação inadiável antes da
Ordem do Dia.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Obrigado, Sr.
Presidente.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, assomo à tribuna desta Casa para
trazer um assunto da maior relevância para o exercício da cidadania.
O consumidor dos serviços públicos no nosso
País vem sendo constantemente ameaçado pelas
empresas que atualmente detêm suas concessões
ou mesmo permissões para as referidas e diversas
explorações dos mais diferenciados serviços.
Na verdade, tornaram-se constantes as reclamações dos consumidores desses serviços pelo re cebimento de cartas das referidas empresas, ameaçando inscreverem aqueles usuários que, porventura,
encontrem-se inadimplentes nos diversos cadastros
públicos de proteção ao crédito, como é o caso do Serasa e de outros. Quando isso ocorre, passa a prejudicar duplamente o consumidor, pois, além de autorizar
o corte dos serviços, elimina-o basicamente do mer cado financeiro e do consumo doméstico por via do
sistema de crédito.
É princípio lógico que “não se pode tirar de onde
não se tem”. Portanto, torna-se evidente que não é
normal exigir das empresas concessionárias e per missionárias de serviços públicos que ofereçam ser -
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viços adequados e por tarifas módicas, se não tiverem a justa remuneração pelos serviços prestados.
Serviço adequado, diz a lei, é o que satisfaz as
condições de regularidade, continuidade, eficiência,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia e mo dicidade de tarifas.
Ora, Sr. Presidente, é ilusório exigir que as empresas prestem serviços adequados sem que tenham
a contraprestação pecuniária capaz de cobrir os cus tos e ainda sobrar uma parcela suficiente para remunerar o capital e, também, para a reinversão na me lhoria dos empreendimentos.
Proteger o capitalismo em detrimento dos usuários é algo que não podemos aceitar, tampouco cogitar, por ser contrário ao sentimento de justiça que
deve imperar na prestação de serviços a cargo do
Estado. Favorecer a inadimplência nada mais significa do que prejudicar o próprio sistema de descentralização da prestação de serviços públicos, à medida
que essa prática acabaria por inviabilizar o regime de
concessão e de permissão.
O que se pretende é evitar que o usuário seja
punido duas vezes, pois a própria lei de concessões,
acima referida, prevê a interrupção do serviço por
motivo de inadimplemento do usuário.
Além do mais, prevê-se também a cominação
de penalidades em caso de desobediência ao preceito que se pretende incluir no direito positivo de nosso
País.
Assim sendo, S. Presidente, queremos aproveitar esta oportunidade para apresentar projeto de lei
com intuito de proibir que tais empresas inscrevam
nos cadastros públicos de devedores inadimplentes
os usuários de seus serviços, pois já contam com formas mais eficazes de evitar o calote.
Segundo o Procon – Código de Defesa do Consumidor –, empresas que prestam serviço de telefonia, energia elétrica, água e saneamento não podem
incluir na lista da Serasa e SPC consumidores inadimplentes. A Telesp Celular foi multada pelo Procon
em R$1.036.726,60 por ter enviado nome de clientes
inadimplentes à SERASA e SPC (Serviço de Proteção ao Crédito). De acordo com o Procon, empresas
de telefonia não podem incluir esses clientes em lis tas de mau pagadores. Quem tiver o nome enviado à
SERASA ou ao SPC por empresas de telefonia pode
reclamar ao Procon. O processo aberto pelo Procon
para multar uma empresa pode começar com uma reclamação ou investigação própria.
Eram essas a minhas considerações, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Houve um acordo entre as Senadoras Maria do
Carmo Alves e Marluce Pinto para falarem após a
Ordem do Dia.
Após a Ordem do Dia, retornaremos a palavra
às nobres Senadoras.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma co municação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o DIEESE fez uma
análise dos dados levantados pelo IBGE, que demonstra, de forma alarmante, a situação do Paraná, o
que deve se refletir na situação brasileira, e chegou à
conclusão de que o maior problema da década foi o
desemprego e o maior problema do século foi a distribuição de renda.
O Paraná, hoje, se encontra numa situação em
que 11,95% dos seus trabalhadores não têm empregos. Isso chega ao número de 547 mil trabalhadores
desempregados, Sr. Presidente.
É claro que esse crescimento do desemprego
pode ser notado quando observamos o número de
1995. Nesse ano, 265 mil trabalhadores estavam de sempregados e, em 1999, eram 450 mil, o que representa um crescimento, no período, de 70% do número
de trabalhadores desempregados. O emprego só
cresceu, nesse mesmo período, 1,6%, o que significa
que praticamente não cresceu.
As causas indicadas pelo IBGE já são conhecidas. É o baixo crescimento da economia, mais ou menos 2% ao ano; o aumento da produtividade, sem re dução da jornada de trabalho e sem aumento de salário; a abertura da economia, que coloca os setores
produtivos brasileiros em desigualdade na competição, principalmente agora quando se anuncia esses
altos subsídios à agricultura americana, sem que haja
uma posição firme do Governo, ainda; pelo menos
pelo que temos conhecimento; a taxa de juro, combinada com o alto índice de tributação da nossa economia, que chega a quase 35% do PIB; as altas taxas de
juros que desaceleram, inibem, os investimentos e,
evidentemente, outros fatores que já consideramos
aqui, como os problemas criados pela legislação tra balhista, que precisa ser modernizada, sem mexer,
evidentemente, nos direitos dos trabalhadores.
No Paraná, a agropecuária ainda é o setor que
mais gera empregos, com um índice de 19%. O comércio gera 18% e a indústria, 16%. Evidentemente,
a construção civil, que todos dizem que deve ser rea tivada para gerar empregos, fica com 6%. Esses dados
mostram que o Paraná ainda tem uma vocação agrí -
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cola que ninguém jamais poderá ignorar. Qualquer
governo que ignorar essa vocação produzirá um de sastre social, como esse a que estamos assistindo.
Devemos partir para uma industrialização vigorosa do Estado do Paraná, para que a combinação de
uma agropecuária forte com uma indústria também
forte possa criar as condições necessárias à geração
de empregos e à criação de oportunidade de trabalho
para a população do Estado.
Sr. Presidente, outro dado revela que os paranaenses trabalham acima da carga horária legal: 1,8 milhão de trabalhadores paranaenses trabalham mais
de 44 horas semanais, o que demonstra a péssima
distribuição de renda existente no Estado. Dos trabalhadores do Paraná, 58% recebem menos do que três
salários mínimos e apenas 2,5% percebem salário
acima de 20 salários mínimos por mês. Essa péssima
distribuição de renda também pode ser verificada
com um dado mais revelador: 2,1 milhões de paranaenses estão abaixo da linha da pobreza, ou seja, não
percebem R$80,00 por mês, o que os coloca numa situação não apenas de miséria, mas de marginalidade. São marginais da sociedade. Precisamos de um
programa de governo que possa incluí-los e torná-los
cidadãos de fato. Atualmente, essas pessoas estão à
margem de todos os benefícios concedidos pela legislação trabalhista, porque não estão registrados em
carteira; estão à margem de todos os benefícios futuros para garantir inclusive uma velhice tranqüila, com
aposentadoria; estão à margem do mercado de trabalho efetivo, formal; estão, portanto, Sr. Presidente, à
margem da sociedade.
O Paraná, que é um Estado que produz um
quarto da produção brasileira de grãos – de cada 100
toneladas, 25 toneladas são produzidas naquele
Estado. O Paraná, que está experimentando, sim, não
dá para negar, um avanço no desenvolvimento da sua
indústria, não pode deixar na marginalidade 2 milhões e 100 mil irmãos nossos.
Por isso, Sr. Presidente, é preciso uma política
efetiva, que consolide a nossa agricultura e que faça
com que o Paraná avance na indústria, mas sem desprezar a nossa vocação e sem desprezar os empresários paranaenses, que devem ser prioridade em
qualquer plano de Governo, e não apoiar empresas
estrangeiras, que remetem para fora do Estado e para
fora do País os lucros lá obtidos.
Era a comunicação que eu queria fazer.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, proposta de emenda à Constitui-
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ção que será lida pela 1.ª Secretária em exercício, Senadora Marluce Pinto.
É lida a seguinte
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 24, DE 2002
Dá nova redação ao art. 54 do Ato
Das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas do Senado Federal e da Câmara dos
Deputados, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto Constitucional:
Art. 1º O caput do art. 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 54. Os seringueiros recrutados nos termos
do Decreto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de 1943,
e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de se tembro de 1946, e pela Lei nº 7.986, de 28 de dezembro de 1989, receberão, quando carentes, pensão
mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos e
um abono anua, calculado com base no valor da pen são do mês de dezembro de cada ano.”
Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
Os seringueiros abrangidos pelo art. 54 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, conhecidos como “soldados da borracha”, foram convocados e encaminhados pelo Governo do Presidente Getúlio Vargas para trabalhar nos seringais da Região
Amazônica, durante a Segunda Guerra Mundial, nos
termos do Decreto-Lei nº 5.813, de 1943.
Esses trabalhadores desempenharam papel estratégico nos projetos políticos do País, à época, em
função do acordo firmado com o Governo americano
para o fornecimento de grande quantidade de látex
para a indústria bélica, a preços baixos.
O Decreto-Lei nº 9.882, de 1946, garantiu aos
“soldados da borracha” um plano assistencial em re tribuição aos serviços prestados, o que só efetivou-se
com a Constituição de 1988, que lhes concedeu pen são mensal vitalícia, quando carentes, no valor de 2
salários mínimos, estendida aos dependentes, nas
mesmas condições, benefício este regulamentado
pela Lei nº 7.986, de 1989.
Nada mais justo conceder a esses seringueiros
o abono anual, como é denominado o décimo terceiro
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salário na legislação previdenciária, considerando
que os mesmos apresentam características normais
de trabalhadores à época, tendo inclusive celebrado
contratos de trabalho junto aos seringalistas.
O inciso VIII do art. 7º da Constituição garante
aos trabalhadores urbanos e rurais o direito ao décimo terceiro salário com base na remuneração integral
ou no valor da aposentadoria. Visando afastar dúvidas em relação à abrangência desse direito, outras
disposições constitucionais determinam sua aplicação também aos servidores públicos civis e militares
e aos domésticos. Além disso, o § 6º do art. 201 da
Carta estabelece que a gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terão por base o valor dos
proventos no mês de dezembro de cada ano.
Observe-se que todos os benefícios especiais
concedidos pelo Poder Público – por exemplo, aposentadorias e pensões devidas a anistiados, pagas
pelo INSS à conta de Encargos Previdenciários da
União – contemplam a concessão do abono anual.
Face ao alcance social da proposta, contamos
com o apoio dos ilustres Parlamentares para aprovação desta Proposta de Emenda à Constituição.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2002. – Senador Chico Sartori – Chico Sartori – José Otávio –
Welington Roberto – Fernando Ribeiro – Benício
Sampaio – Jonas Pinheiro – Romeu Tuma – Artur
da Távola – Romero Jucá – Moreira Mendes – Ari
Stadler – Geraldo Athoff – Amir Lando – Reginaldo Duarte – Roberto Saturnino – Mozarildo Cavalcanti – Carlos Patrocínio – Antonio Carlos Valadares – Roberto Freire – Casildo Maldaner – Osmar
Dias – Geraldo Cândido – Tião Viana – Roberto
Requião – Marina Silva – Emília Fernandes – Gil berto Mestrinho – Renam Calheiros – Fernando
Bezerra – Gilvam Borges.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Os seringueiros recrutados nos termos do De creto-Lei nº 5.813, de 14 de setembro de 1943, e amparados pelo Decreto-Lei nº 9.882, de 16 de setembro de 1946, receberão, quando carentes, pensão
mensal vitalícia no valor de dois salários mínimos.
§ 1º O benefício e estendido aos seringueiros
que, atendendo a apelo do Governo brasileiro, contribuíram para o esforço de guerra, trabalhando na pro -
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dução de borracha, na Região Amazônica, durante a
Segundo Guerra Mundial.
§ 2º Os benefícios estabelecidos neste artigo
são transferíveis aos dependentes reconhecidamente
carentes.
§ 3º A concessão do benefício far-se-á conforme
lei a ser proposta pelo Poder Executivo dentro de cento
e cinqüenta dias da promulgação da Constituição.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 5.813, DE
14 DE SETEMBRO DE 1943
Aprova o Acordo relativo ao recrutamento, encaminhamento e colocação de
trabalhadores para a Amazônia e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere a artigo 180 da Constituição, De creta:
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 9.882, DE
16 DE SETEMBRO DE 1946
Autoriza a elaboração do um plano
a assistência aos trabalhadores da borracha.
o Presidente da República usando da atribuição
que lhe confere a artigo 180 da Constituição, Decreta:
....................................................................................
LEI Nº 7.986, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Regulamenta a concessão do benefício previsto no artigo 54 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e
da outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 7º (*) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de
sua condição social:
....................................................................................
VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria;
....................................................................................
Art. 201. (*) Os planos de previdência social, mediante contribuição, atenderão, nos termos da lei, a:
....................................................................................

23
Maio de 2002

§ 6º A gratificação natalina dos aposentados e
pensionistas terá por base o valor dos proventos do
mês de dezembro de cada ano.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constantes
dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência recebeu, do Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição
Federal, as seguintes Mensagens:
– Nº 155, de 2002 (nº 366/2002, na origem), de
10 do corrente, solicitando seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total equivalente a
US$ 34,000,000.00 (trinta e quatro milhões de dólares
dos Estados Unidos da América), de principal, entre o
Governo do Estado de São Paulo e o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada a financiar,
parcialmente, o Programa de Ação nos Cortiços do Estado de São Paulo – Primeira Fase; e
– Nº 156, de 2002 (nº 367/2002, na origem), de
10 do corrente, solicitando seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor equivalente a
até US$ 120,000,000.00 (cento e vinte milhões de dólares dos Estados Unidos da América), de principal,
entre o Governo do Estado de São Paulo e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID, destinada
a financiar, parcialmente, o Programa de Recuperação de Rodovias do Estado de São Paulo.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O Senhor Presidente da República adotou, em
14 de maio de 2002 e publicou no dia 15 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 38, que “Dispõe
sobre o parcelamento de débitos tributários de Esta dos, do Distrito Federal, de Municípios e de empresas
públicas e privadas em processo de falência ou de liquidação, institui regime especial de parcelamento da
contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do servidor Público – PASEP, restabelece pra zos para pagamento de débitos tributários, inclusive
do Imposto de Renda incidente sobre lucro inflacionário, concede benefícios fiscais à instalação, ampliação ou modernização de unidades industriais e tratamento tributário isonômico entre produção nacional e
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a importação de papel-jornal, altera a legislação adu aneira e a relativa à cobrança de direitos antidumping e compensatórios, e dá outras providências”.
De acordo com as indicações das Lideranças, e
nos termos do § 2º do art. 2º da Resolução nº
1/2002-CN, e da Resolução nº 2/2000-CN, fica assim
constituída a Comissão Mista incumbida de emitir pa recer sobre a matéria:

Sexta-feira 17

PT
João Paulo

Adão Pretto
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres
PTB

Roberto Jefferson
SENADORES
Titulares

Suplentes

Gilvam Borges
Marluce Pinto
Amir Lando
Alberto Silva

Miro Teixeira

Valdemar Costa Neto

Bloco (PSB/PCdoB)
José Antonio Almeida

Haroldo Lima

José de Abreu
PFL

José Agripino
Francelino Pereira

Romeu Tuma
Leomar Quintanilha

Bloco Oposição (PT/PPS)
Eduardo Suplicy

Emilia Fernandes
PDT

Sebastião Rocha

Álvaro Dias
PTB
Arlindo Porto
*PSB
Paulo Hartung
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Inocêncio Oliveira
Francisco Coelho

Abelardo Lupion
José Carlos F. Júnior
PSDB

Jutahy Junior
Antonio Kandir

Chico da Princesa
Inaldo Leitão
PMDB

Geddel Vieira Lima
Albérico Filho

Bispo Rodrigues

*PTN

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

Ademir Andrade

Ricardo Ferraço
Bloco (PL/PSL)

Bloco (PSDB/PPB)

Carlos Patrocínio

Fernando Gonçalves

Bloco (PDT/PPS)

PMDB
Renan Calheiros
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
Juvêncio da Fonseca
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Damião Feliciano
Freire Júnior

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 15-5-2002
– Designação Comissão: 16-5-2002(SF)
– Instalação da Comissão: 17-5-2002
– Emendas: até 21-5-2002 (7º dia da publicação)
– Prazo final na Comissão: 15-5-2002 a
28-5-2002(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 28-5-2002
– Prazo na CD: de 29-5-2002 a 11-6-2002(15º
ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 11-6-2002
– Prazo no SF: de 12-6-2002 a 25-6-2002 (42º
dia)
– Se modificado, devolução à CD: 25-6-2002
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD:
de 26-6 a 28-6-2002 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de: 29-6-2002 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 13-8-2002 **(60
dias)
* Designações feitas nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN
** § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada
pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001. “Prorroga-se-á uma única vez por igual período a vigência de medida
provisória que, no prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação encerradas nas duas Casas do Con gresso Nacional”.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Passa-se à
Item 1:
SUBSTITUTIVO DO SENADO
AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 4, DE 2001
Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Câmara nº 4, de 2001 (nº 3.049/2000, na
Casa de origem), que dispõe sobre a concessão do benefício do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante os pe ríodos de defeso, tendo
Parecer sob nº 343, de 2002, da Comissão Diretora, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, oferecendo a redação do
vencido.
A Presidência esclarece ao Plenário que à ma téria poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.
Em discussão o substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra, com muito prazer, para dis cutir a matéria, ao Senador Waldeck Ornelas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, trata-se de uma etapa já em discussão em turno suplementar deste substitutivo do Senado
a um projeto de Lei oriundo da Câmara, mas que, aqui,
recebeu emendas e um substitutivo da lavra do Senador Lúcio Alcântara, que incorpora importantes e significativos ganhos para os pescadores artesanais.
É interessante e pude observar, inclusive discutimos esta questão trazendo representantes do Ministério do Trabalho e Emprego na Comissão de Revitalização do Rio São Francisco, que os pescadores ar tesanais não estavam, de fato, tendo direito, tendo
acesso a esse benefício. Daí, surgiram algumas pro postas, inclusive emendas feitas por mim e acolhidas
pelo Relator, que tiveram o sentido exatamente de
possibilitar o efetivo funcionamento desse benefício
aos trabalhadores, aos pescadores ar tesanais. Eu me
refiro, por exemplo, a medidas como a obrigatorieda-
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de de que o Ibama publique as portarias do defeso
com pelo menos 30 dias de prazo antes do início de
sua vigência, a fim de possibilitar que o Ministério do
Trabalho e as colônias de pescadores procedam ao
cadastramento daqueles que terão direito ao benefício do seguro-desemprego.
Outro aspecto é que, ao ser transferida do Iba ma para o Ministério da Agricultura a concessão da
Carteira Profissional – na verdade, deveria ser para o
Ministério do Trabalho –, foi reduzido o prazo de validade para um ano, e passou a ser cobrada a carteira.
O que se reestabeleceu no substitutivo foi a vigência
da carteira do pescador ar tesanal por cinco anos.
Do mesmo modo, reduziu-se de três para um ano
o prazo de registro, para que passem a ter acesso ao
seguro-desemprego no período do defeso. Isso é importante, já que os pescadores são trabalhadores informais e, em face da exigência de três anos de registro
para começarem a fazer jus ao benefício social, terminavam sendo prejudicados. É preciso incorporar esse
contingente ao benefício do seguro-desemprego.
Além disso, há várias outras medidas aparentemente de pequena monta, inclusive a autorização
para que, onde não haja agência financeira de banco
oficial, possa ser feito convênio com outros estabelecimentos financeiros, de modo que o pescador receba o seguro-desemprego no próprio local onde vive, o
que é muito importante.
A Caixa Econômica Federal acaba de lançar o
Caixa Aqui. Devo dizer que as gestões realizadas
pela Comissão para o Acompanhamento do Projeto
de Revitalização do São Francisco junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério do Trabalho levaram
ao desenvolvimento de um software que permite o
pagamento do seguro-desemprego pelas casas lotéricas e pelo Caixa Aqui. Assim, creio que acabaremos
com esse grave problema de o pescador nunca receber seu seguro-desemprego ou receber depois de o
defeso ter acabado. Ora, como ele fica quatro meses
sem renda, ele tem de receber o benefício ao longo
do período, mês a mês, porque ele precisa desse dinheiro para se alimentar. Essas correções e ajustes
que o substitutivo incorporou fazem com que o projeto
se transforme num efetivo benefício social para os
pescadores artesanais, que tinham direito ao seguro-desemprego na letra da lei, mas não estavam tendo acesso a ele.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Continua em discussão a matéria.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden-
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te, Srªs e Srs. Senadores, como já disse o Senador
Waldeck Ornelas, essa é uma preocupação muito
grande de todos os Senadores da Casa, inclusive do
Presidente Antonio Carlos Valadares. Todos nós já tivemos oportunidade de, em alguns momentos, divergir
em questões relacionadas ao projeto, mas tem havido
um esforço muito grande para estender o seguro-desemprego para os pescadores artesanais durante o defeso.
Eu não poderia deixar de saudar os Deputados
do PT José Pimentel, Paulo Rocha e Luci Choinacki,
que trabalharam muito nesse projeto – já tive oportunidade de relatar um projeto semelhante do Senador
Lúcio Alcântara –, para garantir renda ao trabalhador
quando impedido do exercício da profissão por razões relacionadas à reprodução dos peixes.
O relator enalteceu o mérito do projeto, que de termina que a comprovação do registro profissional
seja emitida também pelas Capitanias dos Portos, do
Ministério da Defesa, lembrando que existe um relacionamento até mais próximo entre os trabalhadores e
as capitanias, o que permitirá que a documentação
seja expedida sem maiores delongas. Houve redução
do prazo de emissão de três anos para um ano, além
da fixação do prazo mínimo de 30 dias para a publicação do ato que dá início ao período de defeso. Foi es tabelecida a validade do registro profissional em cin co anos, e a possibilidade de bancos oficiais federais
credenciados celebrarem convênio operacional com
outros estabelecimentos bancários para o pagamento do seguro-desemprego nos Municípios e localidades que não disponham de agência.
Portanto, Sr. Presidente, saúdo a Relatoria e to dos os Senadores por seu empenho, mas, de uma
forma muito especial, os Deputados do PT José Pi mentel, Paulo Rocha e Luci Choinacki, que estenderam o seguro-desemprego aos pescadores artesanais durante o defeso. Trata-se de uma propositura que,
de fato, dispõe-se a corrigir problemas da Lei nº
8.287/91, que também trata do tema.
O projeto é de grande valor para os pescadores,
não apenas do mais belo litoral do Brasil, o litoral de
Alagoas, mas também para os do rio São Francisco.
O Senador Waldeck Ornelas e eu, na Comissão
de Revitalização do Rio São Francisco, tivemos oportunidade de assistir a várias exposições relacionadas
à pesca no rio São Francisco, por exemplo, sobre o
problema de diminuição da reprodução dos peixes
em função do assoreamento e sobre a capacidade
daquele rio, infelizmente, quase toda disponibilizada
para a geração de energia, pela irresponsabilidade de
investimentos em outros componentes de matriz
energética.
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Enfim, como se não bastasse a adversidade da
ausência de um projeto de desenvolvimento sustentável para o nosso litoral e para o rio São Francisco,
ainda há a diminuição da reprodução de peixes e problemas gravíssimos em relação às comunidades ribeirinhas e aos pescadores de uma forma geral.
Daí a importância do projeto, que estabelece
uma garantia de renda para os pescadores artesanais e corrige algumas distorções e discrepâncias que
ficaram na legislação aprovada em 1991.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Para
discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, também não posso deixar de
discutir esse projeto, uma vez que meu Estado possui
belos rios. Embora a minha Colega, a nobre Senadora Heloísa Helena, tenha falado a respeito das lindas
praias de Alagoas, eu também poderia falar das lindas praias do Ceará. No entanto, quero ater-me aos
rios da Amazônia, principalmente da cidade de Caracaraí, que possui uma colônia de pescadores. O rio é
praticamente o único meio de vida dos autônomos daquela cidade, aliás, de toda a região ribeirinha do
Estado de Roraima.
Quero solidarizar-me com o nobre Senador que
ora preside a sessão por seu substitutivo, que veio
ampliar ainda mais o objetivo do projeto dos Deputados. O projeto é oriundo da Câmara dos Deputados,
de três Deputados do PT, conforme já foi citado. A ampliação de sua abrangência faz justiça, principalmente por podermos, agora, assegurar que, no decorrer
de quatro meses, os pescadores fiquem recebendo
uma quantia, mês a mês, como tão bem especificou o
Senador Waldeck Ornelas.
Neste País, na maioria das vezes, tudo demora
muito. As leis existem, mas não são realmente cum pridas. Com essas modificações, temos certeza de
que os pescadores não pescarão em época inoportuna. Muitos deles o faziam porque necessitavam alimentar a família e não dispunham de outros meios
para isso. Esta lei, portanto, trará benefícios significativos para essas famílias carentes.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, o substitutivo é considerado como definitivamente adotado, sem votação, nos termos do art.
284 do Regimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Aproveitamos a oportunidade para fazer uma
saudação aos pescadores, esses heróis anônimos
que trabalham em todo o Brasil e que muitas vezes ficam desempregados por ocasião do defeso, mas que
agora terão o amparo da lei em seu benefício.
Aproveitando também o momento, a exemplo da
Senadora Heloísa Helena, quero exaltar as nossas
praias nordestinas, entre as quais destaco a praia de
Atalaia, na cidade de Aracaju, uma das mais lindas do
Brasil.
E não podemos nos esquecer da Bahia.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, fiquei com ciúme e queria também
poder enaltecer as praias do meu querido Estado, o
Maranhão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Já foram aqui enaltecidas as do Ceará, agora,
as do Maranhão, ou seja, a beleza de todas as praias
do Nordeste merece ser exaltada.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Os Lençóis Maranhenses encantam o mundo inteiro, principalmente depois de mostrados pela novela
da Rede Globo.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Com prazer, Líder do Governo.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB –
RJ) – Copabacana, Ipanema, Urca, Grumari, Cabo
Frio, Arraial do Cabo, Mangaratiba, Angra dos Reis,
Parati...
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Maragogi, Pajuçara, Ponta Verde, Praia do Francês...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Agradeço a participação das Srªs e dos Srs. Senadores. Nossas praias já foram bastante enaltecidas. Vamos continuar nossos trabalhos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, tudo começou em Porto Seguro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr. Presidente, os pescadores do belíssimo Pantanal, de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, também estão
muito satisfeitos com a aprovação do projeto. Nós,
mato-grossenses, convidamos os que não conhecem
a beleza do Pantanal para que a conheçam hoje,
amanhã e sempre. Obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, não quero que se esqueçam das praias do
meu Estado de São Paulo, onde há muito pescador
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artesanal que vive da pesca. Fico com o discurso da
Senadora Heloísa Helena, pois as mulheres têm mais
sensibilidade e conhecem os problemas.
E quero lembrar também que há pescadoras
que sofrem muito, e mulheres, chefes de família, que
aguardam o retorno de seus maridos de grandes pescarias para o sustento e manutenção das famílias.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 75, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 75, de 2001 (nº
3.206/97, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera a
sede e o foro da Indústrias Nucleares do
Brasil S.A. -– INB, tendo
Parecer favorável, sob nº 243, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa não foram oferecidas emendas à
matéria.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto. (Pausa.)
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 75, DE 2001
(Nº 3.206/97, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Altera a sede e o foro da Indústrias
Nucleares do Brasil S.A. – INB.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Indústrias Nucleares do Brasil S.A. –
INB, terá sede e foro na cidade do Rio de Janeiro-RJ,
e poderá estabelecer laboratórios, unidades industriais, escritórios ou outras dependências em qualquer
parte do território nacional.
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– Item 3:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 107, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 107, de 2002, de iniciativa da Comissão Mista de Segurança Pública, que altera a Parte Geral e os arts. 157, §
2º, I, 158, 329 e 334 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal – e dá outras providências. Altera o
art. 85 da Lei nº 9.099, de 1995, que “dispõe
sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras providências”.
Antes de submeter a matéria à deliberação do
Plenário, a Presidência informa que o rito de tramitação obedece aos arts. 142 e 143 do Regimento Co mum, salvo quanto ao turno, que será único, nos termos do art. 65 da Constituição Federal.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Srª 1ª Secretária em exercício, Senadora Marluce
Pinto.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 264, DE 2002
Nos termos do inciso III, do art. 279, do Regimento Interno, requeiro o adiamento da discussão do
Projeto de Lei do Senado nº 107, de 2002, a fim de
que a mesma seja feita na sessão de 28 de maio de
2002.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2002. – Senador Romero Jucá – Senadora Emília Fernandes.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Para encaminhar o requerimento, V. Exª tem a
palavra, Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não votarei contra e penso que outros Parlamentares têm dúvida sobre o projeto. No entanto,
gostaria de dar um testemunho do trabalho importante que a Comissão Especial de Segurança Pública
conseguiu realizar em 60 dias.
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O Senador Iris Rezende, Presidente da referida
Comissão, e o Deputado Moroni Torgan, Relator, tentaram buscar, dentro desse prazo, todos os projetos
em andamento nas duas Casas. E vários projetos foram apresentados tanto na Câmara dos Deputados
quanto no Senado Federal, todos voltados para diminuir ou impedir o crescimento da violência, que vem
aterrorizando vários segmentos da população.
O Senador Edison Lobão, inclusive, fez recentemente um pronunciamento neste plenário mostrando
todo o trabalho desenvolvido por essa Comissão.
Tenho sentido que o Governo, até por uma preocupação do Ministério da Justiça, tem pedido o adiamento de todos esses projetos quando vêm a plenário. Como não podemos alterá-los aqui – provavelmente terão de ser apreciados novamente por uma
Comissão permanente da Casa –, seria conveniente
que a Liderança do Governo encaminhasse todos os
projetos que foram aprovados por essa Comissão e
que já estão em plenário para um exame prévio, para
ver se há emendas ou alguma discussão a ser feita a
fim de que possamos aprimorá-los.
Digo isso porque a continuidade da procrastinação fará que pareça ineficácia do Congresso, o que
não é verdade. O Senado cumpriu o seu papel dentro
do prazo preestabelecido: apresentou os projetos,
que têm de ser discutidos e aprimorados.
Penso que é perfeitamente viável, portanto, que
a Liderança do Governo encaminhe ao Ministério da
Justiça todos os projetos que já estão tramitando nas
duas Casas. Assim, provavelmente por intermédio de
providências dos Líderes do Governo, poderíamos
avançar com maior rapidez na sua votação.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Com a palavra a Senadora Emilia Fernandes.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, em nome do Bloco, concordamos
com o adiamento da votação. Sem entrar no mérito,
julgamos que há modificações que devem ser feitas.
Precisamos verificar o projeto, pois ele dispõe
sobre modificações que vão desde a previsão de no vas penas de restrição de direitos à disposição de causas especiais de aumento de pena para os delitos
especificados e tipificados no Código Penal. Enfim, há
algumas outras coisas que precisamos ver.
Eu deixo isso registrado, porque depois, ao analisarmos, poderíamos trabalhar na direção do seu
aperfeiçoamento legislativo. Pergunto, inclusive, se
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adiando a discussão do referido projeto, teríamos
possibilidade para fazer algumas emendas ou correções. Ou se deveríamos levá-lo para uma comissão, a
fim de fazer esses reparos.
A nossa assessoria fez uma análise profunda, a
qual respeitamos e apresentamos. É inserido no art.
44 um § 6º, que diz não se aplicar a substituição da
pena privativa de liberdade pela pena restritiva de di reitos ao condenado por crime de tráfico ilícito de en torpecentes e drogas afins.
Também é acrescido um § 7º ao mesmo artigo
que diz que “o juiz, atendendo à culpabilidade, aos
antecedentes, à inexistência de reincidência (...) po derá substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.”
Ora, não está clara a intenção do legislador, pois
há uma contradição entre os dois dispositivos. Cer tamente, o que se quer dispor é que, em hipóteses ex cepcionais, previstas em lei, quando o crime de tráfico
ilícito de entorpecentes e drogas afins for substituível
por liberdade provisória, poderá o juiz substituir a
pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Mas isto precisa ficar claro no texto.
Mais adiante há um dispositivo que trata da
equiparação da freqüência a cursos escolares e atividades de reinserção social à duração da pena de prisão fixada na sentença condenatória. Não se sabe se
o dispositivo é uma acréscimo ou uma modificação do
dispositivo já existente, e o artigo sequer está numerado.
Então, temos que trabalhar com o texto bem claro. Entendemos que os acréscimos dizem respeito à
conversão de pena de prestação de serviços em pena
de restrição de liberdade. Mas o art. 46 continua tra tando das circunstâncias em que é dado ao juiz apli car a pena de prestação de serviços, razão pela qual
se estranha a modificação, se é que trata de uma mo dificação da titulação antecedente ao art. 46.
No art. 47, inciso VI, consta a expressão “portar
armas”. Entendo que a intenção do legislador é escrever “proibição de portar armas”. Então, quer dizer que
há choques necessários de correção.
Por isso, pergunto — e reforço o pedido a V. Exª
— se o adiamento permite a modificação e o esclarecimento da lei ou se será preciso levarmos o assunto
a uma Comissão. Essa é a análise que faço. Se não
temos espaço para corrigir o projeto, parece-me que
isso não é bom. Vamos protelar a matéria ou faremos
as emendas quando o projeto aqui chegar?
É o questionamento que faço, Sr. Presidente
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O SR. PRESIDENTE(Antonio Carlos Valadares)
– Senadora Emilia Fernandes, a Mesa, respondendo
à indagação de V. Exª, lamenta informar que o prazo
para apresentação de emendas foi do período de 26
de abril até 3 de maio. No entanto, as sugestões apresentadas por V. Exª poderão ser objeto de deliberação na Câmara dos Deputados. Sendo assim, a Câ mara dos Deputados pode fazer algumas emendas, e
o projeto voltará ao Senado Federal para deliberação
final e posterior sanção do Presidente da República.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, o projeto tem que ser apreciado nas Comissões. Têm que ser renovados os prazos? É isso, Sr.
Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Nas Comissões, exatamente.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É preciso renovar o prazo de apresentação de emendas. Não é
isso, Sr. Presidente? Isso só pode ser feito nas Co missões.
Desculpe-me, Senadora Emilia Fernandes.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Nós estamos apenas desejando obter esclarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Os projetos das Comissões vão diretamente ao
Plenário. O prazo para emenda nas Comissões ven ceu no dia 3 de maio de 2002. O Senado não pode fazer mais nada, infelizmente.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – É o que eu
estou falando para a Senadora. Precisamos mandar
esses projetos para que se possa fazer um pré-exa me e para que dentro do prazo estejam aqui as emendas, as correções necessárias. Se passar o prazo, a
matéria vem a Plenário, o adiamento é pedido e nada
fica resolvido.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Agradeço ao Senador Romeu Tuma pelo aparte.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Senadora Emilia Fernandes, continuo a informar V. Exª que, se for o caso, por deliberação do Ple nário, esta proposição pode ser retirada e apresentada outra com as correções devidas, para a discussão
ampla a respeito das mesmas.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Sr. Presidente, eu assim sugiro, porque há fundamentação e, inclusive, questões que precisariam ser mais
bem evidenciadas. Penso que o Senado Federal não
pode simplesmente dizer que vai transferir para a Câmara corrigir o projeto. Acredito que devemos fazer
essas correções aqui, se necessário, até com o acor-
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do das Lideranças, porque há questões de redação.
Não estamos questionando o mérito, mas a redação e
a forma que tornem claros o objeto e o desejo do le gislador. Não podemos abrir mão disso.
Eu consulto à Mesa se, por acordo de Lideranças ou pela análise de uma Comissão, poderiam ser
propostas essas correções, Sr. Presidente. Essa é a
preocupação de vários outros Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em votação o requerimento de adiamento da
discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria retornará à Ordem do Dia na data de terminada pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 255, de 2002 – art. 281,
combinado com o art. 375, IV,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 17, de 2002 (nº
1.440/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Integrado de Rádio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Quixadá,
Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 363, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira fazer o encaminhamento da votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 17, DE 2002
(Nº 1.440/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Quixadá, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada o ato a que se refere a
Portaria nº 269, de 16 de maio de 2001, que outorga
permissão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda., para
explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Quixadá, Estado do Ceara.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)
– Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 256, de 2002 – art. 281,
combinado com o art. 375, IV,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 104, de 2002 (nº
1.598/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
outorgada à Televisão Bahia Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons imagens na cidade de Salvador, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 364, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Waldeck Ornelas, com abstenção
do Senador Antonio Carlos Júnior.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Sobre a mesa, expediente que será lido pela 1ª
Secretária em exercício, Senadora Marluce Pinto.
É lido o seguinte:
DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 306 do Regimento Interno
do Senado Federal, declaro meu impedimento para o
exercício do voto na apreciação do Projeto de Decreto
Legislativo nº 104, de 2002.
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Sala das Sessões, 16 de maio de 2002. – Senador Antônio Carlos Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) –
O expediente lido vai à publicação.
Em votação o projeto.
Não havendo quem queira encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem queira encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 2002
(Nº 1.598/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Televisão Bahia Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Salvador,
Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 25 de junho de 2001, que renova por
quinze anos, a partir de 17 de maio de 1999, a con cessão outorgada à Televisão Bahia Ltda., para ex plorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Salvador,
Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)
– Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 133, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 257, de 2002 – art. 281,
combinado com o art. 375, IV,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 133, de 2002 (nº
1.439/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Integrado de Rádio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Brejo
Santo, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 365, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 133, DE 2002
(Nº 1.439/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema
Integrado de Rádio Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Brejo Santo, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 261, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Brejo Santo, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Valadares)
– Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 258, de 2002 – art. 281,
combinado com o art. 375, IV,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 173, de 2002 (nº
1.441/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Integrado de Rádio Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Camocim, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 366, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único.
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra para encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 173, DE 2002
(Nº 1.441/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Integrado de Rádio Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Camocim, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 270, de 16 de maio de 2001, que outorga permissão ao Sistema Integrado de Rádio Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Camocim, Estado do Ceará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Arlindo Porto,
que cria os Tribunais Regionais Federais da
6ª e 7ª Região, tendo
Parecer sob nº 267, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
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Sobre a mesa, ofício do Governo do Estado do
Pará, que será lido pela Srª 1ª Secretária, em exercício, Senadora Marluce Pinto.
É lido o seguinte:
OF. nº 123/02-GG
Belém, 13 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
No dia 17 de abril último, o Senado Federal
aprovou, em primeiro turno, Proposta de Emenda à
Constituição (PEC) criando quatro Tribunais Federais
no País.
De autoria do Senador Arlindo Porto (PTB/MG),
o texto foi aprovado de acordo com a Emenda Substitutiva que o Senador Osmar Dias (PDT/RJ) apresentou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ).
Pela Emenda, foram criados os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões, sendo que o
da 9ª Região, com sede em Manaus, Estado do Amazonas, possui jurisdição sobre o Estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá e Roraima, considerando ser Manaus o centro geográfico da região.
O fato despertou a imediata manifestação de representantes dos mais variados segmentos sociais
do Estado do Pará, destacando-se a OAB/PA, a Juíza
Diretora do Foro da Seção Judiciária do Pará, juristas
de renome, entidades empresariais, associações de
classe e parlamentares que, falando em nome pessoal ou no das instituições que representam, externaram argumentos demonstrando a condição de ser o
Estado do Pará a Unidade Federativa que reúne as
condições mais apropriadas para que venha a instalar-se o Tribunal Regional Federal da Amazônia.
Na condição de Governador do Estado do Pará,
sinto-me no dever de levar ao conhecimento de Vossa
Excelência e seus ilustres pares não só o desagrado
do povo paraense, como também as razões pelas
quais acreditamos que a sede do TRF da 9ª Região
deva ser Belém, capital do nosso estado.
Realmente, de acordo com os dados do Diário
da Justiça Federal, em publicação recente de 5 de
abril de 2002, no Pará tramitam nada menos do que
64.179 processos, sendo 6.696 em Santarém, 5.340
em Marabá e o restante de 52.683 feitos em Belém.
Ao contrário, o Estado do Amazonas aprecia apenas
35.637 processos, o que representa um pouco mais
da metade do volume de demandas analisadas pela
Seção Judiciária do Pará. Em seguida, aparecem:
Rondônia (15.244 processos), Acre (7.023 proces-
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sos), Amapá (7.013 processos) e Roraima (5.099 processos). Como se observa, o Pará está bem à frente,
dentre os Estados da Região Amazônica, em volume
processual, o que representa um ponto altamente de cisivo a favor de Belém.
É oportuno ressaltar, também, a questão das
instalações físicas necessárias ao funcionamento do
novo Tribunal Federal. A Seção Judiciária do Pará,
não obstante ter tido seu edifício-sede inaugurado em
24 de setembro de 1994, o qual ocupa, atualmente,
uma área construída de 12.000m2, compreendendo
10 andares e mais subsolo, além de um auditório para
200 pessoas, possui uma estrutura já concebida com
espaço suficiente para abrigar um Tribunal, de tal sorte que os custos para sua implantação em Belém seriam drasticamente reduzidos. Em contrapartida, as
outras Seccionais da Região Norte, dentre elas a do
Amazonas, não dispõem dessa estrutura física para
comportar o novo órgão, o que demandaria grandes
dispêndios com a construção ou aluguel de imóvel
para o seu funcionamento pleno.
Por outro lado, a Seção Federal do Pará conta,
atualmente, com sete varas judiciais – sendo duas especializadas em ações criminais e duas em execuções fiscais – fazendo-se presente tanto na Capital do
Estado como no interior, através das Subseções de
Santarém e Marabá. Ao contrário, a Seccional do
Estado do Amazonas dispõe de cinco varas, todas em
Manaus, não tendo representação alguma no interior
do Estado.
Olhando-se a variável populacional, o Pará concentra em seu território 6,192 milhões de habitantes,
dos quais 1,280 milhões somente em Belém, enquanto que o Amazonas possui 2,812 milhões de habitantes, com 1,405 milhões em Manaus, conforme dados
do IBGE referentes ao ano de 2002. Com isso, é pos sível constatar a melhor distribuição populacional no
Pará, facilitando o alcance jurisdicional ao cidadão.
Por derradeiro, some-se aos fatores acima citados que no Pará atua a maioria dos advogados da
Região Norte, o que proporciona uma grande representatividade no sentido de se pleitear o deslocamento do novo Tribunal Federal de Manaus para Belém.
Em se tratando de representação parlamentar, a bancada do Estado do Pará no Congresso Nacional é
composta de 20 parlamentares (17 Deputados e 3
Senadores), também superior ao Estado do Amazonas, que possui 10 parlamentares (7 Deputados e 3
Senadores). Outro fato relevante diz respeito à Capital Paraense ter sido a primeira e única cidade escolhida, dentre as demais capitais da Região Nor te,
para sediar a Turma Recursal dos Juizados Especiais
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Federais Cíveis e Criminais, o que a coloca em plenas
condições de abrigar o novo Tribunal Federal.
Dessa forma, Senhor Presidente, esperando ter
oferecido subsídios técnicos indispensáveis para balizar a decisão dos integrantes dessa soberana Casa
Legislativa, solicito que o presente documento seja
lido em Plenário, a fim de registrar o apoio incondicional do Governo do Estado do Pará à alteração do artigo 1º, parágrafo 11, da Emenda Substitutiva à PEC nº
29/01, passando a ter como sede do novo Tribunal
Regional Federal da 9ª Região a Cidade de Belém,
Capital do Estado do Pará.
Respeitosamente, – Almir Gabriel, Governador.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O expediente lido será anexado ao processado
da matéria.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 9:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 32, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para permitir o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente, mediante
processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363, do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a primeira 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 deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 10:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 48, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, que altera o “caput” do artigo 27 da
Constituição Federal. (representação nas
Assembléias Legislativas), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.436, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363, do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 11:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 4, de 2002, tendo como pri meiro signatário o Senador Bernardo Cabral, que dá nova redação ao parágrafo 1º
do art. 17 da Constituição Federal, tendo
Parecer sob nº 336, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363, do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em segundo turno, quando poderão ser
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oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 12:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º
do referido artigo, que trata da propriedade
de empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, tendo
Parecer sob nº 337, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363, do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta.(Pausa.)
O SR.JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, trata-se de matéria da maior
relevância, de indiscutível importância, aprovada em
primeiro turno com larga margem favorável na semana passada, cuja discussão para o segundo turno inicia-se hoje.
Sr. Presidente, por que estou intervindo, neste
momento, no debate? Ocorre que a introdução desta
mudança, que é a possibilidade de capital estrangeiro
vir a integrar as sociedades mantenedoras, ou as empresas mantenedoras do sistema de radiodifusão no
País, é realmente uma grande inovação. Trata-se de
uma mudança quase revolucionária.
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No nosso País, desde que existe a radiodifusão
sonora, ela sempre foi inteiramente propriedade de
brasileiros, pessoas físicas. Agora, há duas modificações importantes. A primeira é que pessoas físicas
continuam detendo a personalidade da empresa, a
responsabilidade pública e a responsabilidade civil e
penal, respondendo, perante a Justiça, em nome da
empresa; mas já é admitida a possibilidade de associar-se com pessoa jurídica e uma empresa vir a integrar o capital social e o capital votante da empresa
jornalística. Portanto, as pessoas jurídicas, agora, po dem ser minoritariamente proprietárias de uma empresa jornalística no Brasil.
A segunda mudança é que essas pessoas jurídicas podem ter origem externa. Ou seja, podem não
pertencer exclusivamente a brasileiros. Isto realmente altera bastante as condições políticas em que se
opera a radiodifusão no Brasil. Essas mudanças tão
cruciais, tão relevantes, tão importantes e tão fundamentais estão a exigir outras medidas paralelas. Não
somos contrários. Somos favoráveis e, inclusive, introduzimos uma emenda, acatada pelo Senador Ro meu Tuma, que visa impor um limite rigoroso a essa
presença do capital estrangeiro nas empresas de ra diodifusão, nas empresas de rádio e televisão no Bra sil. A emenda, que é apenas de redação, procura evitar qualquer confusão, qualquer interpretação mais
difusa que permita ultrapassar o limite dos 30%, estabelecendo que esse limite é tanto no capital que não
tem direito a voto quanto de 30%, e não mais do que
30%, no capital com direito a voto. Portanto, impondo
um padrão e um limite rigoroso e inafastável de 30%.
Mas não é suficiente. Outras medidas se fazem necessárias. E uma delas – daí o registro que pretendo
fazer nesta intervenção – provém da iniciativa do Sr.
Presidente do Senado Federal.
O Presidente do Congresso Nacional precisa
instalar o Conselho de Comunicação Social. No mo mento em que empresas estrangeiras podem integrar
uma empresa jornalística de radiodifusão no Brasil,
torna-se imprescindível, fundamental e absolutamente salutar, para o interesse público e nacional, que se
constitua finalmente o Conselho de Comunicação Social, previsto pela Constituição. São já longos e demorados 14 anos de promulgação da Constituição em
que o Conselho ali está previsto. Agora não há mais
como adiar.
Eu diria que a aprovação desta emenda constitucional torna o Conselho indispensável e imprescindível. Ele passa a ser realmente fundamental, porque
será um órgão técnico, habilitado profissionalmente
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para o exame do comportamento das empresas de
radiodifusão no País.
E é nesse sentido que quero fazer o registo do
papel do Presidente da Casa, Senador Ramez Tebet,
que já tomou a iniciativa de indicar e propor os nomes
à Câmara dos Deputados para a constituição do Conselho de Comunicação Social. Esses nomes agora
devem ser também discutidos, apreciados e discutidos, eventualmente até substituídos. Deverá ocorrer
uma negociação. Provavelmente a Câmara dos Deputados e o Senado Federal dividam a responsabilidade pelas indicações. Mas não há dúvida de que estamos diante de uma nova – e creio que última e definitiva – tentativa de, finalmente, implantar o Conselho
de Comunicação Social.
Não posso deixar de registrar que o Senador
Ramez Tebet cumpre rigorosamente com a palavra
dada anteriormente à aprovação em primeiro turno
da matéria. S. Exª nos fez saber de sua intenção de
constituir o Conselho, de propor os nomes. Os nomes
estão indicados, foram levados à Câmara dos Deputados. Cabe agora a negociação, que culminará com
uma resolução a ser votada pelo Congresso Nacional.
A matéria, por tanto, resulta de votação mista de De putados e Senadores, e será numa sessão conjunta
do Congresso Nacional. Mas a atitude política do Presidente é, neste momento, digna de todo o reconhecimento, digna de todos os elogios, pois visa prover o
País e o Congresso Nacional de mecanismos adequados, eficazes para um controle, evidentemente
democrático e sem censura, da radiodifusão no País.
O Conselho de Comunicação Social será constituído por oito membros de origem técnica e profissional, indicados pelas entidades que lhes correspondem: técnicos, jornalistas, proprietários de empresas.
Há toda uma segmentação que deve ser cumprida.
Compõe-se ainda de mais cinco pessoas sem uma origem específica, cinco pessoas que tenham uma representação difusa mas coerente, que possam, em nome
da sociedade como um todo, agir e atuar em favor desse interesse maior, que é o interesse público. Portanto,
neste momento, entendo que a matéria em segundo
turno pode ser votada tranqüilamente, porque o Presidente Ramez Tebet já tomou essa iniciativa.
O segundo elemento necessário e também in dispensável, mas que não depende nem do Senador
Ramez Tebet, Presidente do Congresso Nacional,
nem de nós, Senadores, é a criação da Anacom,
Agência Nacional de Comunicação Social, um órgão
regulador independente, com uma diretoria que tenha
mandato certo e determinado, portanto, que não possa ser demitida pelo Presidente da República nem por
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quem quer que seja; que possa, então, sem interveniência política, sem favores ou subterfúgios políticos,
agir no sentido de regular e de fiscalizar a comunicação social no Brasil.
Não é recomendável, não é saudável, não é positivo que a comunicação social no Brasil seja regulada e fiscalizada por um órgão que pertença a um mi nistério passivo de nomeação e demissão pelo Presidente da República. Portanto, submetido a um processo político direto, envolvendo o Presidente da Re pública, pela razão simples de que isso sempre acar reta uma confusão, uma promiscuidade entre o poder
político e os interesses que permeiam esse setor em presarial. E aí, evidentemente, não há nada recomendável, nada positivo a registrar.
O importante é que o Conselho de Comunicação Social exista e que o Governo Federal tome a
iniciativa de criar a Anacom. Essa Agência só pode
ser cri ada pelo Governo Federal. Constitucionalmente, nós Senadores e Deputados estamos impedidos de fazê-lo. Este poder de iniciativa, pela
Constituição, per tence apenas ao Governo. Então,
ela tem que vir do Presidente da República, e este é
o apelo que faço. O Senador Ramez Tebet está
cumprindo o seu papel, indicou os nomes e vai im plantar o Conselho. Reivindico do Presidente da
República que faça o mesmo, enviando para esta
Casa uma mensagem criando a Agência Nacional
de Comunicação Social. Estou certo de que o Senhor Presidente da República tem consciência da
importância, da necessidade desse instrumento de
controle de um serviço que é público, que tem que
estar sob controle pú blico, tem que estar submetido
ao interesse pú blico, sob uma visão pública e com
uma destinação pú blica tam bém. Por isso, se faz
fundamental essa iniciativa.
Desse modo, estão criados as condições e o ambiente favorável para que, aqui no País, sem nenhum
problema, entre capital estrangeiro no setor de comunicação social, sem que os brasileiros fiquem desprovidos dos mecanismos e instrumentos fiscalizatórios de
ação reguladora que se fazem necessários.
Faço, portanto, o registro do elogio ao Presidente da Casa e, neste momento, reivindico do Governo
uma iniciativa paralela, semelhante para a Anacom.
Evidentemente, nessas condições, o nosso voto é fa vorável, Sr.ª Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Fogaça, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presi-
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dência, que é ocupada pela Sra. Marluce
Pinto, Suplente de Secretário.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Continua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, a matéria constará da Ordem do Dia da próxima sessão
deliberativa ordinária para o prosseguimento da dis cussão.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 14:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 8, DE 2001
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 8, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Osmar Dias, que
altera a redação do inciso IV do art. 52 da
Constituição Federal, para incluir os chefes
de missões diplomáticas de caráter transitório, incumbidas das funções que especifica,
entre as autoridades cuja escolha seja aprovada previamente pelo Senado Federal, por
voto secreto, após argüição em sessão secreta, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.187, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Jefferson Péres.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pela
Sr.ª 1ª Secretária em exercício, Senadora Maria do
Carmo Alves.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 265, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 279, II, do Regimento Interno, o reexame pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Proposta de Emenda à
Constituição nº 8, de 2001, que altera a redação do inciso IV do art. 52 da Constituição Federal, para incluir
os chefes de missões diplomáticas de caráter transitório, incumbidas das funções que especifica, entre
as autoridades cuja escolha seja aprovada previamente pelo Senado Federal, por voto secreto, após
argüição em sessão secreta.
Justificação
A proposta foi inspirada no modelo norte-americano mediante o qual o Presidente da República indica o nome do encarregado da gestão do comércio ex-
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terior bem como do seu substituto com a atribuição de
enfeixar em suas mãos todas as negociações bilaterais e multilaterais, constituindo uma espécie de Mi nistério responsável por todo o comércio internacional dos Estados Unidos da América. Trata-se da Uni med States Trade Representativa (USTR).
De outro lado, no Brasil, não temos órgão semelhante vinculado ao Poder Executivo. As negociações
comerciais são formuladas e executadas por diversos
órgãos ministeriais e autarquias. Não há entre nós a
figura do negociador-chefe para decidir sobre a política a ser implementada nas nossas relações comerciais externas.
Entendemos que a PEC nº 8, de 2001, não obstante o seu elevado mérito, deixou de considerar as
características que diferenciam a nossa administração pública do modelo norte-americano, especialmente no campo das negociações econômicas internacionais.
O nosso pedido de reexame fun damenta-se,
portanto, na necessidade de melhor avaliar as con seqüências da aprovação prévia, pelo Senado Fe deral, do Chefe de missão diplomática de caráter
transitório. No nosso ponto de vista, o critério pro posto na PEC poderia dificultar a par ticipação tem pestiva do Brasil em complexas ne gociações econômicas de extrema relevância para o País, dando-se demonstração aos possíveis parceiros comerciais de que nos faltam agilidade e capacidade
negociadora para participar de um mundo cada vez
mais globalizado e competitivo.
Sala das Sessões, 16 de maio de 2002. – Senador Artur da Távola.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Em
votação o requerimento que acaba de ser lido.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A proposta retornará à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 15:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 245, de 2002 –
art. 357 do Regimento Interno)
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
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na Câ mara dos Deputados), de iniciativa
do Presidente da República, que acrescenta o art. 84 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, in corporando
os Policiais Militares do extinto Território
Federal de Rondônia aos Quadros da
União, tendo
Parecer favorável, sob nº 341, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Moreira Mendes.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter no, a matéria contará da Ordem do Dia durante cin co sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão em 1º turno, quando poderão ser oferecidas
emendas assinadas por 1/3, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre, hoje, a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta, em primeiro turno.
(Pausa.)
Não há oradores inscritos para a discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 13:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 1, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Roberto Saturnino, que determina a fixação de limites
para gastos com a publicidade de obras go vernamentais, tendo
– Parecer sob nº 1.362, de 2001, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Agripino Maia,
favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece.
Discussão da matéria, em pri meiro turno.
(Pausa.)
Não há oradores inscritos para a discussão.
Está encerrada a discussão, em 1º turno.
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária da próxima quarta-feira, dia 22
de maio, para votação em 1º turno.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 432, DE 2001

Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo oradores para encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 432, DE 2001
(Nº 1.030/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Calmonense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Miguel Calmon, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 464, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Calmonense a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de Miguel Calmon,
Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 17:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 446, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 446, de 2001 (nº
1.073/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação

Maio de 2002

Comunitária Clóvis Mânica a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Antônio Prado, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 254, de
2002, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes.

A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 16:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 432, de 2001 (nº
1.030/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Calmonense a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Miguel Calmon, Estado da Bahia, tendo
– Parecer favorável, sob nº 175, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Antonio Carlos Júnior.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 446, DE 2001
(Nº 1.073/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Clovis Mânica a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Antônio Prado, Estado do
Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 261, de 14 de junho de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Clóvis Mânica a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Antônio Prado,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 18:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 453, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 453, de 2001 (nº
1.102/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Progresso de São Carlos Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo, tendo
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Parecer favorável, sob nº 136, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Mauro Miranda, 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.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 453, DE 2001
(Nº 1.102/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Progresso de São Carlos
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
São Carlos, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 17 de julho de 2000, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
Rádio Progresso de São Carlos Ltda. para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de São Carlos,
Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 19:
REQUERIMENTO Nº 201, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº 201, de 2002, do Senador Ricardo
Santos, solicitando a tramitação conjunta
dos Projetos de Lei do Senado nºs 186, de
2001 e 62, de 2002, por regularem a mesma
matéria.
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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Os Projetos de Lei do Senado nºs 186, de 2001,
e 62, de 2002, que passam a tramitar em conjunto,
vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e, posteriormente, à Comissão de Educação, em de cisão terminativa.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 20:
REQUERIMENTO Nº 208, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº 208, de 2002, da Senadora Emilia
Fernandes, solicitando, nos termos regimentais, a dispensa do parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 133, de 1999,
cujo prazo se encontra esgotado.
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica dispensado o parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais,
em decisão terminativa.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Item 21:
REQUERIMENTO Nº 212, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº 212, de 2002, do Senador Ricardo
Santos, solicitando a retirada, em caráter
definitivo, do Projeto de Lei do Senado nº
269, de 2000, de sua autoria.
Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado nº 269, de 2000, vai
definitivamente ao Arquivo.
A SRA. PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Esgo tadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pela Srª.
1ª Secretária em exercício, Senadora Maria do Car mo Alves.
São lidos os seguintes:
OF. PSDB/I/Nº 624/2002
Brasília, 10 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência as
Deputadas Marisa Serrano e Fátima Pelaes, como
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membros titulares, e as Deputadas Lídia Quinan e Lúcia Vânia, como membros suplentes, para integrarem
a Comissão Mista Especial destinada apreciar a Me dida Provisória nº 37/02, que “dispõe sobre a estruturação de órgãos, cria cargos em comissão no âmbito
do Poder Executivo Federal, e dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Júnior, Lí der do PSDB.
OF. 42/2002-GLPSB
Brasília, 13 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder alteração, conforme abaixo, na composição da Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Titular
Antônio Carlos Valadares

Suplente
Ademir Andrade

Atenciosamente, – Senador Ademir Andrade,
Líder do PSB.
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em Substituição à Designação desta
Presidência, os Senadores do Bloco PSDB/PPB que
Comporão a Comissão Especial Mista Destinada a
Apreciar a Seguinte Medida Provisória:
MP Nº: 37
Publicação DOU: 9-5-02
Assunto: Dispõe sobre a estruturação de órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Poder
Executivo Federal, e dá outras providências.
Titulares
Benício Sampaio
Lúcio Alcântara
Luiz Octávio

Suplentes
Ari Stadler
Romero Jucá
Teotônio Vilela Filho

Brasília, 15 de maio de 2002. – Senador Geraldo Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.
A SRª PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
Volta-se à lista de oradores.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Solicito a palavra pela ordem, Srª Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
Tem V. Exª a palavra.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Srª. Presiden-
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te, eu havia me inscrito para uma comunicação inadiável, para uma saudação póstuma, e, conforme o
Regimento prevê, anterior à Ordem do Dia. Todavia,
para agilizar os trabalhos, conversei com o Presidente
que presidia a sessão no momento e S. Exª entendeu
que era importante passar o meu pedido de comunicação inadiável para depois da Ordem do Dia. Disponho-me a ouvir a ilustre Senadora Maria do Carmo
Alves. Apenas peço que V. Exª considere minha ins crição para uma comunicação inadiável, para uma saudação de falecimento, conforme prevê nosso Regimento.
Obrigada.
A SRª PRESIDENTE (Marluce Pinto) – V. Exª
será atendida, de acordo com o Regimento.
A SRª PRESIDENTE (Marluce Pinto) – Concedo a palavra à nobre Senadora Maria do Carmo
Alves.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Srª Presidente,
Sras e Srs. Senadores, a instituição do Dia Nacional
da Saúde Bucal, proposta pelo Projeto de Lei da Câ mara nº 149, de 2001, aprovado no último dia 9 pelo
Senado Federal, representa um passo significativo
para que se aumente a visibilidade e a consciência de
uma séria questão de saúde pública em nosso País.
Doravante, sendo sancionado pelo Presidente
da República, o dia 25 de outubro não transcorrerá
sem que as instituições e os profissionais vinculados
à Odontologia ou, de modo geral, à área de saúde,
manifestem-se publicamente sobre o tema, promovendo campanhas de esclarecimento ou de atendimento, bem como outras atividades que visem a tornar nossa população mais consciente dos problemas
da saúde bucal e melhor preparada para preveni-los.
O quadro da saúde bucal no Brasil é muito grave, além de contraditório. Ao mesmo tempo em que
temos uma grande disponibilidade de cirurgiões-dentistas no País como um todo – de acordo com a Federação Dentária Internacional, eles correspondem a
11% dos cirurgiões-dentistas em atividade no mundo
, contamos também com um enorme contingente de
29,6 milhões de brasileiros – ou quase 19% de toda a
população – que nunca se sentou em um cadeira de
dentista. Constata-se, portanto, um subaproveitamento dessa mão-de-obra especializada.
Do mesmo modo que diversos outros bens e
serviços, a garantia do atendimento odontológico
para os cidadãos de nosso País é extremamente de sigual. O grande número de dentistas, além de mal
distribuído em nosso território, não tem propiciado se-
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quer uma significativa diminuição dos custos dos serviços odontológicos. A participação do setor público
na promoção da saúde bucal, por sua vez, permanece nitidamente precária e insuficiente.
Acreditamos, Srª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que é chegado o momento em que tal realidade, que demonstra um inegável atraso de nosso País
em relação aos padrões internacionais, deve ser mu dada em profundidade. O Dia Nacional da Saúde Bu cal pode ter um papel importante como indutor des sas mudanças imprescindíveis e inadiáveis.
A saúde bucal da mulher, por exemplo, particularmente durante a gestação, requer uma atenção especial. A demanda de cálcio e de outros minerais pelo
bebê em formação pode acarretar uma fragilização
dos dentes das gestantes. Ficam também elas, por
um aumento na elasticidade da gengiva, mais sujeitas à contração de gengivite. Estudos vêm mostrando
que a doença periodontal generalizada que afete ao
menos 30% da boca eleva em cerca de sete vezes a
probabilidade de partos prematuros.
A futura saúde dos dentes da criança depende
dos meses de gestação, em que seu organismo está
sendo formado. A partir do 4º mês, ele já começa a
adquirir certas tendências alimentares, de acordo
com os hábitos maternos. Um consumo excessivo de
açúcar pela gestante levará, possivelmente, seu filho
a preferir alimentos doces, aumentando a incidência
de cáries no futuro.
São, portanto, sobejas as razões que tornam in dispensável, na gestação, um acompanhamento
odontológico sistemático de qualidade, tendo como
um de seus itens mais importantes a orientação para
uma alimentação balanceada e adequada, face às
necessidades individuais das gestantes. Ainda estamos, no Brasil, longe de garantir tais direitos a um ex pressivo percentual das gestantes mais pobres.
Aprendemos, Sr.ª Presidente, a considerar que
a ocorrência de cáries e outros problemas dentais
mais ou menos sérios, até certo pontos corriqueiros,
são inevitáveis na vida de praticamente todas as pes soas. Essa é, na verdade, um conceito ultrapassado.
Uma série de cuidados simples, mas tomados com
método, tem-se mostrado de uma surpreendente eficácia. Uma experiência desenvolvida na Suécia, já na
década de 70, que leva o nome de “Limpeza Quinzenal Profissional” esclarece muito sobre sua sistemática, mostrou-se capaz de reduzir a zero a incidência
de cáries nas crianças participante do projeto.
Podemos buscar, na Suécia e em diversos ou tros países, não apenas nos mais desenvolvidos, im portantes lições de como garantir um atendimento de
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qualidade à saúde bucal das gestantes e das crianças, bem como à população em geral, privilegiando o
sistema público de saúde e as medidas de prevenção.
Afinal, entre 186 países pesquisados pela Organização Mundial de Saúde, em 1999, ficamos no centésimo vigésimo nono lugar em saúde bucal.
Aguardamos, assim, Sr.ª Presidente, a sanção
da lei que institui o Dia Nacional da Saúde Bucal, para
que a sua primeira comemoração seja amplamente
difundida no meio profissional. E aqui eu gostaria de
fazer um apelo à Associação Brasileira de Odontologia e ao próprio Conselho Federal de Odontologia,
para assumirem essa luta, e, sobretudo para o conjunto da população, de modo que esse momento de
conscientização possa resultar em uma série de me didas concretas e que venha estimular programas e
ações, em especial, para a nossa população, cujo
atendimento ainda é uma realidade muito distante.
Muito obrigada, Sr.ª Presidente.
A SRª PRESIDENTE(Marluce Pinto) – Concedo
a palavra à nobre Senadora Emilia Fernandes, por
cinco minutos, de acordo com o Regimento da Casa.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr.ª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
quero me associar às homenagens que esta Casa
presta ao ambientalista Lutzenberger.
É com pesar que faço esta saudação póstuma
ao agrônomo e ecologista gaúcho Antônio José Lut zenberger. Grande incentivador das lutas ambientalistas no Estado do Rio Grande do Sul e no Brasil, criador da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e da ONG Fundação Gaia e premiado com
o Nobel Alternativo, Lutzenberger há cinco anos res pirava com dificuldades.
O ecologista movido a confrontos, reconhecido
como o ecologista brasileiro mais conhecido mundo
afora e que tanto brigava por ar puro perdeu o fôlego
para uma asma que se apresentou de repente. Faleceu na manhã do dia 14 de maio, em Porto Alegre,
aos 75 anos de idade, vítima de problemas respiratórios.
É importante relembrar alguns aspectos de sua
história, embora de forma breve.
Nascido em 17 de dezembro de 1926, em Porto
Alegre, deixou filhas e netas.
Formou-se engenheiro agrônomo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1950. Também cursou, nos dois anos seguintes, Edafologia e
Agroquímica, nos Estados Unidos; teve uma atividade
profissional intensa.
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Lutzenberger teve uma atividade profissional in tensa. Foi técnico da Basf e teve a oportunidade de
atuar na Espanha, em Portugal, nas Ilhas Canárias e
em Cuba, na Venezuela, na Colômbia, no Equador,
em Marrocos, na Argélia e na Tunísia.
Em 1971, criou a primeira entidade ambientalista do Brasil, a Agapan – Associação Gaúcha de Pro teção do Ambiente Natural. Como resultado deste tra balho, temos o Parque da Guarita e de Itapeva, em
Torres, no Estado gaúcho; a coordenação dos Estu dos Ecológicos do Plano Diretor do Delta do Jacuí; o
projeto e implementação do parque nas cercanias da
fábrica, em Guaíba, bem como do Parque da Doca
Turística, em Porto Alegre.
Tudo teve ali a sua mão, a sua visão e o seu co nhecimento. Ele foi altamente comprometido, portanto, com a preservação do meio ambiente. Prova disso
é, exatamente, o trabalho que ele fez com empresas
em relação ao sistema de manejo e de reciclagem de
resíduos sólidos industriais, atuando no ramo da celulose, têxtil, coureiro-calçadista e de tintas.
Também desejamos acrescentar que ele se de dicou, amplamente, a programas de planejamento e
monitoramento florestal e educação ambiental. Também sabemos da sua dedicação e respeito que teve
durante toda a sua vida à proteção da natureza. Ele
criou, inclusive, uma entidade, exatamente, para po der lutar pela promoção do desenvolvimento realmente sustentável, buscando difundir a agricultura regenerativa, a educação ambiental e a reciclagem do
lixo urbano.
Como todos sabem, ele foi Secretário Especial
do Meio Ambiente, no Governo Federal, no período
de 1990 a 1992. Nesse período em que estava à fren te dessa Secretaria, participou ativamente da demarcação dos territórios indígenas, em especial dos Ianomâmis, da decisão do Brasil de abandonar a bomba
atômica, da assinatura do Tratado da Antártida, da
Convenção das Baleias e das conferências preparatórias da Rio 92.
Foi um homem que sempre teve o olhar voltado
para o futuro do Planeta.
Desde 1998, ele estava engajado na luta contra
a difusão e o cultivo de alimentos transgênicos e suas
conseqüências negativas para a agricultura e o meio
ambiente. Ele jamais concordou com a estatização e
a privatização das reservas mundiais de água potável
por temer que, a partir desses processos, as reservas
passassem para o domínio das grandes corporações
transnacionais. Também desenvolveu planos para
promover o uso de energias alternativas, como eólica,
solar e de óleos vegetais, no Rio Grande do Sul.
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Parece-me que uma das grandes homenagens
que esta Casa pode prestar a Lutzenberger é, sem
dúvida, ratificar o Acordo Internacional de Kyoto, que
estabelece a Convenção das Nações Unidas sobre
Mudança de Clima. Hoje, sabemos dos grandes pro blemas que o Planeta todo vive pelo aquecimento do
clima e suas conseqüências. A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional está analisando
esse acordo internacional, cuja aprovação poderia
ser nossa homenagem a ele.
Concluo, dizendo que o rosto grave de José Lutzenberger, sua eloqüência, seus gestos nervosos
sempre foram postos a serviço de idéias marcantes e
definitivas ao longo de sua trajetória. Exatamente por
isso, colecionou admiradores e críticos. Tenho a certeza de que não passou sua vida em vão. Por todas as
contribuições e pela visão apaixonada e combativa
em defesa do desenvolvimento sustentável e ambientalmente responsável, lamentamos a morte desse
agrônomo e ecologista que pensava centenas de
anos à nossa frente.
Antes de concluir esse registro, reproduzo as
palavras do Governador do Estado do Rio Grande do
Sul por ocasião da morte de Lutzenberger, ocorrida
no dia 14 de maio: “O Rio Grande do Sul e o Movimento Ambientalista Gaúcho perdem o convívio de um de
seus filhos e líderes mais brilhantes. Ele nos deixou lições de vida como defensor da natureza, e sua luta
era centrada numa profunda visão da interdependência de todos os seres. Jamais deixará de ser um
exemplo solidário para todos aqueles que buscam
dignidade e paz com um desenvolvimento equilibrado
e socialmente justo”.
Associo-me a essa homenagem pelo passamento de José de Lutzenberger, transmitindo a todos
os familiares, amigos, ambientalistas e lutadores vo tos para que este Planeta seja um espaço de vida e
de sobrevivência digna.
Muito obrigada.

Durante o discurso da Sra. Emília Fer nandes, a Sra. Marluce Pinto, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pela Sra. Maria do Carmo
Alves, Suplente de Secretário
A SRA. PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves)
– Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto, por
20 minutos.
A SRª MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em fins do ano
passado, o Presidente da República sancionou a Lei
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n.º 10.304, fruto literal de um projeto de minha autoria, elaborado nesta Casa, que transfere ao domínio
do Estado de Roraima as terras que, até então, per tenciam à União.
A sanção da lei deu-se no dia 05 de novembro
de 2001, exatos 20 dias após a aprovação do projeto
que tramitava na Câmara e que, poucos dias antes,
retornara ao Senado.
Quero enfocar este tema, Sr.a Presidente, tanto
por sua real importância para meu Estado, quanto
pelo alcance social de que se reveste. Também, e
principalmente, para melhor explicar ao meu querido
povo de Roraima o significado dessa conquista em
nossas vidas e no quotidiano de quem lavra e semeia
a terra, produzindo riquezas e levando à mesa o sus tento nosso de cada dia.
A conquista primeira, aquela que realmente a
todos interessa, é o fato de, a partir de 05 de novembro – dia da sanção da lei –, ter-nos tornado, de fato e
de direito, os legítimos proprietários, os tutores legais
de nosso próprio chão, até então dominado, tutorado,
monitorado e gerenciado pelo Poder Executivo central. No popular, curto e grosso, Brasília, à distância
de mais de 2.000 quilômetros de nós, mandava e ti nha a posse legal de nossas terras. Não tem mais.
Não manda mais. A terra é nossa e somente a nós –
como é em todos os demais Estados da União –, so mente a nós, repito, cabe dizer o que faremos e o que
produziremos em nossa terra, em nosso chão.
Entretanto, Sr.ª Presidente, há quem diga, em
meu Estado, que o que fiz não foi bom. Entendo, per feitamente, neste particular, que alguns se movam
pela falta de imaginação e outros, por motivos poucos
ortodoxos. Por essa razão, não se interessam pela le galização da terra até que outros, nestes dias que an tecedem as eleições, usem da paixão e da falácia
desmedida para atacarem o inatacável.
A bem da verdade, Sr.ª Presidente, nada disso
importa. O que realmente vale a pena é que Roraima
é o legítimo possuidor de suas terras e esse fato está
acima de questões menores. Por si só, a Lei n.º
10.304, carinhosamente apelidada de Lei Marluce
Pinto – se me constrange dizê-lo, também não nego
que sinto uma pontada de orgulho pelo carinho de
meu povo –, representa o início de um novo ciclo de
desenvolvimento para Roraima. Com essa visão, com
esse sentimento, todo cidadão de bem – roraimenses
e brasileiros que livremente escolheram Roraima
para instituir seus lares – deve encarar o futuro daquele Estado. Aliás, um futuro mais promissor, bem
mais próximo do que muitos imaginam.
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Srª Presidente, ao formular meu projeto de lei,
tive o cuidado de analisar em profundidade todas as
possibilidades e óbices, sem os quais a matéria poderia ficar prejudicada por inconstitucionalidade no mé rito.
Recorri, inicialmente, ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, amparando-me no §2º
do art. 14, que expressa textualmente: “Aplicam-se à
transformação e instalação dos Estados de Roraima
e Amapá as normas e os critérios seguidos na criação
do Estado de Rondônia, respeitado o disposto na
Constituição e neste ato.”
Ora, Srª. Presidente, se a Lei Complementar n.º
41, de 22 de dezembro de 1981, que criou o Estado
de Rondônia, entre suas muitas regras, fixou a responsabilidade de a União transferir ao domínio do
novo Estado a posse e a administração dos bens móveis e imóveis – incisos I e II do art. 15 –, nada mais
justo, portanto, do que o proposto no projeto de lei de
minha autoria. Afinal, fiz valer o disposto no § 2º do
art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição de 1988, que manda seguir os
mesmos critérios usados na criação do Estado de
Rondônia. Trata-se, até esse ponto, de simples analogia.
Ao aprofundar minha análise, deparei com normas constitucionais permanentes, que, por mais que
desejasse, não poderia ignorar. A Constituição não se
pode infringir. Aliás, qualquer adolescente deste
imenso País que tenha freqüentado os bancos escolares sabe que direitos e deveres são escritos em
nossa Carta Magna, a cujas diretrizes todos nos sujeitamos.
A todos os Estados da Federação, sem exceção, cabe o respeito às normas constitucionais. Está
escrito no art. 20, incisos II e XI, respectivamente:
“São bens da União: as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e cons truções militares, das vias federais de comunicação e
à preservação ambiental, definidas em lei; (...) as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios”.
Acerca da mesma questão, o § 2º do mesmo art.
20 da Constituição Federal ressalta: “A faixa de até
150 quilômetros de largura, ao longo das fronteiras
terrestres, designada como faixa de fronteira, é considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas em
lei”.
Srª Presidente, vale ressaltar que, desde o tempo do Império, vem sendo preocupação constante
dos governantes e legisladores a fixação da faixa de
fronteira, que tem sofrido variação quanto ao tama-
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nho, sempre gerando discussões sobre sua verdadeira natureza jurídica.
É de 1850 a primeira lei brasileira a estabelecer
um limite fronteiriço. Trata-se da Lei n.º 601, de 08 de
setembro, que, em seu art. 1º, fixou “uma zona de dez
léguas contínuas aos limites do Império com países
estrangeiros para, nas terras devolutas nela existentes, se estabelecerem colônias militares e se fazerem
concessões gratuitas a colonos brasileiros”. O objetivo da criação da faixa de fronteira foi a segurança, a
nacionalização e o progresso.
A partir de então, o texto foi mantido na primeira
Constituição da República, a de 1891, cujo art. 64 deixou aos cuidados do legislador a determinação da largura dessa faixa para a defesa das fronteiras, a cons trução de fortificações militares e estradas de ferro federais.
A Constituição de 1934, art. 166, elevou a faixa
para 100 quilômetros e a Constituição de 1937, art.
165, fixou-a em 150 quilômetros, mantidos na Constituição de 1988.
Assim, vemos que o domínio da União sobre a
faixa de fronteira e a dimensão dessa faixa decorrerem de todas as nossas Constituições e também das
correspondentes leis ordinárias. Todavia, não há im pedimento legal para que na faixa se produza, haja
proprietários, fazendeiros, cidades etc...etc...
Em obediência à Constituição, portanto, foi que
elaborei meu projeto de lei e, apenas assim, amparado na Constituição, pôde ser aprovado nas duas Ca sas do Legislativo.
Foi também embasada na Constituição que in seri em meu projeto que as terras transferidas ao
Estado deveriam ser utilizadas em atividades de as sentamento e de colonização, podendo ser adotado o
regime de uso previsto no Decreto-Lei n.º 271, de 28
de fevereiro de 1967. Elucidei, também, que o arrendamento por estrangeiros, caso haja, apenas se fará
com obediência aos limites, condições e restrições
estabelecidos na legislação federal.
Foi esse projeto, Srª Presidente, elaborado na
forma relatada, com emenda de minha autoria, necessária para adequar normas atualizadas, que apre sentei nesta Casa e vi transformado na Lei nº 10.304,
de 5 de novembro de 2001, para a alegria de meu
povo e autonomia de Roraima.
Gratificação ímpar, devo dizer, tive quando, na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado, foi designado para relatar meu projeto o saudoso Senador Josaphat Marinho, emérito jurista des te País que, literalmente, assim findou seu relatório:
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O projeto, bem elaborado e aperfeiçoado com emenda da própria autora, atenta
pelas particularidades da Constituição e as
respeita, ao tempo em que a justificação demonstra a necessidade da transferência proposta. Em face dessas normas e circunstâncias, o projeto se afigura perfeitamente jurídico, em todas as latitudes, e merece aprovação, com a emenda que altera a redação
do art. 2º.
Mais, Srª Presidente, creio que não precisa ser
dito. Não vim aqui nesta tarde apenas para relatar a
história de um projeto, coisa que todos sabemos de
cor e salteado como elaborar. Tampouco vim aqui
para exaltar algo que queira impingir como mérito
meu. Vim para relatar a conquista de todo um povo, o
povo de Roraima, que alguns tentam afigurar como
de somenos importância.
As palavras de Josaphat Marinho, esse inigualável mestre de muitos e muitos mestres do saber jurídico, em particular do Direito Constitucional, bastam
para calar os que, em suas limitações tediosas e de vaneios megalomaníacos, tentam enodoar o crescimento de uma sociedade que anseia por dias melhores e justiça social.
Meus parabéns, meu povo de Roraima. Não fosse sua luta, sua vontade e sua garra, talvez ainda hoje
estaríamos a mercê de burocratas distantes de nós,
para alforriar um pedaço de chão que sempre nos
pertenceu.
A terra é nossa, a terra é sua. A lei nos garante
isso.
Srª Presidente, meus nobres colegas, para uma
elucidação, ressalto que desde os idos de 1943,
quando o ex-Presidente da República Getúlio Vargas
criou os Territórios, o Estado de Roraima, que pertencia ao Estado do Amazonas, passou, por decreto-lei,
para o domínio da União. Não é justo, no entanto, que
um Estado já constituído não tenha o domínio das
suas terras.
Estive no Incra na semana passada, como também já estive em várias autarquias, com Ministros,
para solucionar esse problema. A lei tem 120 dias
para ser regulamentada, podendo o Senhor Presidente prorrogá-la por mais 45 dias. Os 120 dias já fo ram completados no dia 5 deste mês e ainda estamos
aguardando, em Roraima, a sua regulamentação.
O que me dá tranqüilidade, no entanto, Srª Presidente e meus nobres colegas, é que as terras de
Roraima, já não é mais patrimônio da União. Assim,
este projeto não só foi salutar para o engrandecimen-
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to do nosso Estado como também para dar total autonomia ao novo Estado de ter as suas terras, de fato e
de direito, como todos os Estados têm, com exceção
ainda do Estado do Amapá. Inclusive, já fui procurada
por Parlamentares daquele Estado, que solicitaram a
cópia do meu projeto para que também possam
fazê-lo em relação ao seu Estado.
Agradeço a V. Exªs pelo tempo que me concedeu.
Sr. Presidente, desço desta tribuna com a certeza de que este projeto foi a solução para o Estado de
Roraima.
A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª Presidente Maria do Carmo Alves, que aqui
representa Sergipe e os sergipanos e neste momento
preside a mais alta Casa do Congresso Nacional, o
Senado da República, estou na tribuna para fazer
duas comunicações: uma de dor, de pesar pelo falecimento de um homem público eminente; outra, de ale gria e de contentamento por ver um eminente mineiro
assumir uma Cadeira na Academia Mineira de Letras.
O novo acadêmico é muito conhecido nesta
Casa, em todo o Congresso Nacional e em toda a Capital do Brasil. Trata-se do jornalista Pedro Rogério
Couto Moreira, que assumirá, hoje à noite, na Academia Mineira de Letras, na rua da Bahia, em Belo Horizonte, exatamente a cadeira de número 38, antes
ocupada por seu pai, Vivaldi Moreira.
Ocorrerá, pois, na Academia Mineira de Letras,
um fato raríssimo: o filho assumindo a Cadeira deixada pelo pai.
Pedro Rogério re si de em Brasília há vários
anos, tendo atuado na TV Globo, no Sistema Bra sileiro de Televisão, na Rádio Globo e na Radiobrás,
ocupará a cadeira nº 38, que pertencia a seu pai, o
grande es critor Vivaldi Moreira, falecido no ano passado.
Vivaldi Moreira era um nome-símbolo da Academia Mineira de Letras, graças à projeção que lhe deu.
Foi sob a sua presidência que aquela Academia con seguiu uma bela sede e construiu seu auditório.
Em sinal de reconhecimento, ele foi, em 1959,
eleito Presidente-Perpétuo da Academia.
Tão marcante foi sua atuação que a Academia
passou a ser identificada pelo seu nome. Como a
Academia Brasileira de Letras, no Rio, é chamada de
“Casa de Machado de Assis”, em uma alusão ao seu
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fundador, a de Minas é chamada de “Casa de Vivaldi
Moreira”.
Hoje, o filho de Vivaldi Moreira, Pedro Rogério,
passa a ocupar o lugar que pertenceu ao pai: a cadeira que tem por patrona a poetisa Beatriz Brandão e
pela qual passaram também Paulo Brandão e Honório Armond.
Pedro Rogério atribui a escolha de seu nome,
por unanimidade, a homenagem que os acadêmicos
quiseram prestar ao seu pai e ao jornalismo mineiro e
brasileiro, o que é uma manifestação de modéstia,
porque Pedro Rogério chega à Academia por inegáveis méritos próprios, não somente no jornalismo,
mas também na literatura.
Começou no jornalismo em São Paulo, em
1969, no jornal Última Hora, passando depois, no
Rio de Janeiro, pelos jornais A Notícia, O Globo e
pela TV Globo.
A serviço da TV Globo, viveu dois anos na Amazônia, experiência que inspirou o seu primeiro trabalho literário, chamado Hidrografia Sentimental.
Nele, apresenta visão particular do mundo fascinante
da Amazônia, descrevendo-a com os sentimentos
que ela despertou.
Lançou, depois, mais dois livros: Almanaque
do Pedrinho e Bela Noite para Voar. O primeiro é
uma coleção de crônicas, com reminiscências da in fância em Belo Horizonte; o segundo incursiona um
pouco pela história política, referindo-se às rebeliões
de setores da Aeronáutica no início do Governo de
Juscelino Kubitschek.
Srª Presidente, logo mais à noite, na bela e en cantadora rua da Bahia, a mais famosa da capital do
meu Estado, a Academia, presidida pelo ex-Senador
e escritor Murilo Badaró, receberá o jornalista e escritor Pedro Rogério, que será saudado por Danilo Go mes.
Transmito, desta Casa, em nome da instituição
parlamentar do Brasil, ao acadêmico Pedro Rogério,
assim como a sua mãe, Brante, e também a José Maria Moreira, que dirige a imprensa oficial de Minas Gerais, o nosso abraço de felicitações, regozijo e orgulho
pelo fato de ver uma família composta de pessoas encantadoras e devotadas à cultura no meu Estado e no
Brasil.
Nesta hora, a homenagem também é extensiva
a toda a Academia Mineira de Letras, que passa a viver grandiosos momentos, já que vai incorporar às
suas famosas Cadeiras a pessoa do jornalista Pedro
Rogério. É como se ele estivesse entre nós, conver-
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sando conosco no Senado da República, porque vive
em Brasília.
Um traço que não pode ser esquecido nesta
hora é que ele foi, ao lado de José Maria, seu irmão, e
Brante, sua mãe, uma pessoa inteiramente devotada
ao pai, que tem uma biografia edificante. Pedro Rogério deu-lhe assistência nos momentos de dor e nos últimos dias e instantes de sua vida, grandiosa para Minas Gerais.
Srª Presidente, em seguida a esta homenagem
a Pedro Rogério, faço a outra comunicação. Esta,
como disse, de dor. Faleceu, em São Paulo, o ex-De putado Sylvestre Ferraz Egreja, mineiro de Cristina,
que completara 100 anos no dia 2 de setembro do
ano passado. Sábado será celebrada a missa de Sétimo Dia. É com profundo pesar que registro este fato,
este acontecimento doloroso: o falecimento de
Sylvestre Ferraz Egreja, ocorrido no último dia 12.
Chegar aos 100 anos é um privilégio, um raro
privilégio. Mas chegar aos 100 anos, um pouco mais,
com a certeza de que o caminho percorrido foi de tra balho e realizações, de exemplo para as novas gerações, já será um privilégio incomum. Esse é o caso de
Sylvestre Ferraz Egreja.
Ferraz Egreja foi cafeicultor, Prefeito, Deputado
Estadual e Deputado Federal. Sua vida foi rica em re alizações. Ele só teve uma única dúvida nessa longa
jornada: saber se continuava sendo um mineiro paulista ou um paulista mineiro. Conheci, na intimidade,
no convívio da família e da Câmara dos Deputados, a
figura admirável de Sylvestre Ferraz Egreja.
Na década de 70, quando éramos Deputados
Federais, essa amizade se aprofundou e foi tocada
por admiração e respeito mútuos. Eu, por Minas; ele,
embora mineiro, por São Paulo, Estado que adotou
para trabalhar e onde começou a vida pública como
prefeito de Ipauçu, na região da Sorocabana.
No final do ano passado, fui a São Paulo para
compartilhar das alegrias da família Egreja, quando
esse mineiro da bela e encantadora cidade de Cristina, no sul de Minas, nascido em 10 de setembro de
1901, completava exatamente 100 anos de vida, em
meio às alegrias de seus muitos filhos, netos e bisnetos, com a saudade de Almey, a dedicada esposa,
que Deus chamou quando ela tinha 86 anos.
Aqui, desta tribuna, manifesto a dor, o sentimento e o tormento de saber que o meu amigo Sylvestre
Ferraz Egreja, a quem abraçamos em setembro do
ano passado, na igreja de sua predileção em São Pa -
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ulo já não está entre os vivos, embora sua memória
esteja permanentemente conosco.
Em companhia de Rondon Pacheco e também
dos ex-Governadores Paulo Egydio e Laudo Natel,
bem como das lideranças políticas, empresariais e
comunitárias de São Paulo, fomos à igreja para felicitar e dar um abraço de carinho, amor e respeito à figura querida de um amigo, Ferraz Egreja. Estão em minhas mãos as fotos que registram a passagem de 100
anos de um cidadão mineiro de nascimento e paulista
de coração.
O ex-Governador Rondon Pacheco e eu, tam bém ex-Governador de Minas Gerais, entramos ao
seu lado na Catedral. Os filhos, todos presentes. As
famílias paulistas estavam ali representadas. Em um
sentimento de alegria, respeito e comoção, oferecemos o nosso abraço de contentamento e conduzimos
Sylvestre Ferraz Egreja, de mãos dadas.
Aqui estão as fotos, que serão divulgadas para
conhecimento de um homem que ofereceu, em nome
de Minas Gerais, de São Paulo e do Brasil, toda a dedicação da sua vida nos planos empresarial, político e
familiar, um legado que nunca será atingido por nin guém.
Quero pedir a V. Exª, Srª Presidente Maria do
Carmo Alves, que faça transcrever nos Anais desta
Casa os dados biográficos, o verbete do Dicionário
Histórico e Bibliográfico da Fundação Getúlio Vargas
sobre a vida desse grande cidadão.
Finalmente, exibo desta tribuna o livro Sylvestre Ferraz Egreja – 100 Anos de Luta.
A todos os seus filhos, meus amigos de coração
– Maria Luiza, José Silvestre, Stella, Celso, Almey e
Mário Aluísio – e a todos os familiares, o abraço do
Senado da República e o sentimento de Minas, de
São Paulo e do Brasil.
Agradeço a atenção com que este Plenário me
honrou para que eu pudesse informar à Casa o falecimento do Dr. Sylvestre Ferraz Egreja, que ultrapassou
a casa dos cem anos de idade, merecendo sempre o
respeito dos paulistas das velhas, das atuais e das futuras gerações.
Era o que tinha a dizer, Srª Presidente.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do Regimento Interno. )
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A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pi nheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Srª
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no Plenário da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados, há pouco nos reunimos para tratar
da questão do algodão brasileiro. O Brasil, que já foi
grande exportador, passou, vergonhosamete, a importar algodão. Agora, tendo em vista a recuperação
do plantio do algodão, sobretudo nos cerrados do
Centro-Oeste, existe a preocupação se vamos ou não
manter a nossa produção algodoeira.
Anteontem, durante a posse do novo presidente
da Associação Brasileira de Produtores de Algodão Abrapa, quando assumiu o cargo o empresário Jorge
Maeda, na vaga deixada pelo presidente João Luiz
Pessa, junto com a euforia dos produtores de algodão
por estarem todos reunidos, havia uma preocupação.
Trata-se do subsídio que o governo dos Estados Uni dos está oferecendo à sua agricultura, por intermédio
da lei agrícola daquele país, a chamada Farm Bill.
Srª. Presidente, essa notícia enche-nos a todos,
agricultores do Brasil e do mundo, de preocupação e
revolta.
É inconcebível que os Estados Unidos, que
apregoam o livre comércio e lutam pela criação da
Alca, proponham medida dessa natureza, que não só
está em total dissonância com o discurso americano,
como deve gerar desconfiança e comprometer profundamente a proposta de criação da Alca e lançar
mais um alerta para os negociadores brasileiros.
Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos
aqui para contestar, como já o fizeram outros Srs. Se nadores, nesta e na semana passada, contra esta
medida do governo dos Estados Unidos, país para o
qual podemos muito bem usar o ditado “faça o que eu
falo, mas não faça o que eu faço.” Se fosse o Brasil ou
qualquer outro país em desenvolvimento que concedesse subsídio aos seus agricultores, os Estados
Unidos, certamente, não teriam dúvida em condená-los e iriam se valer de todos os instrumentos de
pressão e de retaliação para impedir tal intento.
Mas, com este projeto de lei, o governo americano aumentará os seus gastos com a agricultura, ao
longo dos próximos seis anos, principalmente para
subsidiar os grandes produtores de grãos e de algodão, em cerca de US$45 bilhões. Desse volume de recurso, 70% financiarão culturas de trigo, milho, soja,
algodão e arroz. Esse aumento de subsídio provocará
uma maior produção de grãos naquele país, o que
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afetará o preço desses produtos no mercado internacional. Isso atingirá o Brasil, uma vez que somos produtores e exportadores desses produtos.
Tal medida, se adotada, dará ao nosso País um
prejuízo, segundo a Confederação Nacional de Agricultura, de aproximadamente US$1,6 bilhão ao ano,
somente com referência à queda nas exportações de
soja. No total, a CNA calcula que o prejuízo pode chegar a US$2,6 bilhões, uma estimativa desastrosa
para a nossa agricultura e para a nossa economia; um
prejuízo que não podemos suportar.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – V. Exª me
concede um aparte, ilustre Senador?
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Com
muito prazer, nobre Senador Moreira Mendes.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Senador
Jonas Pinheiro, estou ouvindo com atenção o pronunciamento de V. Exª e refletindo sobre a denúncia de
que o governo norte-americano, mais uma vez, cria
mecanismos para subsidiar a sua agricultura, que é
arcaica e que já não tem competitividade com outras
no mundo, como tem a nossa. Fiquei imaginando o
paradoxo: enquanto o governo norte-americano incentiva, de forma condenável por todos nós, a sua
agricultura, por meio de subsídios, aqui, no Brasil, lamentavelmente, a situação é inversa. Às vezes, o Governo toma atitudes que prejudicam nossa produção.
Refiro-me especialmente ao Estado de Rondônia. Ao
longo dessas duas semanas, tenho discutido e condenado a Medida Provisória nº 2.166, que impede o
uso da propriedade privada, da terra fértil – que no
meu Estado é de 80% –, fazendo com que a produção
diminua. O que é um paradoxo. Enquanto condenamos a atitude do governo americano por dar subsídios, o Brasil, talvez por omissão, permite a diminuição
das áreas produtivas em todo o País. Essa questão
não diz respeito apenas a Rondônia; friso isso, pois
estamos sentindo na pele o que tal medida tem ocasionado para o Estado. Essa MP engessa 80% da pro priedade privada no Norte, na chamada Amazônia
Legal, e 20% no resto do País, o que acarretará sensível diminuição da área produtiva no País, o que é ab solutamente inaceitável do ponto de vista de produção e de aumento de produtividade. Parabenizo V. Exª
que tem sido um árduo, sério e permanente defensor
da nossa agricultura e da nossa pecuária e, mais uma
vez, demonstra competência ao analisar questão de
tão alta relevância. Senador Jonas Pinheiro, parabéns pelo pronunciamento que faz.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Senador
Moreira Mendes, agradeço a V. Exª pelo aparte, que enriquece meu pronunciamento e demonstra sua preocupação com a questão.
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Tecerei dois comentários a respeito do que disse
V. Exª. Em primeiro lugar, destaco a incompetência dos
produtores americanos e europeus, que buscam recursos para manter sua incompetência nos cofres de seus
países. Ficarão cada vez mais incompetentes se continuarem contando com os subsídios de seus governos
para seu trabalho no campo.
O Brasil está vencendo pela competência e pela
alta tecnologia que usa, apesar do problema do custo
Brasil, que afeta, e muito, nosso agronegócio. Entretanto, se persistir o aumento brutal dos subsídios para a
agricultura nos países que concorrem com o Brasil e
com outros países emergentes, por certo teremos pre juízo, pois, para quê produzir, se não podemos exportar? Não teremos condições de exportar, porque os países que subsidiam sua agricultura ineficiente produzirão
cada vez mais, e, evidentemente, em função disso, o
mercado ficará prejudicado.
O segundo comentário que faço em relação ao
aparte de V. Exª refere-se à medida provisória. Sr.ª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, essa medida provisória
está em vigor há 77 meses. Acabo de ter conhecimento
de que o Governo não quer votá-la agora. Ora, para que
serve uma medida provisória? A Constituição Federal,
em seu art. 62, impõe que uma medida provisória justifica-se apenas quando é urgente e relevante. Entretanto,
considerando-se uma matéria dessa importância, por
que não se elabora um projeto de lei para ser discutido?
Eminente Senador Moreira Mendes, além de ser
um incansável batalhador pelo desenvolvimento do seu
Estado e do Brasil, V. Exª tem discutido essa medida
provisória, tema da Comissão Mista de que sou Presidente. E daremos prosseguimento a essa discussão.
Devemos votar as matérias, porque, se não o fizermos,
os Estados ficarão, juntamente com seus órgãos ambientais, elaborando resoluções e decretos baseados em
uma medida provisória que não tem consistência, haja
vista que será modificada. Portanto, é preciso atender
aos reclamos de todo o País. Essa medida provisória
não pode perdurar por mais tempo.
Continuando o raciocínio, o Governo brasileiro
não tem hesitado em relação à matéria. O nosso Ministro da Agricultura está em Bruxelas, na Bélgica, tratando
de vários assuntos, inclusive deste. Devemos, portanto,
ingressar com uma contestação na Organização Mun dial do Comércio – OMC –, e esperamos contar com a
isenção e bom-senso daquela entidade, pois não podemos confiar no Governo dos Estados Unidos. Aguardamos que a OMC analise o mérito da nossa causa com
eqüidade e justiça. A saída legal e diplomática para o
Brasil é essa. Entretanto, o Governo Federal também
deverá adotar outras medidas que compensem os pre juízos decorrentes da situação.
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Sr.ª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Senado
Federal não pode ficar alheio ou inerte diante desse
caso. Nosso desejo, ao fazer este protesto e este desabafo, é chamar a atenção desta Casa para o fato e solicitar aos Senadores que sejam solidários e que o Senado Federal, com ardor, firmeza e determinação, assuma
a defesa dessa causa em favor da economia e da agricultura do Brasil.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero Jucá,
pelo prazo de 20 minutos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr.ª Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho a esta tribuna hoje, com muita satisfação e orgulho. Normalmente – e infelizmente–, Roraima e os Estados menores da
Federação são destaque na imprensa quando ocorre
algo ruim, como mortes, atos de corrupção ou qualquer
ação que, de certa forma, alerte a opinião pública para
um Brasil desconhecido para a maioria das pessoas.
Roraima tem sido também contemplada nessa linha.
Todas as vezes em que há um grande escândalo, um
problema de responsabilidade governamental ou uma
violência, o meu Estado, lamentavelmente, ganha as
manchetes da imprensa.
Hoje, entretanto, de algum modo, venho aqui mudar essa história. Farei um registro que, para nós, de
Roraima e de Boa Vista, é extremamente relevante e
muito nos engrandece. Na semana passada, atendendo a um convite da Prefeita Tereza Jucá, que o procurou
em Brasília, o jornalista, articulista político e especialista
em políticas públicas, Sr. Márcio Moreira Alves, talvez
detentor da coluna mais lida no Brasil, esteve em nossa
Capital, Boa Vista.
E quero abrir um parêntese aqui: além de todos os
predicados de analista político, de pessoa experiente,
pela própria vivência que teve, Márcio Moreira Alves demonstrou ter um compromisso com o Brasil, exatamente o de ir aonde for preciso, neste País, para resgatar a
brasilidade, o espírito público, a experiência e esse sentido de Nação que devemos ter.
O Márcio foi à Boa Vista. Foram quatro horas e
meia de vôo, como ele diz no primeiro artigo que escreveu. Foi instado pelo desafio da apresentação que a
Prefeita Tereza Jucá lhe fez, aqui em Brasília. No fundo,
como ele é um jornalista experiente, um homem que já
viveu muita coisa neste País, penso que foi até com certa ponta de desconfiança: “Será que isto está ocorrendo
mesmo? Será que é assim que estas coisas são? Será
que não é mais uma propaganda de governo? Será que
não é mais uma mistificação?” Mas, como eu disse, tocado pela sua brasilidade, pelo seu compromisso com o
País, pela sua própria história, o Márcio Moreira Alves
foi à Boa Vista.
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Sr.ª Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ele passou
três dias conosco lá, acompanhou todas as ações do
Município, perguntou o que quis, visitou o que quis e,
para nossa satisfação e honra, dedicou, nesta semana,
não uma coluna do seu jornal, não um dia do seu trabalho, mas publicou no jornal O Globo quatro colunas
consecutivas relatando, historiando e até aplaudindo o
trabalho realizado pela Prefeitura de Boa Vista.
No dia 11 de maio publicou sua coluna inteira sob
o título “Passarinho de gaiola”, em que relata o contato
com Maria Teresa Jucá e sua ida a Roraima. No dia 14
de maio, escreveu outro artigo, em toda a sua coluna,
sob o título “A cidade mapeada”, registrando o trabalho
de gestão participativa, de gestão pública, de ação de mocrática que a Prefeitura de Boa Vista realiza em nossa cidade. No dia 15 de maio, volta o jornalista a escrever em toda a sua coluna sobre o trabalho que acompanhava em Boa Vista. Sob o título “Boa Vista”, relata uma
parte das ações que a Prefeitura está empreendendo.
Lerei aqui somente a abertura da coluna, normalmente feita em caixa alta. Diz o jornalista Márcio Moreira Alves:
Valeu a pena: cinco horas de vôo desde
Brasília, para chegar a Boa Vista, cidade de
porte médio mas que concentra 62% da população do antigo território de Roraima, feito
estado em 1988. A administração é hiperorganizada e toca alguns programas sociais exemplares. A prefeita Teresa Jucá lidera uma equipe majoritariamente feminina, verdadeiras
amazonas, vindas do Brasil inteiro.
E relata as experiências de gestão participativa,
a experiência do Projeto Estufas, do Projeto Crescer,
desarticulando as “galeras” de Boa Vista, que hoje talvez seja a maior chaga social da nossa cidade, por que jovens de 14 a 25 anos ficam se matando, fazendo parte delas.
Quando Teresa assumiu a prefeitura, Boa Vista
era a segunda cidade em violência contra o jovem e o
adolescente no Brasil. Hoje esse projeto está recebendo o apoio da Unicef, da Petrobras, da Infraero e
do Governo do Japão, pela forma como está sendo
executado.
O Jornalista Márcio Moreira Alves fez mais.
Hoje, dia 16 de maio, ele encerra o ciclo de artigos sobre Boa Vista com mais um artigo integral na sua co luna, sob o título “Criar Empregos”. Foram, portanto,
quatro colunas sobre a cidade. Ele encerra com uma
frase dita por uma das técnicas que trabalha na Se cretaria de Gestão Participativa da Prefeitura de Boa
Vista. A moça disse para ele em tom reivindicatório:
“Márcio, olha isso aqui, que também é Brasil!”.
Solicito a transcrição desses ar tigos, agradecendo o compromisso de brasilidade e de seriedade
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do Jornalista Márcio Moreira Alves, que se deslocou
até Boa Vista para ver e relatar ao Brasil as experiências vencedoras que a Prefeita Teresa Jucá, o
vice-Prefeito Iradilson Sampaio, que está aqui presente, e toda uma equipe de técnicos, secretários e
funcionários que estão exercendo o compromisso de,
com coragem, com lealdade, com perseverança,
transformar a nossa cidade.
Além de solicitar a transcrição desses ar tigos,
de agradecer ao Jornalista Márcio Moreira Alves por
tudo que relatei aqui, de aplaudir desta tribuna a Prefeita Teresa Jucá – sou suspeito para aplaudi-la por
ser seu marido –, a todos os secretários e ao
vice-Prefeito Iradilson, quero mais, Sr.ª Presidente.
Quero convidar todos os candidatos a Presidente da
República para, se desejarem, irem a Boa Vista
acompanhar na prática uma mudança social participativa, democrática, responsável, que está sendo feita lá no Norte do Brasil, num Estado menor, num
Estado mais pobre, na Capital de Roraima, Boa Vista,
mas que está sendo uma lição sem precedentes de
cidadania e de trabalho responsável.
Boa Vista está de parabéns! Roraima está de
parabéns! Conseguimos ocupar esse espaço com
matérias positivas, com exemplos para o Brasil, coisa
que, infelizmente, no meu Estado não tem ocorrido
muitas vezes.
Agradeço por poder vir aqui hoje relatar esse trabalho com muito orgulho: orgulho de ser roraimense, de
ser marido da Prefeita, de ser membro do PSDB – a
Prefeita Teresa Jucá é do PSDB e o vice-Prefeito Iradilson Sampaio também. Avançamos muito.
Em Boa Vista, não se faz só orçamento par ticipativo, mas também o planejamento participativo e a
execução par ticipativa com a população, prestando-se contas nas ruas do trabalho que a prefeitura faz
nos bairros.
Encerro as minhas palavras, dizendo que estou
gratificado, dizendo ao Jornalista Márcio Moreira
Alves que ele ajudou a construir um pouco do orgulho
do nosso Estado e que nos prestou um serviço muito
grande porque ajudou a divulgar um Estado que, te nho certeza, entrando no caminho certo, realizando o
que tem de realizar e cumprindo o exemplo do trabalho da Prefeitura de Boa Vista, no futuro será um dos
Estados modelo para o Brasil.
Peço a transcrição dos artigos nos Anais da
Casa e agradeço a oportunidade.
Muito obrigado, Sr.ª Presidente.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
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A SRª. PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
V. Exª será atendido na forma do Regimento Interno.
Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros, por 20 minutos.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Srª Presidente, Sras e Srs Senadores, os planos pri vados de saúde, que nos anos 60 e 70 eram um privilégio de empregados de multinacionais e estatais, fo ram avançando no Brasil como modismo. Ser portador de uma carteirinha de seguro privado de saúde
era uma demonstração clara de status, como é hoje
ter um carro importado.
No entanto, Sr. Presidente, para milhões de brasileiros, isso não é mais motivo de orgulho. O cenário
é de absoluta tragédia. A medicina privada no Brasil –
e nesse rol incluem-se os planos privados de saúde,
as seguradoras, as cooperativas, as associações e
tantas outras que têm como finalidade a prestação de
assistência médica, seja qual for sua natureza jurídica
– tem sido uma das atividades mais rentáveis, movimentando um capital de aproximadamente R$1,5 bi lhão em nossa economia referente ao lucro líquido
das empresas.
Esse empreendimento comercial atingiu tal pa tamar, distanciando-se significativamente do faturamento de outras áreas da economia, por alguns fatores determinantes.
O primeiro, sem dúvida, reside no fato de o atendimento à saúde ser indispensável. Ninguém pode
cortar de seu orçamento uma despesa que pode sig nificar a diferença entre a vida e a morte, a não ser
que não tenha absoluta capacidade de mantê-lo, o
que vem acontecendo de maneira crescente para boa
parcela da população
Outro fator tem origem na postura do Estado
frente à saúde, com uma regulamentação confusa
dessa atividade privada e pelas deficiências da rede
pública de saúde nas últimas décadas.
O último e mais grave fator é a própria ganância
e falta de sensibilidade social de parte do empresariado desse segmento da economia, que está levando a
saúde a ser mercantilizada.
Não obstante todo o desenvolvimento e concorrência do setor, as pessoas que optaram pela medicina privada continuam sem a assistência médica devida. Basta contrair catapora, por exemplo. Afinal, a maioria dos planos de saúde não cobre doenças contagiosas.
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Tenho recebido relatos de usuários dos planos
de saúde que mostram as distorções do atual sistema.
Uma senhora de Alagoas me disse que teve sua
mensalidade aumentada de 300 para 600 reais por que completou 60 anos de idade. Embora permitido
pelas regras em vigor, o reajuste está fora da realidade econômica do País. Tinha de ser escalonado, dividido, de acordo com as próprias faixas etárias.
Os órgãos de defesa do consumidor têm registrado, Srªs e Srs. Senadores, recorde de denúncias
de aumentos abusivos. Em fevereiro deste ano, uma
pesquisa do Instituto de Defesa do Consumidor de
São Paulo apurou que as queixas registradas contra o
setor chegaram a 22%, enquanto que as reclamações contra os bancos foram de 15% e contas telefônicas, 14%. Tudo porque não há uma política mais severa de regulação econômica do setor, envolvendo,
inclusive, a limitação da margem de lucro permissível
como ocorre com os outros setores, como o do transporte coletivo, por exemplo.
Daí minha preocupação, que não vem de agora,
com os abusos praticados pelos planos de saúde. Em
1999, quando ocupava o Ministério da Justiça, negociei a inclusão no Conselho de Saúde Suplementar
de um representante da área de defesa do consumidor, o então secretário de direito econômico do Ministério da Justiça, Dr. Ruy Coutinho.
Srªs e Srs. Senadores, a saúde é, sem dúvida,
um bem indivisível e os serviços oferecidos por essas
empresas ameaçam a sua integridade. O que se tem
observado é que o fato de a saúde ser um bem protegido constitucionalmente nada significa para essas
empresas que, levadas pela ânsia do lucro, vão às últimas conseqüências, atentando contra toda a ordem
social e jurídica vigentes.
A falta de responsabilidade social de boa parte
desse setor é evidente. A maioria se preocupa somente em investir em propagandas e em como realizar mais restrições contratuais, para que os lucros sejam potencializados mais e mais.
E as pessoas, mesmo sabendo de todos esses
abusos, em busca de alguma segurança diante dos
deficientes serviços oferecidos pelo Estado, migram
também, mais e mais, para a rede privada.
Tem-se observado um aumento explosivo deste
contingente: de 2 milhões, em 1975, para 36 milhões,
em 1996, e cerca de 41 milhões de usuários, atualmente.
Vejam, Sras e Srs. Senadores:
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Para a medicina privada atingir praticamente um
terço da população, já se verifica qual não é a fragilidade do Sistema Público de Saúde!
Nem mesmo a criação da Agência Nacional de
Saúde Suplementar, no final de 1999, com a finalidade de fiscalizar o setor, foi capaz de impedir que as
operadoras mantivessem seus lucros exorbitantes,
explorando usuários e aviltando cada vez mais os
profissionais de saúde.
É preciso reconhecer os avanços da Lei dos
Planos de Saúde, mas em diversos aspectos, a nova
legislação não elimina conflitos e práticas abusivas,
sobretudo as impostas aos pacientes.
A última pesquisa disponível do DIEESE sobre
o setor comprovou que a média de aumento dos pre ços dos Planos de Saúde entre 1996 e abril de 2000
foi muitas vezes superior ao aumento das consultas
médicas, dos exames laboratoriais e das diárias hos pitalares. Nesse período, Srs. Senadores, os planos
aumentaram – pasmem – 93,04% as suas mensalidades, enquanto a inflação não chegou à metade desse
patamar!
Agora, as empresas pressionam o Governo
para obter um reajuste de 15% nas mensalidades.
Um absurdo! Basta vermos que a inflação acumulada
nos últimos 12 meses não passou de 7,75%, apurada
pelo IPCA, e de 8,91%, pelo IGP-M. No ano passado,
o reajuste permitido foi de 8,71%.
O setor da medicina privada movimenta 23 bi lhões de reais por ano. O faturamento anual das em presas de medicina de grupo chega a 5,5 bilhões de
reais.
Os gastos com a saúde correspondem a apenas
6,5% do PIB nacional, mas, por conta das desigualdades de renda e da necessidade de se sustentar um
sistema público e outro privado pesam no bolso de
qualquer um.
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, descontadas as despesas com comida, as famílias brasileiras destinam em média 45,5% do seu or çamento, direta ou indiretamente, ao tratamento de
doenças, um dos mais altos percentuais do mundo!
As operadoras de medicina privada viraram bu rocracias caras e odiadas. Médicos e hospitais reclamam que os reembolsos são insuficientes para pagar
seus custos e as empresas, com suas estruturas pe sadas, dizem que trabalham no talo.
O impacto da regulamentação, a crise econômica do País, a inflação do setor de saúde e as obrigações previdenciárias têm sido as desculpas mais co -
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muns das operadoras para promover toda sorte de retaliações e abusos.
Dentre as denúncias mais freqüentes encaminhadas por entidades de classe, Senadora Maria do
Carmo, como o Conselho Federal de Medicina, à
Agência Nacional de Saúde Suplementar, para apu ração e providências, estão: aumentos indevidos de tectados pelos Procons; descredenciamento unilateral dos médicos; redução dos honorários médicos;
oferta de pacotes de atendimento com valores pré-fixados com interferência na autonomia profissional e
risco de deterioração da qualidade do atendimento:
restrição de exames, diagnósticos e procedimentos
terapêuticos; fixação de prazos mínimos entre consultas médicas e exigência de personalidade jurídica na
relação de prestação de serviços entre médicos e
operadoras.
Nossa missão, como representante do Parlamento, é pedir, o mais rapidamente possível, a abertura da “caixa preta” dos planos de saúde, de expor as
planilhas de custos, os gastos com propagandas,
marketing e corretagem, os lucros imorais! Também
temos, Srªs e Srs. Senadores, a obrigação de apurar
as denúncias dos usuários e dos profissionais de saúde contra as empresas seguradoras.
Temos de cobrar explicações desses megaempresários da saúde, preocupados apenas com ques tões econômicas. Para eles, o ser humano é acessório, o fundamental é a política dos grandes superávits
e balanços com lucros de milhões.
Prejuízos com erros de gestão devem ser suportados pelos acionistas e gestores, nunca pelos clientes. Os usuários dessas empresas só contrataram
esses serviços por entenderem que os seus gestores
conseguiriam escala e fariam, sem dúvida, uma boa
gestão.
Se todas as vezes que elas tiveram lucro seus
clientes não tiveram decréscimo nas prestações, por
que têm que mutualizar os seus prejuízos na carteira?
É importante que o Ministério ou a agência iniciem imediatamente um trabalho rigoroso de regulação
e fiscalização, porque os novos e sempre preocupantes reajustes nos planos de saúde chegam ao consumidor já no primeiro semestre do ano e será um dano
insuportável para muitos se os aumentos continuarem desregrados e abusivos.
Não se espera controles artificiais de preço,
mas existem na lei, até no Código de Defesa do Consumidor, expressões como “proibição de variação
unilateral de preço”, “elevação de preço sem justa causa”, “aumento arbitrário de lucros”, “preço abusivo”,
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que, a partir de um bom estudo e monitoramento so bre os custos do setor de saúde, poderiam ser mais
bem traduzidas, a fim de equilibrar interesses de for necedores e consumidores.
Podemos concluir que todos estão perdendo,
mas o consumidor de baixa renda é a principal vítima.
Os médicos também vêm tendo seus honorários re duzidos; diárias hospitalares estão congeladas, embora os hospitais de prestígio continuem apresentando bons lucros.
O sistema de concorrência acirrada e de briga
entre “os vários elos da cadeia produtiva” está custando caro ao Brasil. Mas já se sabe que quem está pa gando a conta é a população.
Era o que tinha a dizer por hoje. Agradeço a V.
Exª a oportunidade de trazer a esta tribuna a discussão de um assunto que vem angustiando e angustiará
muito mais a população brasileira.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Concedo o aparte ao nobre Senador Fernando Ribeiro.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – Fiz
questão, Senador Renan Calheiros, de retornar do
meu gabinete ao ouvir o início do discurso de V. Exª.
Vim para congratular-me com o Líder do meu Partido,
que aborda um tema que é preocupação comum de
todo cidadão brasileiro que, vez por outra, se vê às
voltas com problemas de saúde. Muito mais além dos
problemas propriamente de saúde, estão as dificuldades em abrigar, no orçamento da família, o custeio de
gastos com planos de saúde. V. Exª forneceu um dado
até surpreendente para mim, de que hoje 40 milhões
de brasileiros recorrem ao sistema particular. Isso, em
última análise, demonstra a falta de credibilidade do
setor da saúde pública. As pessoas recorrem a essa
alternativa porque sabem que, de outra forma, ficarão
entregues à própria sorte, sendo tratadas como indigentes. Como tive a oportunidade de dizer tratando
de outro assunto nesta Casa hoje pela manhã, a rede
pública continua absolutamente desprovida das con dições mínimas para suprir a nossa população das
carências mais elementares. Pode haver e é até justo
que haja o atendimento para questões fora da rotina,
como, por exemplo, o atendimento às vítimas do vírus
HIV e de outras doenças. Mas, o corriqueiro, aquilo
que mata crianças e pessoas desassistidas, como,
por exemplo, um soro antiofídico em uma comunidade remota no interior da Amazônia, continua a não
existir. O que é grave, pois lá, muito menos, as pesso-
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as têm possibilidade de acesso a um plano de saúde,
por incapacidade financeira de custeá-lo e por não
haver, em determinadas localidades, nem mesmo a
possibilidade de se estruturar o atendimento de um
plano de saúde privado. Entretanto, V. Exª demonstra
vigilância e sensibilidade no trato dessa questão, en tendendo o problema e deixando claro que as pessoas, quando avançam na idade, têm os seus planos reajustados com mais rigor. Os idosos pagam verdadeiras fortunas com o custeio do plano de saúde, mais
do que com o aluguel, com o suprimento de suas ne cessidades básicas. A sua atenção, com a possibilidade de mobilização que V. Exª tem nesta Casa,
como Líder do maior Partido do Senado Federal,
dá-nos otimismo. Se os órgãos competentes, como o
Ministério da Saúde e o Ministério da Previdência Social que, com certeza, têm instâncias específicas para
o acompanhamento e o trato dessas questões, estão
negligenciando-as, a atenção de V. Exª reforça a nossa crença de que haja uma alternativa. Muito obrigado.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB AL) –
Agradeço V. Exª pelo aparte, que agrega argumentos,
novas informações e que, sem dúvida, honra o meu
pronunciamento.
Como disse, tenho absoluta convicção de que a
discussão sobre a mercantilização da saúde no Bra sil, sobre os planos e os seguros de saúde, será, sem
dúvida, mais do que nunca, obrigatória neste Senado
Federal. A pretensão descabida de aumentar as mensalidades em 15% não pode passar. Ela não passará,
porque, se isso ocorrer, haverá somente um perdedor: a nossa população.
Muito obrigado.
A SRa PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais
nada, nesta tarde, desejo fazer uma referência justa e
merecida, embora com relativo atraso, aos 75 anos
da fundação da Viação Aérea Riograndense Varig,
ocorrido no dia 07 do mês de maior.
Quem se detém a apreciar a história dessa
grande empresa, percebe que é a história dos gran des, dos que sabem fazer acontecer. História de luta,
de conquistas, de eficiência, de absoluta determinação, iniciada nos idos de 1927.
A Varig é uma empresa que enche de orgulho a
todos nós e, nesses seus 75 anos, traz a cada brasileiro um pouco de emoção ao reviver o seu passado, vi-
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ver seu presente e sonhar com seu futuro. A Varig tem
levado o nome deste País cada vez mais alto ao marcar presença em 18 países, 4 continentes, além de 36
cidades do Brasil. Realiza cerca de 435 decolagens
diárias e transporta 11,4 milhões de passageiros anu almente. E fiel aos ideais pioneiros e revolucionários,
criaram moderna e avançada entidade provedora de
benefícios e serviços a seus funcionários, valorizando e respeitando os que fizeram e fazem a empresa
acontecer. Parabenizo, pelos 75 anos da empresa, a
equipe de funcionários, direção e a Fundação Ruben
Berta, todos responsáveis pelo grande sucesso da
empresa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Varig
tem tido participação fundamental no turismo interno
e externo, contribuindo de maneira efetiva com a indústria do turismo, ainda com enorme espaço para
crescer neste País, mas que, de uma forma ou de ou tra, tem sua responsabilidade na distribuição de ren da, como podemos ver agora num trecho de artigo
publicado na Folha de S.Paulo, no último dia 6 de
maio, com a seguinte redação:
O turista brasileiro está conseguindo
fazer, a passeio, durante as férias de verão,
o que os programas sociais perseguem há
décadas com muito trabalho: transferir renda de regiões mais ricas para cidades e
Estados com menor nível de desenvolvimento econômico.
Essa matéria traz dados de muito interesse so bre as transferências de renda decorrentes do turismo, particularmente entre as regiões de nosso País.
Os dados foram obtidos em pesquisa realizada em
2001 pela Fipe/Usp – Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da Universidade de São Paulo e en comendada pela Embratur – Instituto Brasileiro de Turismo. De acordo com o coordenador da pesquisa, o
economista Wilson Rabahy, “Sempre se falou que o
turismo gera distribuição de renda, mas só agora os
dados permitem comprovar que isso realmente está
acontecendo”.
Uma característica essencial da indústria do tu rismo é, de fato, o efeito multiplicador da sua geração
de renda. Além dos gastos de hospedagem e trans portes, os turistas consomem outros serviços e bens
disponíveis na localidade visitada. Parte dessa renda
vai dirigir-se a outros setores, passando a aquecer a
economia local.
O principal ganho social, propiciado pelo turismo, a ser destacado já ocorre na própria geração de
empregos, fator da maior importância para o nosso
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País, especialmente para as várias localidades brasileiras de maior apelo turístico, muitas vezes carentes
de outras opções de trabalho. Fixar homens e mulheres em seus locais de origem, por meio de empregos
com renda média superior à nacional, espalhando os
efeitos positivos dessas atividades pela economia local e regional, dinamizando-a, não é pequeno mérito,
Srª Presidente.
É comum depararmos com a constatação de
que o turismo constitui uma das atividades econômicas de maior importância no que se refere à geração
de renda e de emprego em todo o mundo, apresentando um crescimento contínuo nas últimas décadas.
Isso posto, é inevitável lembrar o quanto falta fazer no
Brasil para melhor aproveitar o nosso imenso potencial turístico, que compreende um fantástico manancial
de recursos naturais, além dos atrativos culturais e
históricos, que, tantas vezes, desta tribuna, tive a
oportunidade de cantar e decantar. Investimentos em
infra-estrutura, na qualificação de mão-de-obra e na
profissionalização das empresas, aliados a uma maior e melhor divulgação de nossas atrações têm retorno garantido no aumento do fluxo interno, bem como
na atração de turistas estrangeiros.
Se o dinheiro trazido pelos visitantes de outros
países tem efeitos extremamente positivos para a população dos locais visitados, além de influir favoravelmente nos resultados macroeconômicos do País, foi
nas transferências decorrentes do turismo interno
que se concentrou a pesquisa a que me referi.
Constata o estudo da Fipe/USP que, no ano de
2001, para cada real que o viajante nordestino gastou
no Sudeste, outros R$2,24 entraram no Nordeste pelas mãos de turistas oriundos dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Os
gastos desses turistas no Nordeste somaram, em
2001, cerca de R$2,7 bilhões, o que corresponde a
35% do PIB turístico da região.
O aumento do afluxo de turistas para o Nordeste
está relacionado não apenas a certos fatores conjunturais, como o aumento do dólar, que desestimulou as
viagens para o exterior, mas é também resultado de
uma política de investimentos públicos e privados direcionada principalmente para o encantador litoral
nordestino da Senadora Maria do Carmo Alves, que
no momento preside os trabalhos desta Casa.
Mas não desconsideremos a ponderação do coordenador da pesquisa de que “o turista é um curioso,
sempre em busca do novo”. Dessa forma, quem visitou o Nordeste pode optar por conhecer outras regiões nas próximas viagens. Portanto, declara Wilson
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Rabahy “os investidores deveriam estar mais atentos
ao Norte e ao Centro-Oeste.”
Concluo, Srª. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
exaltando e incentivando a prática do turismo em nos so País, que acarreta efeitos tão positivos de geração
e distribuição de renda, que podem ser multiplicados
se soubermos explorar, com competência empresarial, apoio do setor público e respeito ao meio ambiente, nossas fantásticas riquezas naturais.
Muito obrigado, Srª. Presidente.
A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
Sobre a mesa, expediente que passo a ler:
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência
que, de acordo com o disposto no art. 7º § 2º, do Regimento Interno, a partir desta data integrarei a bancada do Partido dos Trabalhadores (PT).
Atenciosas saudações, – Senador Roberto Sa turnino.
A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
O expediente lido vai à publicação.
Não há mais oradores inscritos.
A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) –
Os Srs. Senadores Carlos Bezerra e Chico Sartori en viaram à Mesa proposições que, em face do disposto
no art. 235, inciso III, a, do Regimento Interno, serão
lidas na próxima sessão.
A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) Os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti, Carlos Be zerra 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. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero abor dar aqui a questão da qualidade do perfil de investimentos mantidos pelo BNDESPar, que tem sido objeto de algumas críticas por parte de especialistas. Refiro-me principalmente ao publicado em matéria da Folha de S.Paulo no dia 31 de março.
O BNDES, controlador do BNDESPar, é sabidamente um dos maiores bancos de fomento do mundo.
É uma instituição que, fundada em 1952, tem longa e
positiva tradição de envolvimento estreito com o pro cesso de desenvolvimento de nosso País. É a principal fonte de financiamento a longo prazo de empreendimentos econômicos no Brasil.
Empresa pública federal, o objetivo do BNDES,
qual seja, o de promover o nosso progresso econômico, se diversifica em diversos quesitos, conforme afirma o banco: o financiamento à exportação, à comerci-
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alização de máquinas e equipamentos, à indústria, à
infra-estrutura; também abarca os setores de saneamento e de transporte. Além disso, entre várias outras
metas, quer promover o mercado de capitais brasileiro, no sentido de fortalecer os mecanismos de captação de recursos por parte de empresas abertas, que
negociam seus papéis em bolsa, principalmente empresas privadas.
É nesse último ponto que se inserem as críticas
ao BNDESPar, subsidiária do BNDES, que faz investimentos diretos em empresas como importante acionista. O BNDESPar tem participação acionária em
cerca de 200 empresas. O total de ativos do
BNDESPar é de 22 bilhões de reais. O seu objetivo é
promover desenvolvimento e gerar lucros para os re cursos públicos que ele mobiliza nessas participações minoritárias.
Mas, segundo a crítica a que me referi, o perfil
de investimentos do BNDESPar estaria deficiente em
relação ao ideal, e isso sob diversos aspectos: lucratividade insuficiente, concentração excessiva em em presas estatais e participação demasiada em empresas fechadas, deixando, assim, de estimular o mercado de capitais, um dos objetivos declarados do
BNDES.
Das ações que fazem parte da carteira de investimentos do BNDESPar, e que são negociadas na
BOVESPA, a maioria teria tido, em 2001, desempenho pior do que o Ibovespa, índice que mede a ten dência geral daquela bolsa. Além disso, um grande
número de empresas que contam com a participação
do BNDESPar não foi negociado na bolsa. Essas empresas de capital fechado não têm como ser acompanhadas pelo mercado, para que se afira o seu real desempenho. Já outra corrente de opinião admite o investimento do BNDESPar em empresas fechadas,
desde que tenham bom potencial para crescimento e
para uma futura abertura.
O BNDESPar tem participações maciças na Petrobrás e nas geradoras elétricas estatais federais, o
que poderia ser considerado uma distorção. Além disso, continua a participar do setor de petroquímica,
apesar de ele ter sido privatizado há muito anos.
Foram ainda objeto de críticas as participações
do BNDESPar na Globo Cabo, na Bombril e na Ine par, além daquelas em empresas fechadas que se ramificam como empresas abertas.
Seria desejável que o BNDES viesse a público e
desse uma resposta abrangente e exaustiva a todas
essas críticas, dados a importância da atuação do
BNDESPar e o grande volume de seus investimentos.
O comparecimento do presidente do BNDES perante
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a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado,
agendado para os próximos dias, seria uma oportunidade para se abordar o assunto, mas parece que se
concentrará mais na polêmica participação na Globo
Cabo.
No dia 2 de abril passado, o Diretor de Mercado
de Capitais do BNDES rebateu parte das críticas, ao
mencionar os planos do BNDESPar de se tornar mais
atuante, na promoção de melhor governança e maior
transparência nas empresas em que participa. Ainda
falta, porém, como eu disse, uma resposta abrangente.
Sr. Presidente, a propósito do BNDES, é de es pecial interesse para a região Norte a política do ban co para financiamentos e investimentos regionais. No
plano estratégico do BNDES, consta como desafio a
ser enfrentado o combate aos desníveis regionais. O
banco mantém mecanismos específicos para cumprir
essa política declarada de especial atenção às regiões desfavorecidas. É o caso do Comitê Executivo
para Atuação Conjunta na Amazônia, iniciativa que
busca coordenar a atuação de diversos ministérios,
do Banco da Amazônia, do Banco do Brasil e da
SUFRAMA.
Seria interessante que o BNDES divulgasse os
resultados desses esforços no âmbito das regiões,
assim como deve, para esclarecimento do público,
resposta abrangente às críticas feitas ao perfil de investimentos do BNDESPar. A importância da instituição BNDES e sua extensa folha de serviços prestados ao Brasil assim o recomendam.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, as atividades de
extensão e de circulação do conhecimento na sociedade são funções precípuas da universidade, além do
ensino e da pesquisa. É por meio dessas atividades
que a universidade dissemina o saber produzido e
presta contas à sociedade que a mantém.
Por isso, é com grande satisfação que vejo a re tomada da publicação da Revista Agricultura Tropical, após dois anos sem circular por falta de recursos
financeiros.
Publicada pela Editora da Universidade Federal
do Mato Grosso, a Revista Agricultura Tropical
completa 7 anos de existência e lançou, no dia 1º de
abril, o seu quinto número.
A revista tem caráter científico e direciona-se a
professores, alunos, pesquisadores e interessados em
ciências agrárias, principalmente em agricultura tropical. Entre os dez artigos que compõem a edição de re-
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lançamento, o primeiro deles tem especial interesse
para a região, pois trata da cultura do algodoeiro.
O artigo faz uma revisão das principais doenças
do algodão, ao mesmo tempo em que apresenta medidas atualizadas para o seu controle. Só para se ter
uma idéia da relevância dessas informações, a cultura do algodão, que mereceu enorme destaque no ce nário agrícola nacional, apesar de ter aumentado sua
produtividade de 84 arrobas para cerca de 180 arrobas por hectare, ainda arca com prejuízos significativos provocados por doenças. Estima-se que, na safra
98/99, a perda tenha chegado a 17,55% da produção.
A revista traz, também, um estudo sobre uma espécie medicinal considerada de difícil propagação, a
purga-de-lagarto. A planta, característica dos cerrados
brasileiros, por ter grande aceitação na medicina popular como depurativo do sangue, tratamento de sífilis e
picada de cobra, entre outros, vem sofrendo exploração predatória excessiva, com riscos de desaparecer,
e o estudo vem contribuir para sua preservação.
Outros ar tigos que merecem destaque são os
que estudam as espécies madeireiras. Dois deles
abordam técnicas de tratamento das sementes na
germinação daquela que é a preferida entre as plan tas destinadas ao reflorestamento, pela rapidez de
seu crescimento e a qualidade da sua madeira, a es pécie denominada teca.
O estudo “A Avaliação da Itaúba e do Angelim
Pedra para uso na construção civil” demonstra a viabilidade dessas madeiras em comparação com outras de uso tradicional e valor econômico elevado. A
pesquisa de espécies alternativas tem sido desenvolvida pelos meios acadêmicos em face da exploração
predatória e o uso inadequado das nossas florestas
tropicais.
A edição trata, ainda, de outros cultivos, como o
do mamoeiro e o do milho.
Essa breve panorâmica do conteúdo da Revista
Agricultura Tropical nos dá uma pequena amostra
de sua importância para a pesquisa agrícola, ramo de
estudos que tem alcançado resultados significativos
para a produção brasileira.
A iniciativa da Universidade Federal do Mato
Grosso em publicar a Revista Agricultura Tropical
é, portanto, meritória em vários sentidos e digna do
nosso reconhecimento. Em primeiro lugar, a publicação aborda uma temática que é, inegavelmente, a vocação natural daquela universidade e da região em
que está inserida. Em segundo lugar, estimula a pro dução e a circulação do conhecimento produzido pelo
Programa de Pós-Graduação em Agricultura Tropical
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da Faculdade de Agronomia e Veterinária da UFMT.
E, finalmente, contribui, de maneira decisiva, para o
aperfeiçoamento e o aumento da produção agrícola,
setor responsável pelos mais expressivos resultados
de nossa pauta de exportações, tão necessárias ao
nosso equilíbrio econômico.
Registre-se, então, o nosso júbilo em ver novamente em circulação a Revista Agricultura Tropical.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar
aqui a edição, pelo Banco Central, de seu Relatório de
Inflação, de março próximo passado, relativo ao primeiro trimestre deste ano. O Banco Central vem editando
essa publicação trimestral, recheada de úteis análises
e dados, com o objetivo de avaliar o desempenho do
regime de metas inflacionárias adotado pelo Governo
Federal, bem como se delinear um cenário prospectivo
sobre o comportamento dos preços.
Por meio desse meritório esforço de transparência e de esclarecimento da sociedade, o Banco Cen tral examina e explica as condições das economias
nacional e internacional. São informações que orientam as próprias autoridades responsáveis pela nossa
política monetária em suas decisões sobre a adoção
de juros básicos, a cargo do Comitê de Política Monetária (Copon). Processo esse, Sr. Presidente, que se
dá, como todos têm constatado, à luz do dia e à luz da
racionalidade, embasada e detalhada pelo Relatório
de Inflação trimestral.
O Relatório é constituído de seis capítulos: Nível
de Atividade; Preços; Políticas Creditícia, Monetária e
Fiscal; Economia Internacional; Setor Externo; e
Perspectivas para a Inflação.
Com relação ao nível de atividade, analisam-se
a evolução das vendas no varejo, os estoques, a pro dução, o mercado de trabalho e os investimentos.
A análise sobre o comportamento dos preços focaliza os resultados obtidos no trimestre em função
das decisões de política monetária e das condições
reais da economia que independeram da ação governamental.
O capítulo relativo às políticas creditícia, monetária e fiscal centra-se no desempenho do crédito e do
mercado financeiro, assim como na execução orçamentária.
Quanto à economia internacional, o Relatório
apresenta o desempenho das economias dos principais países, procurando identificar as condições que
possam influenciar a economia brasileira, notadamente nas suas relações com o exterior.
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Já o capítulo sobre o setor externo enfoca a evolução das transações econômicas com o exterior,
com ênfase no resultado comercial e nas condições
de financiamento externo.
O capítulo final examina as perspectivas para a
inflação.
Sr. Presidente, o mais recente Relatório de Inflação do Banco Central indica que a evolução do nível
de atividade econômica, embora em ritmo moderado,
garante que se manterá o crescimento da economia.
A produção industrial apresenta recuperação desde
novembro, respaldada pelo fim dos efeitos restritivos
da crise de energia.
O investimento cresce a taxas positivas porém
declinantes, enquanto o consumo aumenta lentamente, beneficiado pela melhora das expectativas e redução da taxa de juros. Do lado dos fatores limitativos
do crescimento da economia, temos a queda dos rendimentos reais do trabalho e a contenção de crédito.
A recuperação ocorre, assim, sem pressões de
demanda sobre a inflação, levando a taxa de crescimento significativa. De acordo com o cenário básico,
o PIB brasileiro deve crescer 2,5%, em 2002.
A balança comercial brasileira continua superavitária, reflexo do declínio mais intenso das importações. Já a retração da economia mundial e as dificuldades econômicas enfrentadas pela Argentina têm
tido impacto negativo sobre as exportações brasileiras. No entanto, indicadores sugerem uma recuperação mundial mais forte e uma diversificação de mer cados para os produtos brasileiros, fatores que contribuirão para atenuar a retração das vendas externas a
alguns parceiros comerciais.
A manutenção do câmbio no atual patamar e a
recuperação da economia mundial deverão levar a
um melhor desempenho do setor externo. A captação
de recursos tem sido suficiente para financiar os pa gamentos externos, o que resulta em estabilidade da
taxa de câmbio.
Quanto às perspectivas da inflação, projetou-se
para ela, a partir das hipóteses contidas no cenário
básico, uma trajetória até o final de 2003. A inflação,
nessa projeção, declina continuamente, atingindo
4,4% ao final deste ano e 2,8% no próximo.
Na projeção dessas baixas taxas inflacionárias,
Sr. Presidente, incluído o ano que vem, o Banco Central assume, naturalmente, que o próximo governo
agirá com responsabilidade e competência na condução da política monetária e no controle da inflação,
impedindo que a praga inflacionária volte a torturar o
povo brasileiro.
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Sr. Presidente, embora de tiragem limitada em
sua versão em papel, o Relatório de Inflação do Ban co Central é leitura obrigatória e riquíssima fonte de
dados para os que têm de acompanhar mais profundamente a evolução da economia brasileira.
Como postura de governo, sua publicação sistemática é uma lição de transparência e de trabalho
metódico e altamente profissional, não fora o Presidente do Banco Central, Armínio Fraga, professor de
política monetária de renome internacional.
Vemos, Sr. Presidente, que, na condução da política econômica do Governo, há ordem, método,
competência, seriedade. Ela está no rumo certo, con duzida com firmeza. Oxalá possa o Brasil contar permanentemente, como se fosse uma bênção regular e
constante da natureza, com governos responsáveis,
que ajam sem demagogia, sem populismo, sem san dices, que ameacem destruir tudo o que o povo brasileiro construiu e conquistou sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso.
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O atual Governo colocou o País nos trilhos e
vem mantendo esse caminho, mostrando que só a seriedade é base sólida para a esperança e para a tranqüilidade. O rumo firme do Brasil, nos próximos me ses e anos, só pode ser perturbado por análises pre cipitadas de chamados especialistas econômicos in ternacionais que nada entendem de nossa realidade;
e, também, infelizmente, por brasileiros em posição
de destaque que ameaçam a Nação com idéias de
governo esdrúxulas, estapafúrdias, inviáveis e perigosas.
São os pensamentos que me ocorrem ao folhear o Relatório de Inflação do Banco Central, merecedor inconteste de todos esses elogios.
Muito obrigado.
A SRª PRESIDENTE (Maria do Carmo Alves) Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 13 horas e 58
minutos.)
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Ata da 63ª Sessão Não Deliberativa
em 17 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior, Francisco Escórcio e Pedro Simon
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Fran cisco Escórcio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 158, de 2002 (nº 380/2002, na origem), de 14
do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de Lei
da Câmara nº 145, de 2001 (nº 2.212/99, na Casa de
origem), que institui o Dia do Bacharel em Turismo,
sancionado e transformado na Lei nº 10.457, de 14 de
maio de 2002.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO
DO TRABALHO E EMPREGO
Nº 69, de 2002, de 14 do corrente, encaminhando as informações em resposta ao Requerimento nº
713, de 2001, do Senador José Eduardo Dutra. Ao
Arquivo.

O disquete e cópia das informações fo ram encaminhadas ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.

PARECERES
PARECER Nº 382, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Ofício ”S“ – 11,
de 1982 (nº 418/82, na origem), do Estado
do Pará solicitando autorização do Senado Federal para alienar uma área de terras devolutas situada no Município de
Moju, à firma Sococo-Agroindústrias da
Amazônia Ltda.
Relator: Senador Bello Parga
Relator ad hoc: Senador Romero Jucá

I – Relatório
Com o Ofício ”S“ nº 11, de 1982 (ofício nº 418/82-GG,
na origem), datado de 5-5-82, o Doutor Alacid da Silva
Nunes, então Governador do Estado do Pará, em
obediência ao art. 171 da Constituição de 1967, solicitou ao Senado Federal autorização para alienar uma
área de terras devolutas daquela Unidade da Federação, com aproximadamente 16.000 hectares, situada
no Município de Moju, à empresa Sococo-Agroindústrias da Amazônia Ltda.
2. Aos autos foi juntado o Processo nº 6.850/80,
do Instituto de Terras do Pará, que relata e documenta
os procedimentos levados a efeito no Estado do Pará,
com vistas à alienação da citada área de terras.
3. No Senado Federal, ainda na vigência da
Constituição de 1967, o pedido de autorização teve a
sua tramitação dificultada, em face da ausência de
documentos e informações es indispensáveis a precisa análise do pleito.
4. O Processo foi mantido em diligência, tendo
sido remetido a esta Comissão, já na vigência da
Constituição de 1988, por despacho da Presidência
do Senado Federal, para que fosse instruído à vista
das disposições constitucionais em vigor a partir da
promulgação da nova Carta.
II – Análise
5. A Constituição de 1988, em seu art. 188, § 1º,
determina que a alienação ou a concessão, a qual quer título, de terras públicas com área superior a dois
mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica,
ainda que por interposta pessoa, dependerá de pré via aprovação do Congresso Nacional.
6. No caso sob exame, os procedimentos de
venda da área de terras devolutas do Estado do Pará
à empresa já nomeada avançaram até a expedição
de Título Provisório, com o pagamento, pela empresa,
de trinta por cento do valor da terra nua, tendo por
base a tabela de custas em vigor à época.
7. Trata-se de alienação cujos procedimentos se
desenvolveram em administrações anteriores do
Estado do Pará. Ademais, tudo o que os autos relatam se passou antes da vigência da Carta de 1988.
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8. A autorização para a alienação da área, que
a anterior Constituição incluía na competência privativa do Senado Federal, já agora está inserida na com petência exclusiva do Congresso Nacional. Em conseqüência, o próprio instrumento legislativo, que antes era hábil para autorizar a alienação, qual seja,
uma resolução do Senado Federal, já agora teria de
ser substituído por decreto legislativo do Congresso
Nacional.
9. É inequívoco, portanto, que o Senado Federal
está impedido de dar prosseguimento à tramitação do
presente pedido de autorização, devendo o processo,
por isso mesmo, ser remetido à Presidência do Con gresso Nacional, para o devido exame, em decorrência das alterações introduzidas pela Constituição de
1988. Mais do que isso: a natureza do pedido e o seu
tempo de tramitação nesta Casa parecem aconselhar
seja consultado o Governo do Estado do Pará, a fim
que esclareça se permanece ou subsiste o interesse
quanto ao pedido de autorização em referência.
III – Voto
Por todo o exposto, opinamos pela remessa dos
presentes autos à Presidência do Congresso Nacional, para que esta delibere acerca do prosseguimento
da tramitação do pedido, em face da nova competência fixada pela Constituição de 1988 sobre autorização para alienações de terras públicas.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Romero Jucá, Relator,
ad hoc – Íris Rezende – Sérgio Machado – Roberto
Requião – Antonio Carlos Júnior – Romeu Tuma –
Casildo Maldaner – José Jorge – Waldeck Ornélas
– Leomar Quitanilha – Lúcio Alcântara – Luiz Otá vio – José Eduardo Dutra – Roberto Freire –
Osmar Dias – José Fogaça.

DOCUMENTO
ANEXADO
NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.
PARECER Nº
Da Comissão de Legislação Social,
sobre o Ofício s nº 17, de 1982 (nº 0582 –
GG, de 2-7-82, na origem) do Senhor Go vernador do Estado do Pará, solicitando
autorização do Senado Federal, para alienar uma área de terras devolutas do
Estado, localizada no Município de Moju,
à Santa Marta Agroindústria Ltda.
Relator: Senador Gabriel Hermes
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Este Órgão Técnico, em sua reunião de 7 de abril
último aprovou o parecer preliminar que apresentamos
concluindo por diligência, a fim de que o atual Chefe do
Executivo paraense encaminhasse ao Senado Federal,
entre outras, as seguintes informações:
Parecer do órgão competente do Estado sobre
as condições ecológicas, agrológicas e c1imáticas da
área objeto de alienação;
– Informação do Incra de que a área
pretendida não está encravada na faixa de
propriedade federal e sob a jurisdição dessa
autarquia;
– Informação da Funai, de que inexistem silvícolas no área pretendida;
– Informação do Dner, quanto ao domínio da União na área requerida.
É que a matéria em estudo diz respeito ao pe dido do Governador do Estado do Pará, cujo mandato se expirou, para que o Senado autorizasse a alienação de uma área de terras devolutas a empresa
Santa Marta agroindústria Ltda.
As terras localizam-se no Município de Moju, e
esta Comissão necessitava de conhecer, inclusive, a
autorização legislativa estadual, para que o negócio
se completasse.
O Presidente do Senado Federal remeteu o ofício
SM/nº 237, de 14 de abril de 1983, reiterado pelo ofício
SM/nº 436, de 1-6-83, encarecendo as informações.
No dia 13-6-83, o Senhor Governador do Pará
enviou no Senado Federal o Ofício nº 0290/GG, com
as ”informações ministradas pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico Social – IDESP“.
Sucede que os esclarecimentos do Senhor Governador estão contidos em duas cópias xerox, ”as
quais se juntou um pequeno mapa cartográfico da
área que interessa ao Senado Federal examinar“
conforme assinala a correspondência governamental.
Nas duas cópias xerox, a Diretoria Geral do
Idesp transcreve informações da Coordenadoria de
Pesquisa de Recursos Naturais quanto as condições
ecológicas, agrológicas e climáticas da área, e que
terminam da maneira que segue:
– Por oportuno, esclarecemos que
por escassez de dados específicos da área,
as informações contidas neste parecer são
oriundas de estudos e pesquisas realizadas
na região como um todo e portanto possuem caráter generalizado.
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Dessa forma, restam – para que se cumpram as
exigências do art. 407, do Regimento Interno do Se nado Federal – informações do Incra, de que a área
pretendida não esta encravada na faixa de propriedade federal e sob a jurisdição dessa autarquia da Fu nai, de que inexistem silvícolas na área pretendida; do
Dner quanto ao domínio da União na área requerida.
Tais informações podem ser solicitadas à própria empresa interessada, e cujo endereço é o seguinte:
– Santa Marta Agroindústria Ltda.
Trav. Quintino Bocaiúva, nº 1.210
Belém – Estado do Pará.
Ante o exposto, opinamos em que o presente
processo continue em diligência, ato que sejam for necidas a esta Comissão os documentos necessários à instrução prevista no Regimento Interno dessa
Casa do Congresso Nacional.
Sala da Comissão, 22 de setembro de 1983. – Jutahy Magalhães, Presidente – Gabriel Hermes, Relator – Íris Célia – João Calmon – Helvídio Nunes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 188. A destinação de terras públicas e devolutas será compatibilizada com a política agrícola
e com o plano nacional de reforma agrária.
§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer tí tulo, de terras públicas com área superior a dois mil e
quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda
que por interposta pessoa, dependerá de prévia apro vação do Congresso Nacional.
....................................................................................
PARECER Nº 383, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2001, tendo
como primeiro signatário o Senador Leomar Quintanilha, que “Altera a redação do
art. 29-A da Constituição Federal”.
Relator: Senador Luiz Otávio
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I – Relatório
Sob o crivo desta Comissão a Proposta de
Emenda à Constituição nº 55, de 2001, objetivando
alterar o art. 29-A da Lei Fundamental, que estabelece limites de gastos para as Casas Legislativas municipais.
Nos termos da proposta em exame, que tem
como primeiro signatário o ilustre Senador Leomar
Quintanilha, o mencionado artigo da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 29-A. O total da despesa do Poder
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios
dos Vereadores e excluídos os gastos com
inativos, pensionistas e encargos sociais
não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos à receita corrente líquida
do Município:
I – oito por cento para municípios com
população de até cem mil habitantes;
II – sete por cento para municípios
com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;
III – seis por cento para municípios
com população entre trezentos mil e um e
quinhentos mil habitantes;
IV – cinco por cento para municípios
com população acima de quinhentos mil habitantes.
Parágrafo único. Constitui crime de
responsabilidade do Prefeito Municipal:
I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
II – não enviar o repasse até o dia vin te de cada mês.
Justificando a proposta, os seus ilustres signatários, após mencionarem os critérios ora em vigor,
esclarecem, inicialmente, que a sua pretensão é,
”especificamente, excluir para efeito de cômputo do
total de despesas, além dos inativos, já previstos, os
pensionistas e os encargos sociais“, inadvertidamente esquecidos no texto atual.
Em seguida, assinalam pretender também alterar ”a base de cálculo prevista na redação atual, para
que seja utilizado o conceito uniforme, definido pela
Lei Complementar nº 101/00, qual seja, o de receita
corrente líquida“, que realmente reflete a receita dos
Municípios, porquanto entendem não haver justificativa ”para a exclusão, por exemplo, da cobrança da dívida ativa, multas, inclusive as derivadas da fiscalização de trânsito, receita patrimonial e outras receitas
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diversas da base de cálculo estabelecida para a fixação do percentual de gastos gerais dos Legislativos
Municipais“. Ademais, a ”referida aliteração afastará
as inúmeras divergências de entendimento e uniformizará a aplicação da norma, além de viabilizar seu
efetivo cumprimento“.
Linhas à frente, explicitam as razões de preconizarem a supressão ”do § 1º, e conseqüentemente do
§ 3º do art. 29-A, que estabelece o limite de 70% da
receita das Câmaras Municipais, com ”folha de pagamento“, enfatizando não apenas que ”primeiro há’que
se considerar que o conceito de ”folha de pagamento“
gerou inúmeras discussões, controvérsias e interpretações divergentes, o que levou as Câmaras Municipais a buscarem uniformização de entendimento no
sentido de serem excluídos os inativos e encargos sociais do conceito“, mas também que ”os gastos dos
Poderes Legislativos estão concentrados, sobretudo
em pessoal, devido à natureza de suas atividades e
competências constitucionais. As atribuições e com petências dos Poderes Legislativos são desempenhadas, sobretudo, por servidores. O papel do Legislativo não é investir, restando uma parcela bastante
reduzida de seu orçamento para outras despesas que
não de pessoal, como ocorre com o Judiciário”.
A seguir, objetam, especialmente quanto a essa
última circunstância: ”Ora, para atingir o limite fixado
em 70% de gastos com pessoal, seria necessária por
parte de alguns Legislativos a ampliação dos gastos
com investimentos, certamente desnecessários. Esta
alternativa, visando cumprimento da norma, leva à
prática do que a mesma pretendeu coibir“.
Prosseguindo, destacam que ”a Lei Complementar nº 101/00, em atendimento ao disposto no art.
169 da Constituição Federal, já fixou os limites de
gastos com pessoal“.
E, finalizando, registram que ”o art. 29-A da
Emenda Constitucional nº 25-00 não cumpre seu pa pel de combater gastos supérfluos, imorais e incompatíveis com a realidade nacional, devendo sua redação ser adequada, nos termos ora propostos“.
É o relatório.
II – Análise
A PEC sob análise encontra-se subscrita por
trinta dos ilustres membros desta Casa, com o que
atende ao requisito preliminar insculpido no inciso I do
art. 60 da Lei Maior.
Ademais, apenas objetiva alterar, como vimos,
dispositivo já encartado no texto constitucional, sem
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infringir, outrossim, qualquer dos princípios constitucionais estruturantes do Estado brasileiro.
Não nos parece enfrentar, portanto, quaisquer
óbices à sua admissibilidade.
No mérito, verifica-se que a proposta tem como
resultado a introdução das seguintes inovações no
texto do art. 29-A da Lei Fundamental:
a) abatimento dos gastos com pensionistas e encargos sociais da base de cálculo
do limite de despesas com pessoal a que
estão sujeitas as Câmaras Municipais;
b) adoção, para fins do mesmo cálculo, do conceito de “receita corrente líquida”
definido na Lei Complementar nº 101, de
2000, a chamada Lei de Responsabilidade
Fiscal;
c) supressão dos §§ 1º e 3º, relativos,
respectivamente, ao limite de 70% que as Câmaras Municipais devem observar nos seus
gastos de pessoal e à tipificação de crime de
responsabilidade de seus respectivos presidentes que vierem a descumprir esse mesmo
limite;
d) supressão, ainda, do inciso III do §
2º, que tipifica como crime de responsabilidade do Prefeito Municipal fazer à Câmara Municipal repasse “a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária”.
Quanto à primeira alteração acima aludida, en tendemos perfeitamente aceitável o abatimento pro posto, porquanto, a exemplo dos gastos com inativos, de dedução já admitida, as despesas com pen sionistas e encargos sociais têm caráter praticamente fixo e permanente, o que, por si só, já representa
fator de grande limitação ao aumento dos próprios
dispêndios com pessoal.
O mesmo ponto de vista temos com relação à
adoção do conceito de “receita corrente líquida” no
cálculo dos limites impostos às Câmaras Municipais,
dado que, em se tratando de conceito definido em lei,
terá, quando menos, o indiscutível mérito de uniformizar a interpretação em torno dessa matéria. Apenas
nos parece conveniente, no intuito de um melhor aprimoramento técnico da proposta, deixar expressamente consignado em seu texto que o referido conceito deflui de lei complementar. Do contrário, estaremos a editar norma imprecisa, já que o texto constitucional não define, em qualquer outro preceito, o que
vem a ser ”receita corrente líquida“.
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Nada temos a objetar, igualmente, quanto à pretendida supressão dos §§ 1º e 3º do art. 29-A, haja
vista que, como bem ponderam os ilustres subscritores da medida, o limite imposto no primeiro dos aludidos parágrafos, na prática, tem o condão de obrigar
as Câmaras Municipais a sempre preverem gastos
com investimentos, o que, absurdamente, pode forçá-las à realização de investimentos supérfluos. Já o
outro parágrafo acima aludido não tem como subsistir, porquanto só tem sentido enquanto persistir o limite do § 1º, cuja eliminação é sugerida.
Já com relação à supressão do inciso III do § 2º,
parece-nos ser ela fruto de evidente lapso na elaboração do texto, até porque a justificação em nenhum
momento lhe faz qualquer referência. Trata-se, a nos so ver, de dispositivo indispensável à correta disciplina da matéria, na medida em que coíbe quaisquer
tentativas dos Prefeitos de repassarem às Câmaras
Municipais recursos inferiores aos duodécimos estabelecidos na lei orçamentária.
III – Voto
Diante do acima exposto, o nosso voto é no sentido da aprovação da Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de 2001, com a seguinte emenda:
EMENDA 1–CCJ
Dê-se ao art. 1º da PEC nº 55, de 2001, a se guinte redação:
“Art. 1º O art. 29-A da Constituição Fe deral passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 29-A. O total da despesa do Poder
Legislativo Municipal, incluídos os subsídios
dos Vereadores não poderá ultrapassar os
seguintes percentuais, relativos à receita
corrente líquida do Município, definida em
lei complementar:
I – oito por cento para Municípios com
população de até cem mil habitantes;
II – sete por cento para Municípios
com população entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;
III – seis por cento para Municípios
com população entre trezentos mil e um e
quinhentos mil habitantes;
IV – cinco por cento para Municípios
com população acima de quinhentos mil habitantes.
Parágrafo único. Constitui crime de
responsabilidade do Prefeito Municipal:
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I – efetuar repasse que supere os limites definidos neste artigo;
II – não enviar o repasse até o dia vin te de cada mês; ou
III – enviá-lo a menor em relação à
proporção fixada na Lei Orçamentária."
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Luiz Otávio, Relator –
José Eduardo Dutra (abstenção) – Roberto Freire
– Romeu Tuma – Lúcio Alcântara – Íris Rezende
– Roberto Requião – Antônio Carlos Júnior –
Osmar Dias – Romero Jucá – Maria do Carmo
Alves – Jefferson Péres (abstenção) – Gerson Camata – Francelino Pereira.
Complementam as assinaturas dos membros
da Comissão, nos termos do art. 356, parágrafo único,
do RISF, os Senhores Senadores: – Casildo Maldaner – Leomar Quitanilha (autor) – José Fogaça –
Benício Sampaio – Waldeck Ornelas – Moreira
Mendes – José Agripino – Marluce Pinto – Fernando Ribeiro – Ney Suassuna – Wellington Roberto –
Mauro Miranda.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 169. (*) A despesa com pessoal ativo e
inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de
cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem
como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas
pelo poder público, só poderão ser feitas:
I – se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;
(*) Emenda Constitucional nº 19, de 1998
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II – se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas pú blicas e as sociedades de economia mista.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal e dá outras providências.
....................................................................................
FRAGMENTO DAS NOTAS TAQUIGRÁFICAS DA
REUNIÃO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA REALIZADA NO DIA
8-5-02, SOBRE PARECER À PEC Nº 55/01
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – O
eminente Senador Iris Rezende havia pedido preferência para o Item 39, e o Plenário a deferiu.
Após a fala de V. Exª, as preferências serão
encerradas para apreciação de um projeto extra-pauta. Peço aos eminentes colegas que permaneçam
no recinto.
A Mesa solicitou ao Senador Roberto Freire o
parecer ao referido projeto e S. Exª, em tempo recorde, ofereceu-o, o qual será apreciado extra-pauta.
Com a palavra o Senador Luiz Otávio, Relator
da matéria.
O SR. RELATOR (Luiz Otávio) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, esse projeto que vem à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de
2001, altera a redação do art. 29 da Constituição Fe deral.
Antes de ser colocado em votação, foi pedida
vista do projeto na reunião anterior pelo Senador
José Eduardo Dutra, do PT de Sergipe, tendo sido,
inclusive, concedida vista coletiva do referido projeto. Portanto, a análise dessa PEC encontra-se subs crita por 30 ilustres membros desta Casa. Ademais,
apenas objetiva alterar, como já vimos, dispositivo
encartado no Texto Constitucional, sem infringir, ou trossim, quaisquer dispositivos constitucionais do
Estado brasileiro.
No mérito, verifica-se que a proposta tem como
resultado a introdução das seguintes inovações: aba timento dos gastos com pensionistas e encargos so ciais, adoção para fins do mesmo cálculo de conceito
da receita corrente líquida, definido na Lei Comple-
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mentar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade
Fiscal.
Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação
da Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de
2001.
Sr. Presidente, esse é o parecer.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Hou ve pedido de vista pelos eminentes Senadores José
Eduardo Dutra e Sebastião Rocha. Como foi concedida a preferência, concedo a palavra ao Senador José
Eduardo Dutra, uma vez que S. Exa pediu vista da
matéria.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, pedi vista da matéria e não apresentei voto em separado porque cheguei à conclusão
de que não se trata de um caso de modificação:
pode-se ser a favor ou contra.
O Congresso Nacional aprovou, há uns três ou
quatro anos, se não falha a memória, uma Proposta
de Emenda à Constituição que teve como primeiro
subscritor o ex-Senador Espiridião Amin, visando, em
função de uma série de exemplos de gastos da Câ mara de Vereadores, estabelecer um limite para es ses gastos. Na minha opinião, essa Proposta de
Emenda Constitucional vai na contramão da Emenda
aprovada há três ou quatro anos.
Portanto, nesse sentido, voto contra essa Emenda.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Senador Luiz Otávio, V. Exª ouviu a vista.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre sidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Con cedo a palavra a V. Exª
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Presidente, essa Emenda ora em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, de autoria do Senador Leomar Quintanilha e outros, vem apenas aclarar uma situação para evitar desencontros que ocor rem permanentemente entre os Poderes Executivo e
Legislativo das Prefeituras municipais do País.
Alguns Prefeitos entendem, por exemplo, que as taxas e multas não estão sujeitas a esse dispositivo
constitucional, encaminhando, conseqüentemente,
menos as Câmaras Municipais, segundo dispositivo
constitucional.
Essa emenda simplesmente determina que, da
receita corrente líquida, o prefeito deverá encaminhar o percentual constitucional às respectivas Câmaras Municipais. Não aumenta, em hipótese algu-
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ma, despesas para o Executivo, conseqüentemente,
o percentual que as Câmaras Municipais vêm recebendo. Apenas impõe que os prefeitos não terão
mais essa alternativa de interpretação constitucional
para encaminhar às Câmaras Municipais aquilo que
é devido.
Pedi preferência para a votação de hoje, aten dendo a uma comissão de Vereadores, Presidentes
de Câmaras Municipais que veio ao Senado justamente solicitar uma atenção dos Senadores para
essa questão. Aprofundei-me na leitura do projeto,
pedi às Câmaras Municipais que me encaminhassem documentos que pudessem comprovar essa
alegação, ou seja, gestos de Prefeitos que estariam
burlando a Constituição mediante uma interpretação
errônea do seu texto.
Hoje estou absolutamente apto para dar o meu
voto favorável à aprovação dessa emenda, porque
virá simplesmente aclarar uma situação existente en tre Câmara e Prefeituras.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Con cedo a palavra a V. Exª.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, gostaria de chamar a atenção para um
aspecto contraditório e conflitante que existe nessa
emenda constitucional. Na verdade, está sendo suprimido o § 1º do art. 29, a, que diz:
”A Câmara Municipal não gastará mais
de 70% de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de
seus vereadores.“
É certo, como diz a Justificativa, que o papel do
Legislativo não é investir, restando uma parcela bas tante reduzida do seu Orçamento para outras despesas que não de pessoal, como ocorre com o Judiciário, mas paralela e paradoxalmente, no caput do artigo, ampliam-se os gastos excluídos, que, na redação
vigente, é apenas com inativos. Excluem-se também
pensionistas e encargos sociais. Ou seja, a emenda
está ampliando os gastos com as Câmaras de Vereadores e está mantendo os mesmos percentuais, mas
está excluindo toda a folha de aposentados, pensionistas e, mais ainda, os encargos sociais. Se fosse só
a exclusão do limite de 70% de gasto, eu estaria inteiramente de acordo com a proposta. Mas o gato está
no caput do dispositivo. Se houvesse concordância
por parte do Relator de suprimir tais exclusões, eu vo-
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taria a favor da matéria. Não havendo, meu voto é
contrário.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Con cedo a palavra a V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, pela Liderança do Governo, encaminho
contrariamente à emenda por entender que ela fere o
espírito aprovado na Lei de Responsabilidade Fiscal,
no momento em que amplia gastos com o pessoal, retirando toda a contribuição previdenciária do cálculo
que hoje está inserido no processo de (???).
Portanto, voto contrariamente à matéria.
O SR. RELATOR (Luiz Otávio) – O Senador
Romero Jucá estava ao telefone e não ouviu minha
proposta. Acato a proposição do Senador Waldeck
Ornelas, do PFL da Bahia, tendo em vista que o ob jetivo maior é a aprovação do projeto de emenda
constitucional do Senador Leomar Quintanilha. Ape nas sou o Relator. Mas, se não houver acordo, não
há problema. Vamos rejeitar a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) –
Encerrada a discussão.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre sidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Senador Iris Rezende, antes de V. Exª encaminhar o voto, o
eminente Senador Waldeck Ornelas, para que não
houvesse dúvidas, sugeriu – a fim de que não parecesse que havia uma totalidade de despesas, incluindo os aposentados – que a folha ficasse em apenas
70%. O Relator acolheu a sugestão. Portanto, o parecer de V. Exª integra essa sugestão e explica qualquer
dúvida.
Concedo a palavra ao Senador Iris Rezende.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) A lei de
Responsabilidade Fiscal já corrige a dúvida levantada pelo Senador Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Não
há dúvida alguma. O eminente Senador Romero Jucá
retirou sua manifestação, uma vez que ficou esclarecido.
Não mais havendo oradores para encaminhar a
votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, com os meus cumprimentos aos
prefeitos que aqui se encontram.
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PARECER Nº 384, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 189, de 1999, de autoria do Senador Ramez Tebet, que altera os arts. 1º
e 9º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, para incluir no rol dos crimes hediondos os crimes sexuais contra crianças
e adolescentes e para aumentar as respectivas penas. (Tramitando em conjunto
com os PLS nºs 243 e 345, de 1999, nos
termos dos Requerimentos nºs 228 e 277,
de 1999.)
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de
Lei do Senado nº 189, de 1999, de autoria do ilustre
Senador Ramez Tebet, que ”altera os arts. 1º e 9º da
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir no rol
dos crimes hediondos os crimes sexuais contra crianças e adolescentes e para aumentar as respectivas
penas.
A proposição, que traz anexados os Projetos
de Lei do Senado nºs 243 e 345, ambos de 1999, e
de autoria, respectivamente, dos nobres Senadores
Romero Jucá e Mozarildo Cavalcanti, pretende in cluir no rol dos crimes hediondos, definidos no art.
1º da Lei nº 8.072/90, os seguintes crimes: corrupção de menores, na forma do art. 218 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal (CP), tipificado como corrupção por meio de
indução à prática ou prática de ato libidinoso com
menores, e exploração sexual de menores, na forma
dos arts. 240 (utilização, em representação, de criança ou adolescente em cena de sexo explícito) e
241 (fotografar ou publicar fotos de crianças ou ado lescentes em cena de sexo explícito) da Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança
e do Adolescente. Quer, ainda, aumentar da metade
a pena cominada para o crime tipificado no art. 218
do CP (corrupção de menores) e para o dobro, se a
vítima for menor de quatorze anos, e, também, aumentar da metade as penas dos crimes definidos no
art. 240 e 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
A iniciativa do Senador Romero Jucá sugere a
inclusão, no rol dos crimes hediondos, dos delitos de
mediação para servir à lascívia de outrem (art. 227 do
CP), favorecimento da prostituição (art. 228 do CP),
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casa de prostituição (art. 229 do CP), rufianismo (art.
230 do CP) e tráfico de mulheres (art. 231 do CP),
praticados contra crianças e adolescentes, conforme
a definição do art. 20 do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
A proposta do Senador Mozarildo Cavalanti
quer introduzir, na lista de crimes hediondos constantes do art. 1º da Lei nº 8.072/90, o delito de corrupção
de menores, na forma do art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º
de julho de 1954, tipificado como corromper menor
pela indução à prática ou prática em conjunto de infrações penais.
II – Análise
A iniciativa não contraria disposições constitucionais. É meritória pela sua preocupação com o bem estar
social dos jovens, atualmente, transformados, de forma
dramática, em alvos de indivíduos inescruputosos, que,
em sua desmedida ambição, não hesitam em explorá-los sexualmente. Não obstante, ela apresenta graves
vícios de conceito e doutrina do Direito Penal.
Precisamos resistir à tentação de classificar,
como definido na Lei nº 8.072, de 25 de julho de
1990, que ”dispõe sobre os crimes hediondos“, todos os delitos que provocam escândalos ou nos ca usam indignação. Devemos lembrar-nos que, após a
edição daquela lei, o termo ”hediondo“, quando referido a uma infração penal, não deve ser considerado
ou empregado como um simples qualificativo da pa lavra crime, mas, diferentemente, deve ser utilizado
quando o significado jurídico do termo, definido na
lei, o justificar. ”Hediondo“ refere-se a uma natureza
de delito com características específicas e conduz a
conseqüências jurídicas bem definidas.
Ocorre que crime hediondo é aquele praticado
com torpeza, crueldade e violência física, impondo
grande sofrimento às vítimas e não lhes dando
chance de defesa. O criminoso, normalmente, pratica o crime, mantendo contato visual ou físico com a
vítima. Assiste seu sofrimento e se compraz com
ele. Ou, no mínimo, não demonstra qualquer sensibilidade diante da dor alheia. Para ele, a vida ou a
incolumidade física da vitima não têm valor. O que
caracteriza o crime hediondo é o ato típico e suas
circunstâncias qualificadoras e não suas conseqüências.
Esses crimes resultam, diretamente, em morte
ou lesão corporal de natureza grave. Essa constatação pode ser feita numa análise das características
dos crimes listados como hediondos no art. 1º da
Lei nº 8.072 (homicídio qualificado, latrocínio, extor-

72
08350 Sábado 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

são qualificada por morte, extorsão mediante seqüestro seguida de lesão corporal grave ou morte,
estupro tendo como resultado lesão corporal grave
ou morte, como exemplos). Tanto é assim, que crimes não-enquadráveis nessas características, mas
que por seu alto potencial agressivo à sociedade
merecem tratamento similar, são, na Lei nº 8.072,
tratados separadamente no art. 2º. A exceção é a
prática da tortura que, apesar de enquadrar-se nas
características dos crimes hediondos, não foi listada
no art. 1º (que define os crimes hediondos), quando
da edição da Lei, provavelmente porque, àquela
época, não tinha sido, ainda, tipificada como delito
autônomo.
Como conseqüências jurídicas da prática de
crime dessa natureza, a nosso ver as principais, a
Lei dos crimes hediondos previu um significativo au mento do tempo de prova para concessão do beneficio da liberdade condicional (cumprimento de mais
de dois terços da pena) e a obrigatoriedade do cum primento da totalidade da pena em regime fechado.
Fez isso naturalmente levada pelo perfil psicocriminológico altamente desfavorável do agente que comete esse tipo de crime. A sociedade precisa garantir-se contra um criminoso de tal periculosidade. Há
que se retardar sua reinserção social, até que haja
alguma segurança de que não voltará a delinqüir.
Ora, o criminoso que comete os crime sexuais
com a natureza descrita nas propostas não tem o
perfil psicocriminológico acima descrito. Ele não se
compraz com o sofrimento físico ou psíquico da ví tima, nem, necessariamente, esse sofrimento lhe é
indiferente. O sofrimento ou a morte, para ele, são
desvantajosos e constituem, até, ”prejuízo“. O seu
objetivo é o prazer ou o lucro fácil. Como criminoso,
ele está mais para explorador da fraqueza alheia
(no caso, menores) do que para praticante de atos
cruéis.
Assim, é presumível que esse tipo de agente
seja mais facilmente recuperável como cidadão pro dutivo, do que os autores de crimes hediondos. Mor mente se forem apenados com o devido rigor. Por
que deveríamos ignorar a possibilidade de sua recuperação e reinserção social? Por que tratá-lo
com o mesmo rigor que a lei trata criminosos de
perfil criminológico tão mais desfavorável? Ou pior,
tratá-lo com muito mais rigor do que a lei trata cri minosos com maior potencial agressivo e que cometem cri mes mais graves, como, por exemplo, ho micídio, lesão corporal, estupro e atentado violento
ao pudor, não qualificados, roubo e roubo à mão ar -
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mada e constrangimento ilegal (poderíamos citar
muitos outros).
Poder-se-ia argumentar que, então, se deveria
classificar, também, esses delitos como hediondos.
Mas, nesse caso, estaríamos sendo conduzidos a utilizar o termo (hediondo) como adjetivo qualificativo e
não como conceito jurídico. Sob a pressão emocional
que casos rumorosos despertam na opinião pública,
com o tempo, tenderíamos a considerar a grande maioria dos crime, como regra, hediondos, o que é inconcebível.
Devemos, ainda, lembrar que, como já dissemos acima, a principal conseqüência da classificação
de um crime como hediondo é o aumento do rigor na
execução da pena, o que leva a manter o criminoso
por mais tempo afastado da sociedade, dentro de estabelecimentos prisionais. A situação caótica de nos so sistema penitenciário e todas as suas maléficas
conseqüências, dentre as quais a mais grave é a
transformação de delinqüentes primários em bandidos perigosos (escola do crime), contra-indicam a
exacerbação da aplicação de penas privativas de li berdade. Justamente o inverso do que pretendem as
proposições. Importantes correntes de juristas e administradores apontam, como uma das principais soluções para a dramática situação de nossos presídios, a substituição de penas privativas de liberdade
por restritivas de direito, sempre que possível, como
melhor caminho de recuperação, para a sociedade,
de condenados de menor periculosidade. Infelizmente, a nossa Lei Penal só admite a substituição por penas restritivas de direito no caso de condenações a
penas privativas de liberdade muito pequenas.
Estamos convencidos de que o tipo de criminoso que comete os delitos propostos para serem
transformados em hediondos é, em sua maioria, re cuperável. Não será, certamente, se passar longo
tempo encarcerado, junto a delinqüentes mais perigosos.
Não obstante, julgamos que, face ao aparente
incremento de crimes de natureza sexual e corruptores de crianças e adolescentes, toma-se adequado o aumento das penas previstas para os crimes
tipificados no art. 218 do CP (corrupção de menores) e arts. 240 e 241 do Estatuto da Criança e do
Adolescente. Por outro lado, não concordamos com
a forma do aumento proposto pelo autor. Ela dá
margem a dúvidas, além de ser, a nosso ver, excessiva, o que causaria desequilíbrios na dosagem
das penas. Ao invés de propor a nova pena, a iniciativa estabelece: ”aumenta-se de metade no caso
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do art. 218 do Código Penal, e em dobro se a pes soa for menor de quatorze anos“. Cabe a pergunta:
para a vitima menor de quatorze anos, a pena será
o dobro da anterior ou o dobro da pena já aumentada da metade? Devemos lembrar que, segundo a
técnica redacional da Lei Penal, o cálculo da pena
da circunstância qualificadora (crime contra menor
de quatorze anos) deve ser feito sobre a pena básica, no caso, a nova pena, já aumentada. De qualquer forma, qualquer que seja a interpretação,
como já adiantamos, julgamos as penas (reclusão,
de dois a oito anos, ou reclusão, de três a doze
anos) excessivas.
Entendemos que também é valido o aumento da
sanção prevista para o crime de corrupção de menores, tipificado no art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º de julho
de 1954, até para adequá-la às alterações realizadas
nos outros dispositivos penais. Mas, pelos motivos
acima expostos, não concordamos, conforme sugerido pelo Senador Mozarildo Cavalcanti, com sua inclusão no rol dos crimes hediondos.
Em face dos argumentos acima, julgamos que
as modificações sugeridas pela iniciativa dos nobres
Senadores Romero Jucá e Mozarildo Cavalcanti se jam impróprias.
III – Voto
Pelo exposto, opinamos pela rejeição dos projetos de Lei nºs 243 e 345, ambos de 1999, e pela apro vação do Projeto de Lei do Senado nº 189, de 1999,
observada a seguinte emenda – CCJ (Substitutiva):
EMENDA Nº 1 CCJ (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 189, DE 1999
Altera o art. 218 do Decreto-Lei nº 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 Código Penal,
os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990 Estatuto da Criança e do
Adolescente e o art. 1º da Lei nº 2.252, de
1º de julho de 1954, que ”Dispõe sobre
corrupção de menores“.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 218 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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”Art. 218. ...............................................
Pena reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena
de um terço se a vítima for menor de 14 (catorze) anos.“ (NR)
Art. 2º Os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 240 ................................................
Pena reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem,
nas condições referidas neste artigo, contracena com criança ou adolescente.
§ 2º Aumenta-se a pena de um terço
se a vítima for menor de 14 (catorze) anos.“
(NR)
”Art. 241. ...............................................
Pena reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena
de um terço se a vítima for menor de 14 (catorze) anos.“ (NR)
Art. 3º O art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º de julho
de 1954, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 1º Constitui crime corromper ou
facilitar a corrupção de pessoa menor de 18
(dezoito) anos, com ela praticando infração
penal ou induzindo-a a praticá-la:
Pena reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena
de um terço se a vítima for menor de 14 (catorze) anos.“ (NR)

Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente Romeu Tuma, Relator –
Roberto Freire – Amir Lando – Casildo Maldaner
Waldeck Ornélas – Benício Sampaio – José Fogaça – Gerson Camata – Lúcio Alcântara – Osmar
Dias – Roberto Requião – Sebastião Rocha – Ma ria do Carmo Alves – Antonio Carlos Júnior.

74
08352 Sábado 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio de 2002

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

75

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sábado 18 08353

TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 189, DE 1999 NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

Parágrafo único. Aumenta-se a pena
de um terço se a vítima for menor de 14 (catorze) anos.“(NR)

“Altera o art. 218 do Decreto-Lei
nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 –
Código Penal, os arts. 240 e 241 da Lei
nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 1º
da Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954, que
“dispõe sobre corrupção de menores”.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 218 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, passa a vigorar com a seguinte
redação:
”Art. 218. ...............................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena
de um terço se a vítima for menor de 14 (catorze) anos.“(NR)
Art. 2º Os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990, passam a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 240. ...............................................
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.
§ 1º Incorre na mesma pena quem,
nas condições referidas neste artigo, contracena com criança ou adolescente.
§ 2º Aumenta-se a pena de um terço
se a vítima for menor de 14 (catorze)
anos.“(NR)
”Art. 241. ............
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.
Parágrafo único. Aumenta-se a pena
de um terço se a vítima for menor de 14 (catorze) anos.“ (NR)
Art. 3º O art. 1º da Lei nº 2.252, de lº de julho
de 1954, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 1º Constitui crime corromper ou
facilitar a corrupção de pessoa menor de 18
(dezoito) anos, com ela praticando infração
penal ou induzindo-a a praticá-la:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis)
anos, e multa.

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
REQUERIMENTO Nº 228, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 189 e 243 de 1999, por tratarem de
matérias que versam sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 11 de maio de 1999. – Senador, Romeu Tuma.
REQUERIMENTO Nº 277, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro a tramitação em conjunto dos Projetos de Lei
do Senado nºs 189, 243 e 345 de 1999, por tratarem
de matérias que versam sobre o mesmo assunto.
Sala das Sessões, 25 de maio de 1999. – Senador Mozarildo Cavalcanti.
Ofício nº 40/02 – Presidência/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota definitivamente o Subs titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 189, de 1999,
de autoria de Vossa Excelência, que ”Altera o art. 218
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 –
Código Penal, os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Ado lescente e o art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º de julho de
1954, que ”dispõe sobre corrupção de menores“, que
tramita em conjunto com o PLS nº 243 e PLS nº 345,
ambos de 1999.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plenário que, relativamente ao
Ofício nº S/11, de 1982 (nº 418/82, na origem), do Go verno do Estado do Pará, solicitando autorização do
Senado Federal para alienar uma área de terras devolutas situada no Município de Moju à firma Sococo-Agroindústrias da Amazônia Ltda., cujo parecer foi
lido anteriormente, fica aberto o prazo de dois dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo
dos membros do Senado, para que a matéria continue sua tramitação, de acordo com o disposto no art.
254 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Francisco Escórcio.
São lidos os seguintes:
OFÍCIO Nº 33/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 17 de abril de 2002
Senhor Presidente,
Comunico que, em Reunião Ordinária realizada
nesta data, esta Comissão aprovou o Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado nº 189, de 1999, de autoria
de Vossa Excelência, que ”Altera os artigos 1º e 9º da
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, para incluir no rol
dos crimes hediondos os crimes sexuais contra crianças e adolescentes e para aumentar as respectivas
penas“, que tramita conjunto com o PLS nº 243 e PLS
nº 345, ambos de 1999.
A matéria será incluída na pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos ter mos do disposto no art. 282, combinado com o art. 92,
do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 40/02 – PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno des ta Casa, comunico a Vossa Excelência que; em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota definitivamente o Subs -
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titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 189, de 1999,
de autoria de Vossa Excelência, que ”Altera o art. 218
do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 dezembro de 1940 –
Código Penal, os arts. 240 e 241 da Lei nº 8.069, de
13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 1º da Lei nº 2.252, de 1º de julho de 1954,
que ‘Dispõe sobre’ corrupção de menores“’, que tramita
em conjunto com o PLS nº 243 e PLS nº 345, ambos de
1999.
Aproveito a oportunidade para renovar, protestos de estima e consideração. – Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Com referência aos ofícios que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a 5º do Regimento Interno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso,
por um décimo da composição da Casa, para que o
Projeto de Lei do Senado nº 189, de 1999 (tramitando
em conjunto com os PLS nºs 243 e 345, de 1999),
cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciado
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Francisco
Escórcio.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 133, DE 2002
Estabelece condições para a fabricação e o comércio de aparelhos de rádio HT.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os aparelhos de rádio HT comercializados no país serão fabricados com número de série.
Parágrafo único. Os fabricantes deverão fornecer ao órgão designado pelo Poder Executivo, para
fins de cadastro, relação dos aparelhos produzidos,
com os correspondentes números de série e identificação dos adquirentes.
Art. 2º A comercialização dos aparelhos a que
se refere o art. 1º somente poderá ser efetuada mediante identificação do adquirente, aplicando-se ao co merciante o disposto no parágrafo único do artigo 1º.
Art. 3º A fabricação ou a comercialização de
aparelhos de rádio HT sem o respectivo número de
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série sujeitará o infrator à pena de seis meses a dois
anos de reclusão e multa.
Parágrafo único. Incorrerá nas mesmas penas o
fabricante ou o comerciante que deixar de fornecer ao
órgão designado pelo Poder Executivo, para fins de
cadastro, relação dos aparelhos produzidos ou comercializados, com os correspondentes números de
série e identificação dos adquirentes.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
É preciso conter a criminalidade que assola o
País.
Tem-se noticiado que os aparelhos de rádio HT,
livremente vendidos por comerciantes e camelôs, es tão sendo utilizados por criminosos nos presídios de
segurança máxima, em substituição aos aparelhos
celulares.
Com esta proposta, pretendemos diminuir a
ocorrência de crimes, tendo em vista que a obrigatoriedade de identificação no momento da compra de
aparelhos de rádio HT, com cadastramento em órgão
a ser designado pelo Poder Executivo, dificultará a
ação dos grupos comandados por criminosos que se
encontram presos.
Consciente da necessidade da adoção de medidas que resultem em maior segurança da população,
contamos com o apoio dos ilustres pares para esta
proposição.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2002. – Carlos Bezerra.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 134, DE 2002
Altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que Dispõe sobre o regime de
concessão e permissão da prestação de
serviços públicos previstos no art. 175 da
Constituição Federal e dá outras providências, para o fim de vedar a inscrição
de usuário inadimplente em cadastro pú blico de devedores.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
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Art. 31-A. As empresas concessionárias e permissionárias não poderão inscrever
usuário em qualquer cadastro público de devedores inadimplentes.
Parágrafo único. Além de outras sanções estabelecidas em lei, a infringência ao
disposto no caput implica a extinção total
da dívida.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É princípio de lógica que “não se pode tirar de
onde não tem”. Portanto, é evidente que não é normal
se exigir das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos que ofereçam serviços
adequados e por tarifas módicas se não tiverem a justa remuneração pelos serviços prestados. Serviço
adequado – diz a lei – é o que satisfaz as condições
de regularidade, continuidade, eficiência, segurança,
atualidade, generalidade, cortesia e modicidade de
tarifas.
Ora, é ilusório exigir que as empresas prestem
serviço adequado sem que tenham a contraprestação pecuniária capaz de cobrir os custos e ainda sobrar uma parcela suficiente para remunerar o capital e
também para a reinversão na melhoria do empreendimento.
Proteger o capitalista em detrimento dos usuários é algo que não se deve sequer cogitar, por contrário ao sentimento de justiça que deve imperar na prestação de serviços a cargo do Estado. Mas favorecer a
inadimplência nada mais significaria do que prejudicar o próprio sistema de descentralização da prestação de serviços públicos, na medida em que essa
prática acabaria por inviabilizar o regime de concessão e de permissão. Não é esse o objetivo desta iniciativa. O que se pretende é evitar que o usuário seja
penalizado duas vezes, pois a própria lei de concessões, acima referida, prevê a interrupção da prestação do serviço por motivo de inadimplemento do
usuário (art. 6º, § 3º, início II).
Aliás, ao comentar esse dispositivo legal, o
Prof. Luiz Alberto Blanchet, em seu livro Concessão
de Serviços Públicos (Juruá, 2ª ed., 2001, p. 52), preleciona:
O segundo motivo legitimador da interrupção – inadimplemento do usuário – põe
termo a equivocado entendimento de alguns
no sentido de que o consumidor de energia
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elétrica, por exemplo, mesmo quando inadimplente, teria direito à continuidade do
serviço, O princípio da permanência do serviço público protege exclusivamente aqueles
que se encontram em situação juridicamente protegida, e o consumidor inadimplente
evidentemente não se encontra em tal situação, inclusive em função do princípio da
igualdade dos usuários perante o prestador
do serviço. Além do que, até por motivos de
natureza material e não apenas jurídico, não
pode prevalecer aquele paradoxal entendimento, pois basta que o inadimplemento
seja maciço ou apenas considerável para se
inviabilizar qualquer prestador de serviço
público, resultando, daí, sim, na interrupção
do serviço, e não apenas em relação ao inadimplente, mas também para o usuário que
sempre cumpriu sua contraprestação.
Por último, prevê-se a cominação de penalidade
em caso de desobediência ao preceito que se pretende incluir no direito positivo de nosso País.
Assim sendo, apresentamos o presente projeto
com o intuito de proibir que tais empresas inscrevam
nos cadastros públicos de devedores inadimplentes
os usuários de seus serviços, pois já contam com forma mais eficaz de evitar o calote.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2002. – Chico
Sartori.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da
lei, diretamente ou sob regime de concessão ou per missão, sempre através de licitação, a prestação de
serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I – o regime das empresas concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como
as condições de caducidade, fiscalização e rescisão
da concessão ou permissão;
II – os direitos dos usuários;
III – política tarifária;
IV – a obrigação de manter serviço adequado.
....................................................................................

MAIO 2002
Maio de 2002

LEI Nº 8.987, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 31. Incumbe à concessionária:
I – prestar serviço adequado, na forma prevista
nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato;
II – manter em dia o inventário e o registro dos
bens vinculados à concessão;
III – prestar contas da gestão do serviço ao po der concedente e aos usuários, nos termos definidos
no contrato;
IV – cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão;
V – permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem
como a seus registros contábeis;
VI – promover as desapropriações e constituir
servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato;
VII – zelar pela integridade dos bens vinculados
à prestação do serviço bem como segurá-los adequadamente; e
VIII – captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço.
Parágrafo único. As contratações, inclusive de
mão-de-obra, feitas pela concessionária serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer re lação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos à Comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil o Ofício nº
1.390/2002, na origem, de 14 do corrente, encaminhando, nos termos do art. 5º da Resolução nº 69, de
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1996, do Senado Federal, relatório sobre operação
de lançamento de títulos pela República Federativa
do Brasil no mercado europeu, conduzida pelo Banco
Central e concluída no último dia 2 de abril, resultando na emissão de quinhentos milhões de euros, dos
quais trinta e quatro milhões de euros destinaram-se
à recompra de outros títulos representativos da dívida
externa do Tesouro Nacional. Encaminha, também,
cópia de toda a documentação relativa à operação
em tela, esclarecendo que a tradução correspondente está sendo providenciada para oportuna remessa a
esta Casa.
O expediente, anexado ao processado do Ofício
nº S/50, de 2000, vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Francisco Escórcio.
É lido o seguinte:
Ofício nº 532-L-PFL/2002
Brasília, 15 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Moroni
Torgan para integrar, como membro suplente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquéri to “com a finalidade de apurar, em todo o País, o elevado crescimento de roubo de cargas transportadas pelas empresas
de transportes rodoviários, ferroviários e aquaviários“, em substituição ao Deputado Gervásio Silva”.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Será feita a substituição solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira, primeiro orador inscrito.
S. Exª dispõe de vinte minutos para o seu pro nunciamento.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, afinal o Povo do Cinema conquistou mais uma grata vitória, que era o sonho de
todos. A Ancine – Agência Nacional do Cinema –,
nascida aqui no Senado, tornou-se uma realidade
definitiva. Falo da sanção, nesta última segunda-feira, da Lei nº 10.454, que trata da regulação do mer -
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cado audiovisual, com o objetivo de fomentar a produção cinematográfica nacional.
A sanção ocorreu no Palácio da Alvorada, e
quando o projeto se transformou na nova norma, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso proferiu,
desde logo, três pequenas palavras, mas que dizem
muito: “Pronto, agora é lei”.
Desde logo, congratulo-me com este nosso
Povo do Cinema e faço questão de acrescentar algumas poucas palavras ao que disse o Presidente: agora, nada mais falta.
A nova lei era o que faltava. Estamos prontos
para iniciar nova jornada em condições mais propícias ao desenvolvimento de um dos mais importantes
setores da era moderna: o cinema, uma das áreas
que mais influi para assegurar e difundir os fundamentos da identidade cultural de um país.
Digo isso com alegria porque passamos a ter
uma legislação moderna, que abre perspectivas reais
para consolidar um setor não apenas importante
como fator de cultura, mas também como força eco nômica. Não é à toa que os Estados Unidos, em suas
prioridades governamentais, situam a cinematografia
como segmento estratégico.
A agência de fomento que acabamos de ver
inscrita como instrumento de consolidação dessa
área chega na hora certa; vem suprir grave lacuna
no panorama da cultura pátria. Faz pouco mais de
dois anos desde quando lançamos a idéia, diante da
falta de um instrumento regulador das atividades do
mercado audiovisual. O Povo do Cinema ansiava ardentemente por um instrumento legal como o que
alcançamos, algo que pudesse balizar e fomentar o
cinema nacional.
Foi uma árdua jornada, desde os primeiros en contros com pessoas do setor. Árdua, mas dignificante. Gosto de inovar, de experimentar. Trago comigo, anotadas, as palavras de Gilberto Freyre, contidas no seu livro “Tempo Morto e Outros Tempos”, de
1926 “”...nunca (...) plenamente maduro, nem nas
idéias nem no estilo, mas sempre verde, incompleto!
De imediato, percebemos a espontânea e convincente acolhida à idéia primeira. Daí para o desfecho,
com o nascimento da Ancine, o que vimos foram
manifestações adultas, sérias e até certo ponto comovedoras.
Afinal, estava em jogo a própria sobrevivência
do cinema brasileiro, então em séria crise pela falta
de recursos, de estímulos e ante a iminência de não
lograr alcançar nem mesmo o próprio e promissor
mercado local para a exibição de nossos filmes.
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A Lei nº 10.454 representa a expressão do con senso alcançado depois de intensas negociações,
conduzidas pelo dirigente da Ancine com todos os in teressados do importante tema de que trata. Diga-se
de passagem que não foi um trabalho fácil. Desenvolveu-se em uma fase que parecia ser de turbulência,
pelo que pedia, sobretudo, a abertura de diálogo en tre as partes.
Esses entendimentos, conduzidos com a habilidade de ambos os lados, acabaram desativando o estopim que se pressentia diante da resistência de al guns estúdios estrangeiros.
Os obstáculos foram superados e já agora, com
o funcionamento regular da agência, se ainda per sistem algumas arestas a aparar, ca minhamos para
um amplo desarmamento em que todos serão beneficiados.
Segundo estimativas da recém-criada Agência
Nacional de Cinema – Ancine, a arrecadação por in termédio da Condecine – Contribuição para o Desenvolvimento do Cinema – deverá chegar de pronto a
algo em torno de R$40 milhões, acrescidos de mais
R$20 milhões a serem investidos pelos canais de TV
a cabo, como igualmente prevê a lei que acaba de ser
sancionada.
O seu Diretor-Presidente, o cineasta Gustavo
Dahl, está seguro de que a Ancine vai consolidar as
formas de financiamento por incentivo fiscal, ampliando, também, a possibilidade de incrementar a produção de filmes, documentários e curtas-metragens no
Brasil. Esse sempre foi o nosso comum objetivo, des de quando fizemos ecoar, neste Senado, a idéia de
impulsionar o nosso cinema.
A criação dessa Agência teve, assim, as suas
primeiras e mais autênticas raízes no âmbito da Co missão Especial do Cinema Brasileiro, criada a nosso
requerimento. Inicialmente, era uma comissão temporária. A seguir, transformou-se em comissão permanente, como um canal significativo da Comissão de
Educação e Cultura.
Podemos proclamar que, na história da cultura
brasileira, nunca o cinema e o audiovisual estiveram
tão próximos do Poder Legislativo como na atual fase.
Essa importante iniciativa do Senado pode ser dimensionada pela forma com que a ela vieram a aderir, ao
lado dos Parlamentares, Senadores e Deputados, o
Palácio do Planalto, portanto, o Executivo, e os cineastas, dirigentes, distribuidores e exibidores de todo o
País.
Com essa forte adesão, a idéia teve seguimento
e desse esforço comum resultou, finalmente, a lei que
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o Presidente da República sancionou esta semana,
na presença de expressões artísticas do País.
Registro, a propósito, o grande empenho do Ministro da Cultura, Sr. Francisco Weffort, que esteve
presente a algumas das nossas audiências públicas,
com a participação de cineastas, distribuidores e exibidores. Ao seu lado, ao nosso lado, de braços dados,
José Álvaro Moisés, Secretário de Audiovisual do Ministério da Cultura.
A sua contribuição, ao longo desse debate, foi
esclarecedora e deixou evidente, desde logo, o propósito de seu Ministério para que, afinal, pudéssemos
chegar a um desfecho feliz.
Quero também lembrar aqui a dedicação do Ministro Pedro Parente, que, no Palácio do Planalto,
conduziu os trabalhos finais do grupo executivo, constituído na Presidência da República, para análise da
situação da cinematografia nacional e elaboração final do texto do projeto da medida provisória.
Ao lado de Gustavo Dahl e de outros cineastas e
estudiosos do assunto, que ali foram levar sua contribuição, o Ministro Parente foi incansável nesse trabalho, logrando, em tempo relativamente curto, concluir
pelo texto da nova legislação.
À solenidade de sanção dessa norma, no Palácio da Alvorada, estiveram presentes entre outros: os
diretores Nelson Pereira dos Santos, Carla Camuratti,
Luiz Carlos Barreto, Daniel Filho, Caca Diegues, Zelito Viana, Ana Carolina, Fábio Barreto e Paula Lavigne. Também compareceram os atores Beth Faria, Thiago Lacerda, Alexandre Borges e Júlia Lemmertz, o
exibidor Luiz Severiano Ribeiro, o distribuidor Rodrigo
Saturnino Braga, além do Ministro Pedro Parente, da
Casa Civil, o Presidente da Ancine, Gustavo Dahl, e
os demais diretores da nova agência: João Silveira,
Augusto Seva e Lia Gomensoro.
Desde logo quero fazer um registro de satisfação. O diretor João Silveira, indicado por nós e sabatinado no Senado da República, foi nomeado pelo Presidente da República para um mandato de quatro
anos. Ele será o meu auxiliar, o meu assessor principal nessa tarefa e tratará exclusivamente dos cinemas nacional e internacional.
Srªs e Srs. Senadores, a Lei da Ancine, que integra este discurso como anexo, traça regras mais atuais para a cobrança da taxa de contribuição para o de senvolvimento do cinema. Essa taxa, necessária e
justa, alcança também as televisões por assinatura,
para o que a nova lei estabelece distinção entre pro gramadoras nacionais e estrangeiros, criando mecanismos de contribuição distintos para cada tipo.
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Para as programadores nacionais, o pagamento
será por título de obra veiculada. Para as estrangeiras, criou-se a opção da aplicação de 3% do valor da
remessa em obras audiovisuais de produção nacional
independente, ao invés do pagamento sobre a remessa de lucros.
Para a publicidade, a lei distingue as obras bra sileiras das estrangeiras e discrimina os vários segmentos de sua veiculação – TV aberta, TV paga, sa las de cinema e outros -, adaptando os valores às respectivas situações.
Após a sanção, o Presidente Fernando Henrique Cardoso lembrou que o Governo, de 1995 até
agora, destinou para o cinema cerca de R$500 mi lhões. Graças ao contínuo desenvolvimento de nosso
cinema, o público que acorreu às salas de exibição
aumentou de 1,5 milhão para 7 milhões de pessoas
ao ano.
Mais do que isso, o Presidente assinalou uma
posição que vai além dos quantitativos econômicos:
“Embora o cinema tenha peso enorme na economia
que se globaliza, essa globalização não pode deixar à
margem os interesses nacionais e a preservação da
identidade cultural do Brasil”.
Conduzi-me por linha semelhante quando me
dispus ao desafio de abrir clareiras efetivas para o desenvolvimento do nosso cinema. Essa é uma postura
da qual não abro mão, pela convicção de que o cinema e o audiovisual exercem importância estratégica
na afirmação da identidade cultural do Brasil.
O Senado da República, de onde partiu o gesto
inicial em prol do setor, ainda tem muito a realizar, ao
lado do Executivo e em consonância com o povo do
cinema.
Há espaços novos para regulamentar, como os
que, dia a dia, são abertos pelas novas mídias, que já
não nos surpreendem. Por exemplo, não podemos
perder de vista o tão falado entrosamento da nossa
importante TV aberta com o cinema nacional. Esse é
um casamento que ainda está para ser promovido por
meio de novos projetos de lei, e não deve demorar.
No cenário do cinema e do audiovisual, o mo mento nunca foi tão rico de possibilidades e de desafios. Estamos testemunhando o avanço da tecnologia a
passos largos. Ainda recentemente, tivemos a inauguração das primeiras salas de exibição do cinema
digital em São Paulo.
Os dirigentes da Ancine, com os quais permanecemos em contato permanente, prepararam-se
também para a empreitada de regulamentação dos
fundos privados de investimento em cinema, os cha -
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mados Funcines. Isso deverá ser feito em conjunto
com a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e com
agentes do mercado interessados nesses investimentos. E sempre ao lado do Congresso Nacional
para o necessário aporte legal.
Devo mencionar ainda, nesta oportunidade, o
empenho que se haverá de fazer para que também as
populações mais pobres tenham acesso às salas de
cinema, que deixam os antigos prédios de rua para o
elitismo dos shoppings centers . Quase todos os cinemas estão situados nos onde o pobre não penetra
porque não tem carro para até lá se deslocar, não tem
vestimenta adequada e não pode pagar o preço do ingresso. Como conseqüência, as salas de cinema de
rua praticamente desapareceram.
Hoje, apenas 8% dos lares brasileiros dispõem
de TV paga, atingindo, portanto, uma elite. As classes
C, D e E, ou seja, a maioria da população brasileira,
constituem, por enquanto, apenas um mercado em
potencial a espera de ser conquistado.
No silêncio desta Casa nesta sexta-feira, há um
imperativo de que esta instituição e a sociedade bra sileira comemorem a criação da Ancine. A criação da
Subcomissão de Cinema, no âmbito da Comissão de
Educação, permitiu a realização de um debate nacional com ampla divulgação. Realizamos mais de trinta
audiências públicas. Nunca imaginávamos que a
idéia se frutificaria e que o Presidente da República,
com o auxílio dos seus ministérios e da inteligência,
da crença e da confiança dos Parlamentares brasileiros, criasse a Agência Nacional de Cinema. Com ela,
poderemos ter em breve um novo cinema novo no
Brasil.
Esta é, portanto, uma hora de congratulações.
Criamos uma subcomissão que permitiu a identificação da sociedade brasileira com o Congresso Nacional, patrocinador vitorioso da Agência Nacional de Cinema.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com prazer, concedo um aparte ao gaúcho e meu
amigo Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Tem razão
V. Exª em fazer essa manifestação de regozijo pela
aprovação da lei referente ao nosso cinema. Não há
dúvida de que essa é uma medida governamental
que merece ser elogiada; é uma medida do Congresso Nacional, da Comissão que V. Exª presidiu, que
merece ser elogiada. O cinema brasileiro já teve uma
grande projeção nacional e internacional, mas aos
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poucos foi desaparecendo. E isso ocorreu não apenas com o cinema brasileiro, mas com o cinema no
mundo inteiro, exceto o americano. Quem diria que a
França, que teve uma indústria cinematográfica de
primeira grandeza e culturalmente excepcional, teria
que apresentar uma lei, como a feita no Brasil, mediante a qual os cinemas são, em um determinado nú mero de dias, obrigados a exibir filmes franceses, porque os americanos estavam tomando conta do mer cado? O mesmo aconteceu com o cinema na Inglaterra, que, durante muito tempo, foi superior ao americano, e hoje está numa posição terciária. Até a Itália,
que viveu uma época gloriosa, de grandes filmes que
competiam com os americanos caiu em decadência.
Hoje, na Itália e na França, discutem-se medidas que
tornem obrigatória a transmissão de filmes nacionais
na televisão e nos cinemas locais, devido à concorrência dos Estados Unidos. O Brasil sofreu isso, mas
sofreu, principalmente, o descaso das autoridades.
Assistimos, no Brasil, a uma cena interessante: a televisão e suas novelas alcançaram prestígio. As novelas da televisão têm padrão internacional e são exibidas em vários países do mundo com grande sucesso.
Se as analisarmos, independentemente de gostarmos ou não delas, vemos, muitas vezes, interpretações de alto gabarito e capacidade. São verdadeiros
filmes de longa-metragem. Nas novelas de televisão,
foram trabalhar grandes artistas, como Paulo Autran e
outros, para serem conhecidos. Anos atrás, dizia Paulo Autran, que, em 40 anos ou mais de artista de teatro, nunca tinha ganhado a projeção que ganhou com
uma novela de televisão. Com 40 anos de teatro, ele
andava pelas ruas normalmente, e, com uma novela
de televisão, ele não podia caminhar porque todos
queriam abraçá-lo. Não se trata de concorrência da
televisão porque esse é o trabalho dela. Há um descaso ao cinema nacional e uma concorrência brutal com
o cinema americano, que não só produz filmes, mas
controla sua exibição. Temos de vender a uma empresa americana e é ela que vai projetar o filme nos países que querem. Isso determinou a decadência brutal
do cinema brasileiro. Mas ele vem se levantando. Justiça seja feita, o Governo começou a proteger e estimular o cinema brasileiro, que está revolucionado. O
trabalho da Comissão a que V. Exª se refere tem uma
importância tremenda, porque é realmente fato novo
a criação da Agência Nacional do Cinema, a presença do Governo e – cá entre nós, com todas as letras –
a verba oferecida pelo Governo para auxiliar o desenvolvimento do cinema. O Brasil ainda não tem uma in dústria cinematográfica que interesse a um empresário ou a um banco. Ainda não há resposta financeira
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imediata para que se invista dinheiro grosso e fica-se
com a interrogação do que vai acontecer. Por isso, o
Governo, absolutamente correto, investe, como o faz
com o teatro e a televisão, para que avancemos na indústria cinematográfica. Estamos saindo na frente de
outros países, dando proteção à produção cinematográfica nacional. Temos condições de fazer o cinema
explodir, desenvolver, avançar e ser matéria de exportação para outros países do mundo pela sua capacidade e qualidade. Esse foi realmente um êxito muito
grande. Eu havia criado uma subcomissão, na Comissão de Educação, para tratar basicamente da televisão brasileira. V. Exª sabe que houve um longo debate
e uma difícil discussão sobre o tema, porque os pro prietários de televisão não fazem muita questão de
ver o Congresso Nacional intervindo em suas ques tões internas. Algumas vitórias foram alcançadas,
como o bipe que controlará os horários da programação. Há pouco, votamos uma lei que estabelece horários. Mas de lá veio o avanço da criação da Subcomissão do Cinema. Se quanto à televisão ainda não conseguimos fazer um trabalho realmente apreciável,
quanto ao cinema, felicito V. Exª porque o êxito foi to tal e completo. Como bem diz V. Exª, temos de começar. Aí estão a lei, a regra, a entidade e o diretor indicado por V. Exª com toda competência. Vamos iniciar
um grande período no cinema brasileiro, um período
de grande importância e significado. Diz muito bem
V. Exª que a preocupação é real, que algo tem de ser
feito no sentido de que o cinema não fique somente
nos shopping centers, como acontece hoje. Os cinemas no Rio Grande do Sul e, aliás, no Brasil inteiro estavam desaparecendo. Todos os tradicionais cinemas
de Porto Alegre não existem mais, desapareceram todos. E houve uma época em que Porto Alegre ficou
praticamente sem uma sala de cinema. Aí vieram os
shoppings, que têm três, quatro, cinco ou seis salas
de espetáculos. É fácil compreender a razão da sua
vitória e do fracasso do cinema. O cinema enfrentou
uma época difícil com a concorrência das novelas da
televisão. O endeusamento do shopping é uma coisa
fantástica. Eu acho que em nenhum país do mundo a
presença do shopping é tão forte como aqui. Nele, o
cidadão pode comprar, jantar, fazer isso ou aquilo e ir
ao cinema. E isso é uma coisa interessante, porque
eles não têm casas de espetáculos de mil a dois mil
lugares. São setenta, oitenta, duzentos, trezentos lu gares em cinco, seis salas com uma bilheteria, uma
entrada. Quer dizer, em sessões contínuas, o barateamento é impressionante. Portanto, choca pela com petência. A pessoa que já estacionou na garagem do
shopping, subiu para fazer uma compra, levou a cri-
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ança e deixou-a nos atrativos infantis, brincando com
a babá, conseqüentemente, vai ao cinema. Não so mos contrários a essa situação, mas V. Exª tem razão
em se preocupar, porque há muita gente que não tem
fácil acesso ao shopping. Em algumas cidades, ele
fica distante, mais afastado do centro da cidade, e o
acesso é mais fácil para quem tem carro. Aquelas que
não possuem carro não vão ao shopping, porque
não têm dinheiro para fazer compra. Iriam apenas ao
cinema; entretanto, como o cinema é mais caro e a
pessoa está displicentemente vestida, sente-se mal
em ir lá. Portanto, é importante uma análise nesse
sentido, porque creio que, na medida em que os fil mes nacionais forem incrementados, algo poderá mudar. Já houve até quem dissesse que deveríamos responder aos americanos, que criaram dificuldades
para a importação do nosso aço, limitando a entrada
de seus filmes aqui no Brasil, porque, na verdade, em
termos de cinema, o Brasil é uma colônia americana:
eles fazem o que querem e o que não querem. Mas
entendo que a melhor resposta é fazer o que V. Exª
está fazendo, ou seja, darmos todas as condições
para que o cinema brasileiro não só volte a ser o que
era, mas cresça muito mais, e possa fazer os grandes
filmes que tanto desejamos e esperamos. Até porque
cinema, além de cultura e orientação, é civismo e pa triotismo. Penso que o cinema pode fazer filmes belíssimos sobre os fatos memoráveis da História do Bra sil e sobre escritores nacionais, como foi o filme
Mauá, que, na minha opinião, foi espetacular, uma
verdadeira aula de cultura. Fiquei emocionado quan do as pessoas vinham comentar que não sabiam dis so; se era mesmo verdade aquilo que o filme retratava. Foi tudo verdade sim e muita coisa até nem foi dita.
Mauá foi uma figura emocionante da História do Bra sil, foi uma vida pregressa. E se ele tivesse dado certo, se ele tivesse tido mais força para influenciar o
Imperador de Quioto, o Brasil seria diferente. Histórias
como essa podem ser contadas para termos um pou co mais de civismo, de respeito para com a nossa
gente e a nossa terra. Por isso, felicito V. Exª. V. Exª
tem toda a razão de fazer o pronunciamento, de se
sentir realizado, porque, neste Congresso, não é fácil
lançarmos um discurso, uma idéia e vê-la plenamente
realizada. E essa realização V. Exª está tendo, com a
grande ênfase que teremos no cinema nacional.
Meus cumprimentos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Senador Pedro Simon, V. Exª é um aliado nessa causa e nessa caminhada. V. Exª vem provocando no Se nado e na sociedade brasileira um debate sobre a co municação pela televisão e o rádio, fortalecendo ins -
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trumentos e propiciando debates em torno do tema,
aqui nesta Casa. Queria lembrar-lhe que hoje, mais
do que nunca, precisamos revelar ao Brasil que a instituição parlamentar, que se pretende representativa
do sentimento nacional, passe a tratar também de temas aparentemente distantes do Congresso, mas
que efetivamente estão inseridos na sociedade brasileira, em seus anseios, em suas aspirações e até no
seu cotidiano vivencial. Não há um só brasileiro que
não viva também do entretenimento, especialmente
comparecendo às salas de cinema, ou assistindo a filmes nas televisões. Os jornais de fim de semana, sobretudo de sábado e domingo, bem como as revistas
e as livrarias destinam hoje espaços significativos
para a cinematografia nacional.
É, portanto, um tema do povo, um tema popular.
Sabe muito bem V. Exª que os Estados Unidos fizeram da cinematografia um instrumento de prosperidade e de crescimento da pátria. Quando o Presidente
Roosevelt foi convocado para explicar à sociedade
norte-americana o apoio que estava oferecendo a
Hollywood para incrementar a indústria cinematográfica, ele respondeu, com simplicidade e com extrema
visibilidade: “Para onde for o cinema norte-americano
irá também o produto norte-americano”.
Pois o Brasil tem que agir da mesma forma. A recepção que a sociedade internacional, que o povo de
diversas nações tem pelo cinema brasileiro é realmente admirável. Mas as autoridades brasileiras, as instituições brasileiras ainda não se convenceram na dimensão desejável que o cinema faz parte da cultura e a
cultura nos conduz à paz, ao amor e à fraternidade.
Precisamos, portanto, voltar os olhos para a in dústria cinematográfica no Brasil, que se insere na
cultura e, conseqüentemente, representa um instrumento de paz e de prosperidade para o País.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido na forma do art. 210 do Regimento Interno.)
ANEXO
LEI Nº 10.454, DE 13 DE MAIO DE 2002.
Dispõe sobre remissão da Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica – CONDECINE,
de que trata a Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Con gresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
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Art. 1º Fica remida a Contribuição para o Desenvolvimento da
Indústria Cinematográfica Nacional – CONDECINE de que trata o art.
32 da Medida Provisória nº 2,.228-1, de 6 de setembro de 2001:
I – nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de
2002, que tenha como fato gerador a veiculação, a produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e videofonográficas com fins comerciais, por segmento de mercado a que forem destinadas; e
II – nos meses de janeiro e fevereiro de 2002, que incida sobre o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a entrega,
aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a rendimento decorrente da exploração de
obras cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição
ou importação, a preço fixo.
Art. 2º O inciso V do art. 1º da Medida Provisória nº 2.2228-1,
de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º ..................................................................
..............................................................................
V – obra cinematográfica brasileira ou obra videofonográfica brasileira: aquela que atende a um dos seguintes requisitos:
a) ser produzida por empresa produtora brasileira, observado o disposto no § 1º, registrada na
ANCINE, ser dirigida por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3 (três) anos, e utilizar
para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de ar tistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há
mais de 5 (cinco) anos;
..............................................................................
c) ser realizada, em regime de co-produção, por
empresa produtora brasileira registrada na ANCINE,
em associação com empresas de outros países com os
quais o Brasil não mantenha acordo de co-produção,
assegurada a titularidade de, no mínimo, 40% (quarenta por cento) dos direitos patrimoniais da obra à empresa produtora brasileira e utilizar para sua produção, no
mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos."
(NR)
Art. 3º O art. 1º da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI, e dos seguintes §§
1º, 2º e 3º:
“Art. 1º ..................................................................
..............................................................................
XII – minissérie: obra documental, ficcional ou
de animação produzida em película ou matriz de captação digital ou em meio magnético com, no mínimo, 3
(três) e no máximo 26 (vinte e seis) capítulos, com duração máxima de 1.300 (um mil e trezentos) minutos;
XIII – programadora: empresa que oferece, de senvolve ou produz conteúdo, na forma de canais ou
de programações isoladas, destinado às empresas de
serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços de comunicação, que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem que sejam gerados e transmitidos por satélite ou
por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação;
XIV – programação internacional: aquela gerada, disponibilizada e transmitida diretamente do exterior para o Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio
de transmissão ou veiculação, pelos canais, programadoras ou empresas estrangeiras, destinada às empre-
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sas de serviços de comunicação eletrônica de massa
por assinatura ou de quaisquer outros serviços de co municação que transmitam sinais eletrônicos de som e
imagem;
XV – programação na cional: aquela gerada e
disponibilizada, no território brasileiro, pelos canais ou
programadoras, incluindo obras audiovisuais brasileiras
ou estrangeiras, destinada às empresas de serviços de
comunicação eletrônica de massa por assinatura ou de
quaisquer outros serviços de comunicação que transmitam sinais eletrônicos de som e imagem, que seja
gerada e transmitida di retamente no Brasil por empresas sediadas no Brasil, por satélite ou por qualquer outro meio de transmissão ou veiculação;
XVI – obra cinematográfica ou videofonográfica
publicitária: aquela cuja matriz original de captação é
uma película com emulsão fotossensível ou matriz de
captação digital, cuja destinação é a publicidade e propaganda, exposição ou oferta de produtos, serviços,
empresas, instituições públicas ou privadas, partidos
políticos, associações, administração pública, assim
como de bens materiais e imateriais de qualquer natureza;
XVII – obra cinematográfica ou videofonográfica
publicitária brasileira: aquela que seja produzida por
empresa produtora brasileira registrada na ANCINE,
observado o disposto no § 1o, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no País há mais de 3
(três) anos, e que utilize para sua produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e técnicos brasileiros
ou residentes no Brasil há mais de 5 (cinco) anos;
XVIII – obra cinematográfica ou videofonográfica
publicitária brasileira filmada no exterior: aquela, realizada no exterior, produzida por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, observado o disposto no
§ 1o, realizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente no Brasil há mais de 3 (três) anos, e que utilize
para sua produção, no mínimo, 1/3 (um terço) de artistas e técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há
mais de 5 (cinco) anos;
XIX – obra cinematográfica ou videofonográfica
publicitária estrangeira adaptada: aquela que não atende o disposto nos incisos XVII e XVIII, adaptada ao idioma português ou às condições e necessidades comerciais ou técnicas de exibição e veiculação no Brasil;
XX – obra cinematográfica ou videofonográfica
publicitária brasileira de pequena veiculação: aquela
que seja produzida por empresa produtora brasileira registrada na ANCINE, observado o disposto no § 1º, re alizada por diretor brasileiro ou estrangeiro residente
no País há mais de 3 (três) anos, e que utilize para sua
produção, no mínimo, 2/3 (dois terços) de artistas e
técnicos brasileiros ou residentes no Brasil há mais de
3 (três) anos e cuja veiculação esteja restrita a Municípios que totalizem um número máximo de habitantes a
ser definido em regulamento;
XXI – claquete de identificação: imagem fixa ou
em movimento inserida no início da obra cinematográfica ou videofonográfica contendo as informações necessárias à sua identificação, de acordo com o estabelecido em regulamento.
§ 1º Para os fins do inciso V deste artigo, entende-se por empresa brasileira aquela constituída sob as
leis brasileiras, com sede e administração no País, cuja
maioria do capital total e votante seja de titularidade di-
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reta ou indireta, de brasileiros natos ou naturalizados
há mais de 10 (dez) anos, os quais devem exercer de
fato e de direito o poder decisório da empresa.
§ 2º Para os fins do disposto nos incisos XVII,
XVIII e XX deste artigo, entende-se por empresa brasileira aquela constituída sob as leis brasileiras, com
sede e administração no País, cuja maioria do capital
seja de titularidade direta ou indireta de brasileiros natos ou naturalizados há mais de 5 (cinco) anos, os quais devem exercer de fato e de direito o poder decisório
da empresa.
§ 3º Considera-se versão de obra publicitária cinematográfica ou videofonográfica, a edição ampliada
ou reduzida em seu tempo de duração, realizada a partir do conteúdo original de uma mesma obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária, e realizada sob
o mesmo contrato de produção." (NR)
Art. 4º O inciso III do art. 2º da Medida Provisória nº 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................................
..............................................................................
III – programação e distribuição de obras audiovisuais de qualquer origem nos meios eletrônicos de
comunicação de massa sob obrigatória e exclusiva responsabilidade, in clusive editorial, de empresas brasileiras, qualificadas na forma do § 1º do art. 1º da Medida
Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, com
a redação dada por esta Lei.
...................................................................." (NR)
Art. 5º O art. 21 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo
único:
“Art. 21 .................................................................
Parágrafo único. No caso de obras cinematográficas e videofonográficas publicitárias, a marca indelével e irremovível de que trata o caput e nas finalidades
ali previstas deverá constar na claquete de identificação." (NR)
Art. 6º O art. 28 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 28. Toda obra cinematográfica e videofonográfica brasileira deverá, antes de sua exibição ou co mercialização, re querer à ANCINE o registro do título e
o Certificado de Produto Brasileiro – CPB.
§ 1º No caso de obra cinematográfica ou obra videofonográfica publicitária brasileira, após a solicitação
do registro do título, a mesma poderá ser exibida ou
comercializada, devendo ser retirada de exibição ou
ser suspensa sua comercialização, caso seja constatado o não pagamento da CONDECINE ou o fornecimento de informações incorretas.
§ 2º As versões, as adaptações, as vinhetas e
as chamadas realizadas a partir da obra cinematográfica e videofonográfica publicitária original devem ser
consideradas, juntamente com esta, um só título, para
efeito do pagamento da CONDECINE." (NR)
Art. 7º O parágrafo único do art. 24, o art. 25 acrescido do seguinte parágrafo único, e os arts. 29 e 31, todos da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passam a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 24. .................................................................
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Parágrafo único. As obras cinematográficas e videofonográficas estrangeiras estão dispensadas de copiagem obrigatória no País até o limite de 6 (seis) cópias, bem como seu material de promoção e divulgação
nos limites estabelecidos em regulamento." (NR)
“Art. 25. Toda e qualquer obra cinematográfica
ou videofonográfica publicitária estrangeira só poderá
ser veiculada ou transmitida no País, em qualquer segmento de mercado, após pagamento da Contribuição
para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica
Nacional – CONDECINE, de que trata o art. 32.
Parágrafo único. A adaptação de obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária deverá ser realizada por empresa produtora brasileira registrada na
ANCINE, de acordo com o regulamento." (NR)
Art. 29. A contratação de direitos de exploração
comercial, de licenciamento, produção, co-produção,
exibição, distribuição, comercialização, importação e
exportação de obras cinematográficas e videofonográficas em qualquer suporte ou veículo no mercado brasileiro, deverá ser informada à ANCINE, previamente à
comercialização, exibição ou veiculação da obra, com a
comprovação do pagamento da CONDECINE para o
segmento de mercado em que a obra venha a ser ex plorada comercialmente.
Parágrafo único. No caso de obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária, deverá ser enviado
à ANCINE, o resumo do contrato firmado entre as par tes, conforme modelo a ser estabelecido em regulamento." (NR)
Art. 31. A contratação de programação ou de
canais de programação internacional, pelas empresas
prestadoras de serviços de comunicação eletrônica de
massa por assinatura ou de quaisquer outros serviços
de comunicação que transmitam sinais eletrônicos de
som e imagem, deverá ser sempre re alizada através de
empresa brasileira qualificada na forma do § 1o do art.
1o da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro
de 2001, com a redação dada por esta Lei, ainda que o
pagamento dos montantes a esta referentes seja feito
diretamente à empresa estrangeira pela empresa brasileira que se responsabilizará pelo conteúdo da programação contratada, observando os dispositivos desta
Medida Provisória e da legislação brasileira pertinente.
...................................................................." (NR)
Art. 8º O art. 33 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 33 .................................................................
..............................................................................
§ 3º A CONDECINE referente às obras cinematográficas e videofonográficas publicitárias será devida
uma vez a cada 12 (doze) meses para cada segmento
de mercado em que a obra seja efetivamente veiculada." (NR)
Art. 9º A tabela “d” relativa ao art. 33, inciso I, da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, constante do Anexo I
daquela Medida Provisória, passa a vigorar com a redação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 10. O Anexo I da Medida Provisória no 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, na parte relativa ao inciso II do art. 33 da citada
Medida Provisória, passa a vigorar com as tabelas “a”, “b”, “c” e “d”,
constantes do Anexo I desta Lei.

86

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08364 Sábado 18

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 11. O caput e os incisos do art. 36 da Medida Provisória
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. A CONDECINE deverá ser recolhida à
ANCINE, na forma do regulamento:
I – na data do registro do título para os mercados de salas de exibição e de vídeo doméstico em
qualquer suporte, e serviços de comunicação eletrônica
de massa por assinatura para as programadoras referidas no inciso XV do art. 1o da Medida Provisória no
2.228-1, de 6 de setembro de 2001, em qualquer su porte, conforme Anexo I;
II – na data do registro do título para o mercado
de serviços de radiodifusão de sons e imagens e outros
mercados, conforme Anexo I;
III – na data do registro do título ou até o primeiro dia útil seguinte à sua solicitação, para obra cinematográfica ou videofonográfica publicitária brasileira, es trangeira ou estrangeira adaptada para cada segmento
de mercado, conforme Anexo I;
IV – na data do registro do título, para o mercado de serviços de radiodifusão de sons e imagens e de
comunicação eletrônica de massa por assinatura, para
obra cinematográfica e videofonográfica nacional, conforme Anexo I;
V – na data do pagamento, crédito, emprego ou
remessa das importâncias referidas no parágrafo único
do art. 32;
VI – na data da concessão do certificado de
classificação indicativa, nos demais casos, conforme
Anexo I." (NR)
Art. 12. O art. 37 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º, passando o parágrafo único a ser § 1º:
“Art. 37 .................................................................
§ 1º A pessoa física ou jurídica que promover a
exibição, transmissão, difusão ou veiculação de obra
cinematográfica ou videofonográfica que não tenha
sido objeto do recolhimento da CONDECINE responde
solidariamente por essa contribuição.
§ 2º A solidariedade de que trata o § 1o não se
aplica à hipótese prevista no parágrafo único do art.
32." (NR)
Art. 13. O art. 38 e seu parágrafo único da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passam a vigorar com
a seguinte redação:
“Art 38. A administração da CONDECINE, inclusive as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização, compete à:
I – Secretaria da Receita Fe deral, na hipótese
do parágrafo único do art. 32;
II – ANCINE, nos demais casos.
Parágrafo único. Aplicam-se à CONDECINE, na
hipótese de que trata o inciso I do caput, as normas do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972." (NR)
Art. 14. O art. 39 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, fica acrescido dos seguintes incisos VII, VIII, IX
e X e dos seguintes §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, passando o seu parágrafo
único a ser § 1º e os seus incisos III, IV e VI a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 39 .................................................................
..............................................................................
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III – as chamadas dos programas e a publicidade de obras cinematográficas e videofonográficas veiculadas nos serviços de radiodifusão de sons e imagens, nos serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura e nos segmentos de mercado de salas de exibição e de vídeo doméstico em qualquer suporte, bem como as versões com diminuição do tempo
de exibição ou substituição, apenas, do objeto anunciado ou letreiros, as adaptações, as vinhetas e as chamadas realizadas a partir de uma mesma obra cinematográfica ou obra videofonográfica publicitária;
IV – as obras cinematográficas ou videofonográficas publicitárias veiculadas em Municípios que totalizem um número de habitantes a ser definido em regulamento;
..............................................................................
VI – as obras audiovisuais brasileiras, produzidas pelas empresas de serviços de radiodifusão de
sons e imagens e empresas de serviços de comunicação eletrônica de massa por assinatura, para exibição
no seu próprio segmento de mercado ou quando transmitida por força de lei ou regulamento em outro segmento de mercado, observado o disposto no parágrafo
único, exceto as obras audiovisuais publicitárias;
VII – o pagamento, o crédito, o emprego, a re messa ou a entrega aos produtores, distribuidores ou
intermediários no exterior, das importâncias relativas a
rendimentos decorrentes da exploração de obras cinematográficas ou videofonográficas ou por sua aquisição
ou importação a preço fixo, bem como qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer forma de direitos, referentes à programação, conforme definição constante do inciso XV do art. 1o;
VIII – obras cinematográficas e videofonográficas publicitárias brasileiras de caráter beneficente, fi lantrópico e de propaganda política;
IX – as obras cinematográficas e videofonográficas incluídas na programação internacional de que trata o inciso XIV do art. 1o, quanto à CONDECINE pre vista no inciso I, alínea d do art. 33;
X – a CONDECINE de que trata o parágrafo único do art. 32, referente à programação internacional, de
que trata o inciso XIV do art. 1o, desde que a programadora beneficiária desta isenção opte por aplicar o
valor correspondente a 3% (três por cento) do valor do
pagamento, do crédito, do emprego, da remessa ou da
entrega aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, das importâncias relativas a rendimentos ou remuneração decorrentes da exploração de
obras cinematográficas ou videofonográficas ou por
sua aquisição ou importação a preço fixo, bem como
qualquer montante referente a aquisição ou licenciamento de qualquer forma de direitos, em projetos de
produção de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de longa, média e curta metragens de
produção independente, de co-produção de obras cinematográficas e videofonográficas brasileiras de produção independente, de telefilmes, minisséries, documentais, ficcionais, animações e de programas de televisão
de caráter educativo e cultural, brasileiros de produção
independente, aprovados pela ANCINE.
..............................................................................
§ 2º Os valores correspondentes aos 3% (três
por cento) previstos no inciso IX deverão ser depositados na data do pagamento, do crédito, do emprego, da
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remessa ou da entrega, aos produtores, distribuidores
ou intermediários no exterior, das importâncias relativas a rendimentos decorrentes da exploração de obras
cinematográficas e videofonográficas ou por sua aquisição ou importação a preço fixo, em conta de aplicação
financeira especial no Banco do Brasil, em nome do
contribuinte.
§ 3º Os valores não aplicados na forma do inciso
IX, após 270 (duzentos e setenta) dias de seu depósito
na conta de que trata o § 2o, destinar-se-ão à ANCINE,
para aplicação em programas e projetos de fomento à
produção, distribuição e exibição de obras cinematográficas e videofonográficas de produção independente.
§ 4º Os valores previstos no inciso IX não poderão ser aplicados em obras audiovisuais de natureza
publicitária.
§ 5º A liberação dos valores depositados na conta
de aplicação financeira especial fica condicionada à integralização de pelo menos 50% (cinqüenta por cento) dos
recursos aprovados para a realização do projeto.
§ 6º Os projetos produzidos com os recursos de
que trata o inciso IX poderão utilizar-se dos incentivos
previstos na Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993, e na
Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, limitado a
95% (noventa e cinco por cento) do total do orçamento
aprovado pela ANCINE para o projeto." (NR)
Art. 15. A alínea a do inciso II do art. 40 da Medida Provisória
nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 40 ..................................................................
..............................................................................
II – .......................................................................
a) obras audiovisuais destinadas ao segmento
de mercado de salas de exibição que sejam exploradas
com até 6 (seis) cópias;
..............................................................................
III – (revogado)." (NR)
Art. 16. O art. 3º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Os contribuintes do Imposto de Renda
incidente nos termos do art. 13 do Decreto-Lei nº
1.089, de 1970, alterado pelo art. 2o desta Lei, poderão
beneficiar-se de abatimento de 70% (setenta por cento)
do imposto devido, desde que invistam no desenvolvimento de projetos de produção de obras cinematográficas brasileiras de longa metragem de produção independente, e na co-produção de telefilmes e minisséries
brasileiros de produção independente e de obras cinematográficas brasileiras de produção independente.”
(NR)
Art. 17. O art. 60 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 4º:
“Art. 60. .................................................................
..............................................................................
§ 4º Os veículos de comunicação que veicularem cópia ou original de obra cinematográfica ou obra
videofonográfica publicitária, sem que conste na cla-
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quete de identificação o número do respectivo registro
do título, pagarão multa correspondente a 3 (três) ve zes o valor do contrato ou da veiculação." (NR)
Art. 18. O art. 4º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, modificada pela Lei no 9.323, de 5 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 4º ..................................................................
..............................................................................
§ 2º Os projetos a que se refere este artigo deverão atender cumulativamente aos seguintes requisitos:
I – contrapartida de recursos próprios ou de ter ceiros correspondente a 5% (cinco por cento) do orçamento global aprovado, comprovados ao final de sua
realização;
II – limite do aporte de recursos objeto dos in centivos de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
para cada incentivo previsto no art. 1o e art. 3o desta
Lei, podendo os mesmos ser utilizados concomitantemente;
III – apresentação do projeto para aprovação da
ANCINE, conforme regulamento.
§ 3º Os investimentos a que se refere este artigo
não poderão ser utilizados na produção de obras audiovisuais de natureza publicitária.
§ 4º A liberação de recursos fica condicionada à
integralização de pelo menos 50% (cinqüenta por cen to) dos recursos aprovados para realização do projeto.
§ 5º A utilização dos incentivos previstos nesta
Lei não impossibilita que o mesmo projeto se beneficie
de recursos previstos na Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991, desde que enquadrados em seus objetivos, limitado o total destes incentivos a 95% (noventa e
cinco por cento) do total do orçamento aprovado pela
ANCINE." (NR)
Art. 19. O art. 5º da Lei nº 8.685, de 20 de julho de 1993, modificado pelo art. 51 da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de setembro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 5º Os valores não aplicados na forma do
art. 1º no prazo de 48 (quarenta e oito) meses contado
da data do início do primeiro depósito na conta de que
trata a alínea a do § 1º do art. 4º, e no caso do art. 3º
após 180 (cento e oitenta) dias de seu depósito na conta de que trata a alínea b do § 1º do art. 4º, destinar-se-ão à ANCINE, para aplicação em programas e
projetos de fomento à produção, distribuição e exibição
de obras cinematográficas e videofonográficas de pro dução independente.” (NR)
Art. 20. Os demais artigos da Medida Provisória no 2.228-1,
de 6 de setembro de 2001, e da Lei nº 8.685, de 20 de julho de
1993, alterada pela Lei nº 9.323, de 5 de dezembro de 1996, e as
demais tabelas de valores da CONDECINE constantes de seu
Anexo I permanecem inalterados.
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de maio de 2002; 181º da Independência e 114º
da República. – FERNANDO HENRIQUE CARDOSO – Sérgio Silva do Amaral – Francisco Weffort – Pedro Parente .
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Durante o discurso do Sr. Francelino
Pereira, o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Francisco Escórcio.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Senador Francelino Pereira, a Presidência congratula-se
com V. Exª pelo brilhante discurso e com o Senador
Pedro Simon pelo também brilhante aparte.
A Mesa teve a compreensão e a paciência de
permitir a extrapolação do tempo concedido a V. Exª,
porque entendeu que o tema era muito palpitante.
Concedo a palavra ao eminente Senador Romeu Tuma. (Pausa.)
Concedo a palavra à eminente Senadora Marina Silva. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro
Simon, por vinte minutos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, é uma alegria ver V. Exª presidindo esta
Casa. V. Exª é um nome que admiramos há muito tempo, desde quando V. Exª veio a esta Casa como su plente do nosso querido Senador Alexandre Costa e
prestou inestimáveis serviços ao Brasil e, de modo
muito especial, ao seu Maranhão. É uma honra e uma
alegria vê-lo presidindo os trabalhos desta Casa.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, mudarei o
tema do meu pronunciamento, para ficar dentro da dis cussão trazida aqui pelo Senador Francelino Pereira.
Não há dúvida de que S. Exª tem toda a razão em
se sentir feliz, satisfeito, porque é realmente muito difícil
iniciarmos e concretizarmos um projeto nesta Casa.
Sou um dos machucados, porque, nesses quarenta
anos de vida parlamentar, tantas e tantas vezes, nos esforçamos para realizar algo positivo em vão. Parece que
o Legislativo é quase impotente. Enquanto o Executivo
prepara uma medida provisória às 8 horas da noite e, no
dia seguinte, sai no Diário Oficial e o Governo executa,
nós, aqui, debatemos, analisamos, preparamos projetos, que vão e vêm e não acontecem.
O Senador Francelino Pereira, em uma matéria
realmente muito difícil, conseguiu que o projeto andasse, fosse criada a Subcomissão e a Comissão Permanente, onde foram feitos debates e análises, e aprovada
uma lei e a entidade específica, com a perspectiva de
se obter dinheiro para produção, porque, sem isso, não
adiantará nada. E, hoje, é uma realidade.
Falarei sobre um outro setor: a televisão.
Se há algo polêmico no Brasil são as novelas.
Em primeiro lugar, não há dúvida de que as novelas
brasileiras atingiram um padrão de qualidade técnica
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de primeira grandeza. A improvisação que acontecia
no início, quando as novelas eram praticamente feitas
ao vivo, e era difícil compreendermos e aceitarmos,
não existe mais. Hoje, as novelas brasileiras têm pa drão internacional e são, aliás, as melhores do mun do, dentro do seu contexto, com artistas de primeira
grandeza, inclusive grandes artistas do teatro e do cinema atuam nas novelas; e, a cada momento, surge
gente nova. A novela tornou-se um grande atrativo.
Lembro que, na campanha eleitoral de 1974, passava uma novela de muito sucesso, O Bem-Amado, que
tínhamos que marcar os comícios políticos para depois
da novela. Se fizéssemos reunião no horário nobre –
entre 20h e 21h –, ninguém comparecia, porque estava
todo mundo assistindo à novela. Então, tínhamos que
marcar o horário político dizendo com todas as letras:
“Após a novela, inicia-se o debate político”.
Mas há muita dúvida com relação ao significado
da novela. No Brasil, podemos constatar a influência
das novelas nos costumes das famílias, na sociedade, na maneira de ser do povo; enfim, a influência da
televisão de um modo geral, e da novela de modo específico, foi muito grande.
Fiz um estudo longo sobre essa matéria, mos trando que, quando não havia televisão, as transformações no Brasil eram lentas. Um dos exemplos interessantes é o comprimento da saia das mulheres, que
era comprida. De repente, a França lançava uma nova
moda, que aparecia num ou noutro jornal, e levava
anos e anos para que se transformasse em realidade.
Do que acontecia em Paris, no Rio Grande do Sul ou
em Minas Gerais ninguém tomava conhecimento, senão aos poucos.
Com a televisão, essa absorção passou a ser
instantânea, pois o que acontece no mundo chega a
nossos lares e influencia a nossa família e a nossa
maneira de ser. Por isso, a televisão, mais do que o rádio, mais do que o jornal, mais do que o cinema, mexe
com a forma de existência da vida brasileira, porque
está dentro da nossa casa. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Por isso, defendo a televisão e venho
dizendo que ela merece um cuidado especial. Esta
Casa, onde temos a Comissão de Educação, a de Saúde, a de Assuntos Sociais, que cuida da família, da
escola, da saúde, não pode deixar de cuidar da televisão, pois ela influencia a mocidade brasileira mais
que qualquer outro setor.
E as novelas! As novelas mexem conosco.
Já contei uma vez e vou contar novamente: no
Rio Grande do Sul, há um lugar que se chama Santa
Justina, de colonização italiana. Embora a menos de
meia hora de Caxias, as pessoas viviam naquele lu gar praticamente ao estilo de 1875, quando vieram os

92
08370 Sábado 18

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

primeiros imigrantes. Ali, havia a igreja, o salão paroquial ao lado da igreja, a missa aos domingos, e as
únicas atividades sociais eram a missa e, depois, a
bocha e as cantorias italianas ou gauchescas. E à tarde, depois do churrasco, alguns dançavam à moda
antiga; mulheres usavam saias até os tornozelos.
Nós, do antigo PTB e, depois, do MDB, tínhamos o costume de encerrar a campanha em Santa
Justina, porque era um local todo nosso. Toda aquela
gente era nossa. De dois em dois anos, estávamos
em Santa Justina para fazer o comício de encerramento das eleições municipais e estadual.
Passou o tempo, e fui indicado Presidente do Partido. Vieram as violências da revolução, da ditadura e
passaram-se mais ou menos quatro anos desde então,
não mais que isso, até que eu lá retornasse. Havia che gado a televisão. Em primeiro lugar, não era mais almoço e sim jantar. Tudo bem! Quando olhei ao lado, havia
uma boate com luz negra, com música de estourar os
ouvidos – como uma boatezinha do Leblon, no Rio de
Janeiro. As menininhas usavam minissaias e dançavam
músicas modernas. Tudo mudou. Aquele estilo de vida,
que havia durado 100 anos, em dois anos transformou-se totalmente em uma outra sociedade.
Isso demonstra o significado da televisão. Se ela
não existisse, se não houvessem as novelas mostrando outros estilos, aquela população levaria mais 100
anos para, devagarinho, chegar lá.
É claro que não estou criticando isso. Pelo amor
de Deus! Isso é um avanço da tecnologia. O fato de o
mundo entrar na minha casa, e eu conhecer tudo o
que acontece, é altamente positivo, mas devemos
analisar e debater o assunto.
E é dentro desse contexto que venho hoje aqui
dizer que estou emocionado com as respostas da novela O Clone com relação ao tratamento de drogados
no Brasil. Eu, que venho me dedicando a este assunto
há muito tempo, não vi nada melhor que desse resultado. Houve campanhas do governo, campanhas da
Igreja, campanhas da sociedade, campanhas de entidades, campanhas internacionais, uma imensidão de
campanhas que já foram realizadas no sentido de orientar a mocidade contra o uso indevido de drogas.
Em nenhum momento, vivemos o que estamos vivendo agora. É impressionante o número de jovens que
está querendo se tratar; é impressionante o número
de jovens que está conversando com os seus pais sobre isso – o que nunca fizeram; é impressionante o
número de jovens que está buscando tratamento; é
impressionante o número de jovens que, assistindo à
novela, está buscando ajuda.
E a Glória Perez, que mulher competente! Mu lher extraordinária, que soube transformar a sua má -

MAIO 2002
Maio de 2002

goa, a injustiça da vida, a sua tristeza, o seu sofrimento, que o Brasil inteiro acompanhou, em uma obra
magnífica. Atiraram no que viram e acertaram no que
não viram. Era para ser o clone o tema central, o grande debate, a discussão; mas, na verdade, o auge da
novela está ocorrendo em cima desse trabalho de viciados em drogas.
Vale ressaltar também, meu prezado Senador, o
valor artístico espetacular, o desempenho daqueles
artistas. Eles estão mostrando realmente o que é um
viciado. Inclusive é emocionante, no meio das cenas,
mostrarem a experiência de pessoas que sofrem ou
sofreram o drama na vida real. Mostram apenas as
suas fisionomias dando depoimentos graves, sérios e
verdadeiros com relação à droga.
Que belo trabalho esse! Que magnífico trabalho
vem sendo realizado nessa novela; que colaboração
excepcional para uma das causas mais graves no
Brasil hoje, que é a droga na nossa mocidade, nos jo vens que, infelizmente, sem outros valores, sem ou tras chances, se deixam levar por ela.
Às vezes, conversando com os jovens, eles di zem: “Senador, vamos a uma reunião, a uma festinha
com colegas da universidade ou a festinhas lá no bairro, na vila, e quem não usa droga é quadrado; é olha do com restrição, como se a pessoa tivesse uma fra queza. Para convivermos com o grupo, temos que
usá-la também”.
E isso se alastrou e se transformou em um pro blema grave. Já se diz que um terço das universidades brasileiras está infectado com a droga – creio que
é mais.
Saudar essa novela da Globo é muito importante. É a segunda vez que vejo a Globo fazer um trabalho de grande repercussão. O primeiro foi aquele em
que apareceu um senador defendendo a reforma
agrária. Nunca vi se falar tanto em reforma agrária no
Brasil, nunca vi se debater tanto a reforma agrária
como no caso do senador da novela, que lutava, explicava e justificava o que era a reforma agrária. Ali, já
houve um grande feito. Agora, é muito mais; agora se
trata de um problema mais grave, mais profundo,
mais cruel, que vivemos no Brasil atual, que é a mocidade entregue ao tóxico.
Tenho falado muitas vezes sobre este assunto.
Quando fui Governador, olhei de frente esse problema. Criei o Centro da Juventude, que era uma espécie de centro de triagem, onde todos os jovens eram
recebidos e encaminhados. Tínhamos o serviço de
emprego do jovem, o S.O.S., e, juntamente com os
empresários, firmas e entidades conseguimos que jo vens desempregados conseguissem emprego. A
mãe, muitas vezes, levava dois filhos: um queria em -
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prego, e conseguíamos; outro estava começando a
se viciar, e tínhamos o serviço de atendimento a esse
jovem e o preparávamos para não cair no vício, por
meio do esporte, educação, cultura, seminários, excursões e reuniões de laser. Com isso, trazíamos os
jovens que estavam na iminência de entrar para o
mundo das drogas.
Criamos uma instituição, um hospital, que estava desativado, para internamento de jovens drogados
que não tinham posses, pois sequer o SUS tomava
conhecimento do problema. Então, criamos essa entidade para ser utilizada por jovens drogados.
O interessante é que algumas famílias tinham
três ou quatro filhos em situações diferentes: um, pe queno, apenas assistia; o outro, jovem, estudava, mas
já estava começando a ver; o outro, um rapaz, desempregado, já estava entrando no tóxico, e outro, o mais
velho, já estava dentro do tóxico. Cuidar caso a caso,
dar força caso a caso e dar um entendimento caso a
caso foi a fórmula que se encontrou, e que me pareceu importante.
Mas, lamentavelmente, no Brasil, são muito
poucas as instituições preocupadas com as drogas.
Não, estou mentindo; são muitas as instituições preocupadas com as drogas, mas são poucos os resultados efetivos.
Falando com psiquiatras, eles dizem que, na
Psiquiatria, os tratamentos médicos são poucos eficazes no sentido de se retirar o jovem das drogas.
Hoje, o que está tendo mais sucesso são as entidades religiosas, instituições como a do Bom Jesus, por
exemplo, em que pessoas anônimas se oferecem
para ajudar: recebem a família, o pai, a mãe e os ir mãos, abrindo um relacionamento entre o drogado e
a família, fazendo uma análise de como está a situação. Depois, esse jovem é recolhido a uma instituição
onde fica meses, fazendo tratamento como em um regime militar: levanta às seis horas; arruma a própria
cama; uns vão para a cozinha, outros para a horta, ou
para a marcenaria, ou para o serviço de limpeza, en fim, todos têm suas obrigações. Lá, tem hora para estudar, para rezar, para brincar, para o lazer e o trabalho. Isso tem dado algum resultado. Dizem os psiquiatras com quem conversei que, nessas instituições, os
resultados têm sido positivos.
Portanto, Sr. Presidente, a novela O Clone tem
aproximado pais e filhos, ensinando jovens e pais o
que fazer. Por isso, são tantos os comentários proporcionando um efeito emocionante.
Repito, Sr. Presidente: estamos vivendo o momento mais significativo do diálogo entre pais e jovens drogados. Estamos vivendo o momento mais
significativo de jovens drogados que procuram seus
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pais e professores para um tratamento; o que antes
eles se negavam. Um número significativo de jovens,
ao verem os resultados cruéis da droga, estão querendo evitá-la.
Então, desta tribuna, transmito o meu abraço à
Glória Péres e à Rede Globo. Isso é muito bom!
E vejo, nesta adaptação da novela, o quanto a
televisão brasileira pode fazer pelo nosso povo. Tenho
dito e repetido – não sei por que o meu amigo Fernando Henrique não tem uma maior preocupação com isso
– que o Presidente da República poderia se reunir com
os “homens” da Globo, da Bandeirantes, da Record, da
Rede Vida, da Canção Nova, enfim, das inúmeras televisões, para estudarem planos, fórmulas para que pos samos ter programas educativos na televisão, programas que instruam e politizem o povo brasileiro. Não
quero – e tenho um projeto nesse sentido – fazer a Voz
do Brasil na televisão brasileira. Isso seria uma estupidez! Mas penso que se poderia determinar um horário
nobre. Ou seja, cada televisão deveria ter, no decorrer
da semana, um programa voltado para a sociedade –
de música erudita, de debate para jovens, ou outros.
Cada televisão escolhe o programa que quiser e da maneira como quiser, mas um programa voltado para a
conscientização, para a dignificação do caráter da pes soa, da sociedade, dos jovens brasileiros. Esse é um
exemplo do que pode a televisão fazer quando quer.
Mas temos muitos exemplos. Se analisarmos os dados
do Censo brasileiro, vamos ver que a televisão influencia em muitos deles, porque não pode ser diferente.
Já fiz essa análise. E já discutimos o porquê de a no vela, a televisão apaixonarem tanto.
A análise feita pelos estudiosos é mais ou me nos a seguinte: o pobre assiste à novela, que, para
ele, é uma maneira de fazê-lo suportar a vida. A em pregada doméstica sai às seis horas da manhã, tra balha todo o dia e chega em casa à noite. É uma vida
cansativa e difícil, com duas horas de ônibus e muito
trabalho. Quando ela chega em casa, janta e assiste à
novela. Na novela, ela se identifica com o personagem – com aquela moça, com aquele rapaz ou com
aquela senhora, aquele senhor – e dorme como se tivesse uma vida diferente. Ela sonha com aquilo. Ela
tem um instante de paz e tranqüilidade, no momento
que vive aquela emoção. Isso a ajuda viver! Isso a ajuda viver! É interessante, mas é real.
Por isso, neste momento, venho à tribuna felicitar a TV Globo, Glória Perez e a todos nós pela de monstração altamente positiva de que, quando queremos, fazemos. Essa é uma demonstração altamente concreta do que pode fazer a televisão de bem para
o Brasil. Reconheço que as emissoras de televisão
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têm de ter lucro. Elas brigam pela concorrência e pelo
melhor Ibope. No Ibope, às vezes, a apelação dá mais
audiência do que trabalhos sérios. Mas acho que se
houver entendimento, consenso e participação de to dos, haveremos de melhorar muito a televisão brasileira no sentido de alcançar, em vários setores, o que
está sendo alcançado nesta novela.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Concedo o
aparte, com todo o prazer, ao Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Senador Pedro Simon, quero, num rápido aparte, registrar
a importância do seu discurso, assinar e endossar as
palavras de V. Exª, não só em meu nome, como Senador por Roraima, mas em nome da Liderança do Go verno. Sem dúvida alguma, em seu discurso, V. Exª
faz justiça a uma iniciativa que está tendo ampla e positiva repercussão no País entre a sociedade e, especialmente, entre os jovens. Fico muito feliz em ter ou vido, nesta manhã, um discurso de tal capacidade, de
tal brilho e de tanta importância social para o nosso
País. Meus parabéns!
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado, nobre Líder, Senador Romero Jucá.
Era isso, Sr. Presidente. Era isso o que eu queria
dizer. Que bom que essas coisas também aconteçam! Na mesma época em que vemos, na televisão,
um sinal do que pode ser feito, temos a assinatura da
lei que vai trazer dias novos ao cinema brasileiro. Ci nema, televisão e cultura são aquilo de que precisamos para proporcionar uma melhor educação para o
povo brasileiro.
Fiquei emocionado com o resultado do último
censo, que mostra o número de crianças na escola. Re almente, são números que devem honrar o Ministro da
Educação. Já estando as crianças na escola, o importante é o que fazer com elas durante o período em que
lá ficam. E aí a televisão exerce o seu grande papel.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Senador Pedro Simon, V. Exª, como sempre, com esse
carinho e essa dedicação fantástica.
Agradeço a maneira carinhosa e bondosa como
V. Exª se dirigiu à minha pessoa e ao meu pai político,
o Senador Alexandre Costa. Tenho certeza de que
ele, lá do céu, está nos guiando para que possamos
fazer um grande trabalho.
Convido V. Exª a assumir a Presidência desta
sessão.

O Sr. Francisco Escórcio deixa a cadeira
da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Pedro
Simon.
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O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) – Concedo
a palavra, para uma comunicação inadiável, ao ilustre
Senador Francisco Escórcio.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ve nho a esta tribuna para falar a todos os funcionários
desta Casa.
Ainda agora, no exercício da Presidência, liguei
para o Sr. Diretor-Geral, Dr. Agaciel da Silva Maia,
para solicitar uma posição quanto ao pagamento de
uma parcela que, hoje, é reclamada por todos os funcionários desta Casa. O Dr. Agaciel não estava, mas
falei com a Drª Paula.
Quero tranqüilizar todos e pedir, carinhosamente, ao Líder do Governo, Senador Romero Jucá, para
que interceda para que o repasse do Tesouro Nacional chegue a esta Casa, porque todos os funcionários
estão na expectativa. Sabemos que a situação não
está fácil. Há pouco, recebi uma comissão de funcionários que pediu que eu falasse em nome deles.
Senador Romero Jucá, sei da competência e do
dinamismo de V. Exª, que, daqui a pouco, tenho certeza, vai pedir e sensibilizar o Governo para que repasse, urgentemente, esse recurso a fim de que possa
ser efetuado o pagamento a todos os funcionários. A
Drª Paula me garantiu que, se o repasse for feito, até o
dia 23 o pagamento estará na conta dos funcionários.
Passo ao segundo assunto.
Acabo de receber do Presidente do Supremo
Tribunal Federal, no exercício da Presidência da Re pública, um convite para a solenidade de sanção da
lei criadora da TV Justiça.
E quero fazer justiça a uma pessoa, o Senador
José Sarney, que foi o primeiro a implantar uma televisão desse tipo. Agora, aquele órgão também terá a
sua emissora de televisão. Felicito, neste momento,
aquela autoridade por tão bravo feito.
Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, há pouco,
V. Exª estava tratando do tema televisão, e chega em
boa hora a notícia de que teremos a oportunidade de
assistir aos trabalhos da Justiça de nosso País e de
ver como ela funciona, por dentro e por fora.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) – V. Exª tem
toda razão. A Mesa também felicita o Presidente do
Supremo Tribunal Federal, no exercício da Presidência de República, por sancionar a lei que cria a TV
Justiça, que será muito importante. Assim como as
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respectivas TVs mudaram as imagens do Senado e
da Câmara, tenho certeza de que o mesmo ocorrerá
com imagem da Justiça, com a instalação da TV Justiça. Será mais um setor muito importante e significativo. E poderemos, assistindo à TV Justiça, analisar,
respeitar, criticar, às vezes, e verificar como anda a
Justiça brasileira.
A Mesa congratula-se com V. Exª e faz suas as
saudações à criação da TV Justiça, felicitando o no bre Presidente do Supremo Tribunal Federal, que, no
exercício da Presidência da República, por gentileza
do Presidente, tem a oportunidade de sancionar a lei
em evidência.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) – Concedo
a palavra ao nobre Líder do Governo, Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Senador Pedro Simon, Srªs e Srs. Se nadores, farei duas colocações muito rápidas, a pri meira para fazer um agradecimento.
Coordenei, pelo Governo, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o debate da reforma do Judiciário, e apresentei uma emenda, que foi
acatada pelo Relator e pelo Plenário da Comissão,
que entendo ser extremamente importante e preencher uma lacuna deixada pela Constituição.
Apresentei uma emenda dando autonomia administrativa e financeira às defensorias públicas de todo o
País, por entender que cabe à Defensoria Pública um
papel extremamente importante, que é, na verdade, o
de democratizar a Justiça, de proteger o cidadão mais
pobre, que é a grande maioria da nossa população, que
não tem condição de pagar advogado. Aprovamos,
atendendo a um pleito e encaminhando uma luta da
Associação Nacional dos Defensores Públicos, essa
medida, que considero extremamente importante.
Ontem, representantes do Centro de Assistência Judiciária do Distrito Federal e da Defensoria Pú blica do Distrito Federal foram ao meu gabinete, co mandados pelo Dr. Paulo César Chagas, Diretor-Geral, e sua grande equipe, para me entregar um diploma de reconhecimento e de honra ao mérito pelo tra balho feito em favor de todas as defensorias públicas
do País. O diploma de honra ao mérito reconhece os
serviços por mim prestados, com dedicação e lealdade, contribuindo para a construção da história da De fensoria Pública e para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa.
Quero agradecer esse gesto de todos os defensores públicos do Brasil, em especial à Defensoria
Pública do Distrito Federal, ao Dr. Paulo César Cha gas, dizendo que continuaremos a lutar para que a
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Justiça possa ser implantada com mais rapidez e
para todos. Temos que combater a impunidade no
País, e para isso é preciso ter uma prestação jurídica
bem feita e que possa chegar a todos os brasileiros,
principalmente à população mais pobre.
Peço a transcrição desse diploma, Sr. Presidente.
Desejo ainda fazer um registro extremamente
importante para o País, falando em nome da Liderança do Governo: nesta semana, a Petrobras quebrou o
seu recorde nacional, com a produção de 1,6 milhão
de barris de petróleo por dia, no Brasil. A empresa
chegou a produzir, portanto, 88% do consumo nacional. Esse é um fato extremamente auspicioso.
Parabenizo os servidores da Petrobras, a sua diretoria, especialmente o Dr. Francisco Gros, Presidente da empresa. Sem dúvida, essa empresa se firma cada vez mais no cenário internacional como um
empresa altamente especializada e que honra o nos so País. De acordo com estimativas feitas, até 2005
seremos auto-suficientes na produção de petróleo.
Esse é um fator extremamente positivo para a nossa
balança de pagamentos, para o equilíbrio das contas
internas e, mais do que isso, para evitar problemas
oriundos dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio
e que tanto interferem na vida dos países que dependem da importação de petróleo.
Peço a transcrição também da matéria publicada pelo jornal O Estado de S. Paulo: “Petrobras quebra recorde de produção”.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.
Petrobrás quebra recorde de produção
NICOLA PAMPLONA
RIO – A Petrobrás ultrapassou, no dia 12, a marca de pro dução de 1,6 milhão de barris de petróleo, recorde diário de produção da companhia. O volume representa 88% do consumo nacional, de 1,8 milhão de barris por dia, mas a auto-suficiência não
será atingida em breve. Por causa de paradas para manutenção
de plataformas, a empresa terá uma média anual de produção de
1,49 milhão de barris em 2002, de acordo com o diretor de Exploração e Produção, José Coutinho Barbosa.
A auto-suficiência deverá ser atingida apenas em 2005,
conforme prevê o planejamento estratégico da Petrobrás, quando
a estatal estará produzindo 1,9 milhão de barris por dia e empresas privadas, outros 300 mil. A média anual de 2002 também já
está prevista e não representa nenhuma revisão no planejamento.
Em 2001, a empresa teve uma produção média de 1,37 milhão
de barris por dia, 50 mil a menos que o previsto. A queda foi causada pelo naufrágio da plataforma P-36.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução nº 23, de 2002, de autoria
dos Senadores Carlos Wilson e Ney Suassuna, que
acrescenta inciso ao art. 103 do Regimento Interno.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria, anexada ao Projeto de Resolução nº
81, de 1999, nos termos do Requerimento nº 472, de
1999, vai às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) – Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso,
no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 429, de
1999, de autoria do Senador Pedro Simon,
que dispõe sobre o comparecimento bienal
dos Chefes de Missões Diplomáticas perante o Senado Federal;
– Projeto de Lei do Senado nº 244, de
2001, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera a Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991, que restabelece princípios
da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, institui o Programa Nacional de Apoio à Cultura
(Pronac) e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 44, de
2002, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que denomina “Rodovia Governador Vir gílio Távora” trecho da rodovia BR-116.
Tendo sido apreciados terminativamente pelas
Comissões de Educação e de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, os Projetos de Lei do Senado nºs
244, de 2001, e 44, de 2002, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; o de nº 429, de 1999, rejeitado, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Ofício nº
101/02, de 16 do corrente, do Presidente da Comissão Mista de Segurança Pública, em aditamento ao
Ofício nº 95/02, encaminhando o texto consolidado do
projeto de lei que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública, com os destaques aprovados por
aquela Comissão.
Com referência ao expediente lido, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos ao Plenário:
– a referida matéria fora inicialmente
encaminhada ao Senado Federal por meio
do Ofício nº 95, de 2002, daquele Colegiado, tendo sido lida em plenário no dia 24 de
abril último, onde recebeu a denominação
de Projeto de Lei do Senado nº 108, de

97
Sábado 18 08375

2002, que foi publicado no Diário do Senado
Federal e em avulsos;
– imediatamente à sua publicação,
abriu-se prazo de cinco dias úteis para ofe recimento de emendas à matéria perante a
Mesa;
– findo esse prazo, sem oferecimento
de emendas, o projeto foi agendado na
Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do dia 21 próximo, para apreciação
em plenário.
Prestados esses esclarecimentos e em face do
novo texto trazido neste momento ao conhecimento
desta Casa, a Presidência determina a retirada do
Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2002, da Ordem
do Dia prevista para o próximo dia 21, a publicação
do novo texto no Diário do Senado Federal e a republicação dos avulsos correspondentes, bem como a
reabertura do prazo para oferecimento de emendas
ao projeto, na forma do novo texto apresentado.
É o seguinte o novo projeto para republicação:
(*)PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002
(Da Comissão Mista Especial destinada a
levantar e diagnosticar as causas e efeitos
da violência que assola o País)
Altera a redação do § 3º do art. 4º da
Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001,
que institui o Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 4º O FNSP apoiará projetos na
área de segurança pública, destinados, dentre outros, a:
I – reequipamento das polícias estaduais, inclusive corpo de bombeiros;
..............................................................
III – sistemas de informações, de inteligência e investigação, bem como de estatísticas policiais;
..............................................................
VI – informatização“.(NR)
Art. 2º O art. 4º, § 3º da Lei nº 10.201, de 14 de
fevereiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte
redação:
(*)Republicado em substituição ao anterior, para incluir os destaques aprovados pela Comissão.
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”Art. 4º ...................................................
..............................................................
§ 3º Só terão acesso aos recursos do
FNSP o ente federado que tenha instituído,
em seu âmbito, plano de segurança pública,
ou o município que mantenha guarda municipal ou policiamento comunitário e Conselho de Segurança Pública, visando à obtenção dos resultados a que se refira o parágrafo anterior.“ (NR)

•

•

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão,
FRAGMENTO DO RELATÓRIO FINAL DA
COMISSÃO MISTA DE SEGURANÇA PÚBLICA:
Vasconcellos; PL 451, de 1995, do Deputado
Arnaldo Chinaglia; PL 4.062, de 2001, do Deputado
Ronaldo Vasconcellos; PL 4.846, de 1994, do Deputado Francisco Silva; PL 1.508, de 1999, do Deputado
Lino Rossi; PL 2.549, de 1996, do Deputado Augusto
Nardes; 1768, de 1999, do Deputado Antônio Carlos
Biscaia; PL 20, de 1999, do Deputado Paulo Rocha;
PL 306, de 1999, do Senador Lúcio Alcântara; PL
642, de 1999, do Senador Geraldo Althoff; PL 104, de
2000, do Senador Íris Rezende e PL 204, de 2000, do
Senador José Ro’berto Arruda.
Por sua participação em nosso Grupo de Trabalho, merece ponderação também o PL 4.342, de
2001, do Deputado Marcus Vicente, que “dispõe so bre o monitoramento eletrônico de presos”.
Todavia, pela sua própria definição, consideramos não se tratar de matéria condizente com os temas tratados por essa Sub-Comissão — que são
aqueles relacionados justamente com as penas alternativas às medidas restritivas à liberdade (prisão) —,
sendo, a nosso sentir, inapropriada a discussão do referido Projeto neste Grupo de Trabalho, na medida em
que o mesmo cuida sobre inovação na execução da
pena de prisão (objeto do projeto), devendo, por isso,
receber atenção mais comedida, inclusive do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
II – Complementação do relatório
Conforme sessão da Comissão Mista de Segurança Pública e Violência realizada no dia 13 de março passado, na apreciação do Relatório Parcial relativo aos projetos de lei apresentados sobre penas al ternativas, celulares pré-pagos e Fundo Nacional de
Segurança Pública, o nobre Deputado Marcos Rolim
apresentou os seguintes destaques, que passamos a
enumerar:
• Destaque nº 1, com adição de mais uma
modalidade de pena alternativa: restrição de

•

•

•
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circulação (acrescenta inciso ao art. 43 do PL
que altera o art. 43 do Código Penal);
Destaque nº 2, especifica que os recursos
arrecadados com a multa e a perda de bens
serão destinados ao Fundo Penitenciário
Estadual (modifica o art. 49, caput, e 51, § 1º,
do PL que altera o art. 43 do Código Penal);
Destaque nº 3, com adição de prioridades à
destinação do Fundo Nacional de Segurança
Pública (FNSP), sugerindo aplicação dos
recursos também para formação de policiais,
informatização, recursos de inteligência e
valorização salarial (acrescenta incisos ao
art. 4º, do PL que modifica a Lei nº 10.201, de
14 de fevereiro de 2001);
Destaque nº 5, com adição da exigência
também de Policiamento Comunitário para a
destinação de recursos do Fundo Nacional de
Segurança Pública (FNSP) (acrescenta
expressão ao § 3º do art. 4º do PL que modifica
a Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001);
Destaque nº 6, com adição da necessidade
de projeto de lei sobre a proibição de
propaganda sobre a comercialização de
armas;
Destaque nº 7, com a adição da necessidade
de projeto de lei sobre a exigência de que a
coleção de armas possa se dar apenas em
locais de natureza pública.

Por outro lado, o nobre Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh encaminhou discussão no sentido que o
projeto de lei sobre acréscimo de pena em caso de
utilização de arma de fogo (roubo, extorsão e resistência) fosse retirado da Lei de Armas e fixado no
projeto de lei de alteração do Código Penal, no que
foi acatado.
Na fase de discussão e votação, os destaques
nºs 1, 2, 3, 4, 5 e 6 foram acatados pelo Relator do
Grupo de Trabalhos sobre Ações Preventivas.
Ofício nº 101/02 – CMEsp – “Segurança Pública”
Brasília (DF), 16 de maio de 2002.
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Em aditamento ao Ofício nº 95/02 – CMEsp “Segurança Pública”, encaminho a Vossa Excelência o
texto consolidado do PL que institui o FNSP, com os
destaques aprovados pela Comissão.
Respeitosamente, – Senador Íris Rezende,
Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) – Os Srs.
Senadores Mozarildo Cavalcanti e Moreira Mendes
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, minha presença
na tribuna do Senado Federal prende-se, desta feita, à
discussão de tema da mais alta relevância para nosso
País e que tem sido abordado, nesta tribuna, por meus
ilustres Pares, em repetidas oportunidades.
Refiro-me à agroindústria, setor econômico que
tradicionalmente se reveste de importância na economia nacional e que, segundo estudos divulgados pelo
IBGE, apresentou resultados expressivamente positivos no ano findo.
Enquanto o segmento industrial como um todo
cresceu cerca de 1,5%, acompanhando o nível de
crescimento do PIB, o setor agroindustrial cresceu
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mais de 2,5%, gerando um total de riquezas superior
a 130 bilhões de reais, significando mais de 11% do
Produto Interno Bruto brasileiro.
O complexo de produção de insumos para a agropecuária, compreendendo as máquinas, as sementes e
os fertilizantes e defensivos, em conjunto com a estrutura de beneficiamento de produtos agrícolas e pecuários
primários, aí entendidos os grãos, as frutas, as várias
carnes e demais produtos animais, foi pujante em 2001,
com um dinamismo ímpar, capaz de reverter o desempenho negativo de 2000, quando o setor havia encolhido em 3,6 pontos percentuais.
Ao lado de outros elementos positivos que ca racterizaram a agroindústria em 2001, como as condições climáticas, as boas safras e as conjunturas mercadológicas favoráveis, cumpre destacar a expressiva parcela de investimentos que foram alocados ao
setor, atingindo 4,4 bilhões de reais, segundo os res ponsáveis pela área de agronegócios do BNDES.
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O aporte adequado de financiamentos permitiu a
programação adequada das atividades de produção de
insumos e de beneficiamento de produtos, de forma
moderna e sustentável, o que resultou em produtos fi nais de qualidade, a preços competitivos, tanto no mercado interno como nos mercados internacionais.
O reflexo de tal conjuntura favorável foi sentido
por nós todos, na medida em que os produtos agropecuários não causaram maior impacto nos índices in flacionários de 2001.
Além disso, e tão importante quanto sua influência na economia interna, foi a contribuição da agroindústria para a balança comercial nacional.
Em 2001, a receita de exportações do complexo
de agronegócios superou a casa dos 19 bilhões de
dólares norte-americanos, representando cerca de
um terço das exportações nacionais, segundo dados
da Confederação Nacional da Agricultura.
O superávit de nossa balança, o primeiro nos
sétimos últimos anos, atingiu a casa de 2,6 bilhões de
dólares e, com certeza, pode ser creditado ao brilhante desempenho dos agronegócios, cuja balança setorial apresentou um superávit de 14,7 bilhões de dólares, comprovando, de forma inequívoca, a importância fundamental dos negócios agropecuários para as
exportações nacionais.

especializado em informação jornalística, venceu a votação popular, sagrando-se em primeiro lugar no Estado
de Rondônia, como o melhor e maior no Oscar da
Internet Mundial. A premiação aconteceu em São Paulo, no Clube Via Funchal, em uma festa que reuniu
mais de 2.500 convidados, entre estrelas da Rede
Globo de Televisão, empresários e representantes de
conglomerados, a exemplo da Caixa Econômica Federal, IBM e Bradesco.
Maior portal de comunicação da Amazônia, o
RONDONIAGORA.COM levou o nome do Estado ao
estrelato nacional e mundial na noite desta terça-feira.
A vitória, que coroa com êxito a trajetória do jornalismo sério em Rondônia, representa um passo importante na comunicação do Estado. Inovador pelo seu
formato de levar a todos os 52 municípios a notícia
como ele acontece e no exato momento dos fatos fascina cada um dos milhares de internautas que acreditaram e acreditam em um trabalho.

Ao apresentar esses dados, tento ressaltar,
mais uma vez, a importância de uma política séria
de atuação setorial, como base para a consecução
de sucesso e de desenvolvimento de qualquer atividade econômica.

O PRÊMIO IBEST é considerado o Oscar
mundial da internet, pois é a premiação que reúne o
maior número de inscritos e votantes em todo o
mundo. Este ano, o prêmio apontou os melhores em
43 categorias e elegeu melhores sites regionais do
País. Lançado em 1995, o prêmio reconhece os novos talentos e premia o esforço dos profissionais e
dos sites que fazem a história da internet no Brasil.
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero registrar nos Anais desta Casa este fato que orgulha a Imprensa Rondoniense, reconhecendo o tra balho incansável dos Jornalistas GERSON COSTA e
ELIANIO NASCIMENTO, proprietários da Central
Amazônica de Comunicações, aprovada com o
PRÊMIO.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.

Os financiamentos, o apoio à exportação e a
capacitação tecnológica são as ferramentas que vimos utilizadas e que redundaram num crescimento
firme e sustentável para o setor.
Resta-nos, pois, envidar todos os esforços
para a manutenção de tal cenário, com a mais profunda convicção de que, ao encontro das mais legítimas vocações nacionais, a agroindústria continuará
representando um dos baluartes da vida econômica
brasileira.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL– RO) –
RONDONIAGORA RECEBE
PRÊMIO INTERNACIONAL
Senhor Presidente, Srªs e Srs. Senadores, indicado
pela academia do IBEST, o site RONDONIAGORA.COM,

A vitória, também, é a mesma para os profissionais da NAVEGANTESWEB, de Fortaleza-CE, res ponsável por todo o projeto, sistema de notícias e
design do site campeão RONDONIAGORA.COM. A
festa em São Paulo foi comandada pelo apresentador Luciano Huck, e contou com cerca de 2 mil e
500 convidados, e atrações de renome nacional.

(Levanta-se a sessão às 10 horas e 23
minutos.)
(OS 14846/02)
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Ata da 64ª Sessão Não Deliberativa,
em 20 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior e Reginaldo Duarte

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Reginaldo Duarte, procederá à leitura do Expediente.

Os méritos do Senhor Marcus Camacho de Vincenzi, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 14 de maio de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 160/DP/ARC/MRE/APES

É lido o seguinte

Brasília, 10 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 157, DE 2002
(Nº 379/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 56, §
1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior,
aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de
1986, no art. 42, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 3.959,
de 10 de outubro de 2001, submeto à apreciação de
Vossas Excelências a escolha, que desejo fazer, do
Senhor Marcus Camacho De Vincenzi, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Libanesa.

De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no art. 56, § 1º, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986,
no art. 42, § 1º, do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de
10 de outubro de 2001, submeto à apreciação de
Vossa Excelência a anexa minuta de Mensagem ao
Senado Federal destinada à in dicação do Senhor
Marcus Camacho de Vincenzi, Ministro de Pri meira
Classe da Carreira de Di plomata, do Quadro Per manente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à República Libanesa.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum vitae do Embaixador
Marcus Camacho de Vincenzi, que, juntamente com
a Mensagem ora submetidas à apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
Divisão do Oriente Próximo
Líbano – Informações básicas
Chefe de Estado: Presidente General Émile Lahoud
Chefe de Governo: Rafic al-Hariri (Presidente do
Conselho de Ministros)
Presidente do Parlamento: Deputado Nabih Berri
Ministro dos Negócios Estrangeiros: Mahmoud
Hammoud
Em novembro de 1998, o General Émile Lahoud (ex-Comandante das Forças Armadas Libanesas) foi eleito Presidente da República pela Assembléia Nacional libanesa. Sua eleição alimentou a es perança de um regime de maior concertação entre
as diferentes correntes internas. O Primeiro-Ministro
Rafic al-Hariri, que estivera à frente do Governo no
período de 1991 a 1998, imediatamente após o final
da Guerra Civil (1975-1991), foi reconduzido ao car go em outubro último, após a mal sucedida, principalmente do ponto de vista econômico e financeiro,
e breve gestão do Primeiro-Ministro Selim el-Hoss.
A partir de 1991, com o término do conflito civil,
o Líbano passa a envidar esforços para a reconstrução do país. Para tanto, o país tem procurado garantir
o apoio dos dois principais atores externos no cenário
regional, Estados Unidos e União Européia (mais es pecificamente, a França, tradicional aliada do Líbano,
cujo Presidente, Jacques Chirac, tem especiais ligações de amizade com o Primeiro-Ministro al-Hariri),
bem como das monarquias do Golfo.
Com a assinatura dos Acordos de Ta’ef, em ou tubro de 1989, a Síria emergiu como o grande agente
pacificador do Líbano. Em maio de 1991, foi assinado
o Tratado de Fraternidade, Cooperação e Coordenação entre a Síria e o Líbano, que formalizou uma íntima vinculação das políticas interna e externa dos dois
países.
Ao longo dos últimos meses, têm sido freqüentes, em Beirute e em outras cidades libanesas, manifestações de religiosos, políticos e estudantes, contrárias à presença síria e à ingerência de Damasco
nos assuntos internos libaneses. Destacam-se entre
os opositores da presença síria o Patriarca maronita,
Cardeal Nasrallah Butros Sfeir, e o líder político druso
Wallid Jumblatt.
Desde a criação de Israel (1948), as relações
entre os dois países foram marcadas pela tensão.
Israel mantinha, desde 1978, presença militar ao lon go de uma “buffer zone” (zona de segurança) de 10
km na fronteira sul libanesa.
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No final de maio de 2000, o colapso do Exército
do Sul do Líbano (ESL), milícia libanesa apoiada por
Israel, frente às ações cada vez mais eficientes do
Hezbollah, acelerou o processo de desocupação dos
territórios libaneses. Em decisão surpreendente, o
Governo israelense determinou o adiantamento da
retirada de suas forças do território libanês, prevista
inicialmente para julho de 2000, efetuando a desocupação às pressas nos dias 23 e 24 de maio daquele
ano, encerrando vinte e dois anos de ocupação. O
Governo sírio, ainda que tardiamente (1º-6-2000), in formou aceitar os termos da retirada e da demarcação de fronteiras no sul do Líbano, a cargo das Na ções Unidas. Em princípio, Israel teria preferido pro ceder à retirada de suas forças do Líbano após a normalização da situação com Damasco.
Em fins de janeiro último, da mesma forma
como tem procedido em anos anteriores, o Conselho
de Segurança das Nações Unidas (CSNU) estendeu
o mandato da Força Interina das Nações Unidas no
Líbano (UNIFIL) até o final de junho de 2002.
A nova espiral de violência verificada entre pa lestinos e israelenses motivou o Hezbollah a empreender ações de guerrilha contra as tropas de defesa
de Israel estacionadas na região das Fazendas de
Chebaa, única região ainda contestada por Beirute
após a demarcação, pela ONU, da “linha azul” que delimita a fronteira entre os dois países (segundo os peritos da ONU, a área pertenceria à Síria, razão pela
qual Israel entende que o assunto deve ser objeto de
negociações com Damasco unicamente). Com efeito,
em outubro de 2000, logo após a eclosão da Intifada
de Al Aqsa, o Hezbollah logrou capturar naquela re gião três soldados israelenses que ainda continuam
em poder da milícia. Em março de 2002, com um novo
agravamento das tensões regionais, o Hezbollah voltou a atacar o norte de Israel e a região de Chebaa,
fato que motivou a passagem do Secretário de Esta do norte-americano Colin Powell por Beirute em abril
corrente. Entretanto, especula-se que, na realidade,
teria sido a intervenção direta do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Kamal Karazi, em gestões em
Damasco e em Beirute que motivaram um acalmar da
situação na região fronteiriça.
Preocupa o Governo libanês a grave situação
econômico-financeira do país. Suas prioridades são a
superação do déficit orçamentário e a renegociação
da dívida externa (cerca de US$24 bilhões), com vista
a conseguir maior credibilidade internacional para
atração de investimentos.
Persiste no Líbano um elevado déficit na balança comercial. Essa situação torna o país extrema-
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mente dependente de transferências externas, sejam
elas empréstimos, doações ou remessas da população libanesa residente em outros países.
As relações bilaterais Brasil-Líbano são singularizadas por importantes condicionantes internas. O
relacionamento político bilateral tem sido correto e
cordial, desprovido de contenciosos de qualquer na tureza.
Encontra-se no Brasil a mais numerosa comunidade de origem libanesa no exterior, estimada entre 8
a 9 milhões de indivíduos (cerca de 5% da população
brasileira e mais do que o dobro da libanesa.
No plano multilateral, a atuação diplomática brasileira tem-se caracterizado pela defesa constante,
em todos os foros, da soberania e independência do
povo libanês. O Brasil exigiu a aplicação da Resolução nº 425 (1978) do CSNU que determinou a retirada das forças de ocupação de Israel do Sul do Líbano.
Por seu turno, Beirute defende a reforma das Nações
Unidas e demonstra simpatia à eventual ocupação
pelo Brasil de um assento permanente no Conselho
de Segurança. Os apoios recíprocos a candidaturas
constituem a tônica da cooperação entre os dois países nos organismos internacionais.
É grande a atenção de Beirute à diáspora libanesa radicada no Brasil, o que tem motivado a visita
de importantes autoridades: os três principais dirigentes daquele país visitaram o Brasil num prazo de dois
anos, a saber: o Primeiro-Ministro Rafic Hariri, em
1995, durante sua primeira gestão; o Presidente do
Parlamento, Deputado Nabih Berri, em 1996; e o en tão Presidente da República, Elias Hraoui, em 1997.
O Líbano recebeu a visita dos Ministros de Estado das Relações Exteriores, Celso Amorim, em 1994,
e Luiz Felipe Lampreia, em 1997. Em julho de 1997,
deu-se a visita do Presidente da Câmara dos Deputados Michel Temer. O Deputado Ricardo Izar (Grupo
Parlamentar Brasil-Líbano) compareceu à posse do
Presidente Lahoud, em novembro de 1998, e o
ex-Presidente da República, Senador José Sarney,
visitou o país em maio de 1999, em caráter privado.
A visita oficial ao Brasil (de 14 a 17 de agosto de
2001) do Ministro da Educação do Líbano, Deputado
Abdel Rahim Murad, teve como objetivo principal dis cutir possíveis linhas de cooperação entre os dois pa íses na área da educação. O Deputado Murad, que
também possui a nacionalidade brasileira, mantém
boas relações com Damasco e figura como provável
sucessor do atual Primeiro-Ministro, Rafic al-Hariri.
Tratou-se de sua segunda visita oficial ao Brasil, havendo a primeira sido realizada em julho de 1996,
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quando ocupava a pasta do Ensino Técnico e Vocacional. Em princípio marcada para ter ocorrido no decorrer de 2001, a visita do Senhor Presidente da Re pública ao Líbano depende, ainda, da definição de
data oportuna a ambos os Governos.
Em fins de 2001, o Presidente Émile Lahoud
manifestou interesse em visitar oficialmente o Brasil
no decorrer do primeiro semestre de 2002. A visita,
inicialmente marcada para fevereiro último, está ten tativamente agendada para realizar-se no período de
22 a 24 de maio de 2002.
O comércio bilateral poderá ser melhor explorado, considerando-se, sobretudo, o especial afinamento político entre os dois países. A partir do fim da Gu erra Civil, começaram a ampliar-se e diversificar-se
os contatos entre os dois países e o Brasil iniciou a
compra de produtos libaneses. Mesmo assim, os flu xos de comércio são ainda irregulares, de pequena
monta e pouco diversificados. Em 2000, o Brasil ex portou para o Líbano US$54 milhões e importou apenas US$620 mil.
Missão empresarial organizada pela “Câmara
de Comércio Líbano Brasileira de São Paulo“ realizou
em maio de 2001 visita exploratória ao Líbano. Com o
apoio da Embaixada em Beirute, a missão logrou
manter encontros de trabalho com as principais lideranças políticas e econômicas do país.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional.)
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MENSAGEM Nº 160, DE 2002
(Nº 386/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto nos arts. 56
e 66 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 57, do Anexo I ao Decreto nº
3.959, de 10 de outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Edgard Telles Ribeiro, Ministro de
Segunda Classe, da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à Federação da Malásia.
Os méritos do Embaixador Edgard Telles Ribeiro, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 16 de maio de 2002. – Marco Aurélio
Mello.
EM Nº 161/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 13 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto nos arts. 56 e 66 do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo
Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art.
57, do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de outubro
de 2001, submeto à apreciação de Vossa Excelência
a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal
destinada à indicação do Senhor Edgard Telles Ribeiro, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à Federação da Malásia.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum vitae do Embaixador
Edgard Telles Ribeiro, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
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II – Política Interna
Os primeiros habitantes da Malásia foram os
Orang Asli, da Península, e os Rungus, de Sabah. Os
próximos a chegarem, os malaios, representam a se gunda e a terceira onda desse movimento migratório.
O islamismo trazido pelos mercadores árabes tomou-se a religião majoritária, após a conversão dos líderes malaio-hindus de Málaca (cidade clássica da
cultura malaia). Após um período de colonização portuguesa e, posteriormente, inglesa na região, a Malásia se tornou independente em agosto de 1957.
A Malásia é uma monarquia parlamentarista
composta por treze regiões administrativas, das
quais nove sultanatos. A cada cinco anos, um dos
sultões é escolhido Chefe de Estado (Rei).
O Chefe de Governo, Primeiro Ministro Mohathir bin Mahamad, membro do Partido Baru, está no
poder desde 1981. O Legislativo malaio é bicameral,
e consiste de um Senado, com 70 membros e uma
Casa dos Representantes, com 193 membros. Dentre os principais partidos encontram-se a Coalizão
Frente Nacional – composta pela Organização Unida Malaia Nacional (UMINO) e Associação Malaia
Chinesa, dentre outros agrupamentos –, a Ação De mocrática (DAP), o Sabah Unido, ou PBS, o Partido
Islâmico da Malásia (PAS), o Partido da Justiça Nacional (PKN).
Recentemente, os atentados de 11 de setembro reforçaram junto à população malaia – composta
por 53% de muçulmanos – o repúdio ao extremismo
islâmico, que vinha sendo severamente reprimido
pelo Primeiro Ministro Mahatir Mohamad e por seu
partido, a UMNO. No governo desde 1981, o prestigio do mandatário vinha, nos últimos anos, sendo
desgastado por denúncias de corrupção. A gradativa
queda de sua popularidade se manifestava, particularmente, no esvaziamento das fileiras de seu partido, que perdia apoios para a oposição, notadamente
o Partido Islâmico (PAS) e o Keadilan, partido multiétnico. O estilo de governo do carismático Primeiro
Ministro constituía igualmente motivo de insatisfação
política, em virtude de seu caráter discricionário e
autocrático, simbolizado pela Lei de Segurança Nacional (ISA), da qual o governo lançava mão para re primir seus opositores (islâmicos ou não), sendo o
mais notório deles o ex-Vice Primeiro– Ministro
Anwar Ibrahim, condenado, em 1999, a seis anos de
prisão, acusado de corrupção. Nesse mesmo ano, a
esposa de Ibrahim funda o PKN, partido de oposição ao regime. Em agosto de 2000, Anwar Ibrahim é
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condenado a nove anos de prisão, por crime de sodomia. A oposição malaia, bem como ONGs internacionais têm propugnado, desde então, a libertação
do ex-Vice PM, cuja prisão revelaria a face discricionária do regime.
Os atentados a Nova York, Washington e Pensilvânia constituíram, aos olhos da opinião pública, a
prova de que a ameaça fundamentalista era real, legitimando-se, portanto, a ação repressiva do governo
de Mahatir Mohamad contra os radicais muçulmanos .
Seguiu-se o esvaziamento da oposição, e procedeu-se às prisões, com base na ISA, de cidadãos
suspeitos de práticas terroristas, dentre os quais o
ex-capitão do exército malaio, Yasid Surfaat, acusado
pelo FBI de envolvimento nos atentados de 11 de setembro.
III – Política Externa
A política externa da Malásia tem sido, há décadas, fundamentada nos princípios do não alinhamento, nos vínculos com os países islâmicos e no apoio
aos preceitos da Carta das Nações Unidas. Um dos
principais vetores da ação internacional da Malásia é
o apoio à Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). Meio-ambiente e direitos humanos são
dois temas importantes na agenda internacional da
Malásia, tendo o País participado ativamente da Conferência do Rio de 1992 e sido atuante em outros foros ambientais multilaterais.
A Malásia considera a promoção e o desenvolvimento das relações bilaterais a grande prioridade de
sua política externa; nesse sentido, o País pretende aumentar o número de suas representações diplomáticas
no exterior, estimulando seus Chefes de Missão a intensificar as trocas comerciais, o intercâmbio de visitas e à
formação de Comissões Mistas. Nas relações com o
Ocidente, a Malásia tem consciência da necessidade
de manter uma boa relação com as potências ocidentais, notadamente com os Estados Unidos – seu indispensável parceiro comercial –, em bases de respeito pela
soberania e pela integridade territorial.
Com vistas à manutenção da paz e segurança
regionais – outra das grandes prioridades da política
externa malaia –, estão sendo empreendidos esforços em prol da solução de litígios fronteiriços com
Brunei, Indonésia e Tailândia. A Malásia espera, ain da, que o Paquistão torne-se membro do ” Asean Regional Forum“ (ARF) , e considera que deve ser con cluído, em breve, o Código de Conduta para o Mar da
China. Em que pese a existência de um arsenal de
defesa na Malásia, o País não representa ameaça
aos vizinhos da região.
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IV – Indicadores econômicos
– PIB (2001): US$89,36 bilhões.
– Crescimento real do PIB (2001): 0,40%.
– PIB per capita (2001): US$3.835.
– Inflação (2001): 1,70%.
– Reservas Internacionais (2001): US$30,70 bilhões.
– Dívida Externa Total (2001): US$44,70 bilhões.
– Índice de Desenvolvimento Humano (2001): 0,774
(56ª posição)
– Exportações Totais (2001): US$85,30 bilhões.
– Importações Totais (2001): US$69,50 bilhões.
– Principais produtos exportados (2001): equipamentos eletrônicos e suas partes, semicondutores,
máquinas elétricas e suas partes, produtos químicos, petróleo em bruto.
– Principais produtos importados (2001): máquinas
e equipamentos de transporte, produtos manufaturados diversos, produtos químicos.
– Principais parceiros comerciais (2001): Japão,
Estados Unidos, Cingapura, Coréia do Sul, Taiwan.
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após participar da reunião do G-15 na Venezuela. Do
lado brasileiro, cogita-se o envio de missão empresarial ao sudeste asiático ainda em 2002.
VI – Intercâmbio Econômico-comercial
Desde 1995, a balança comercial Brasil-Malásia
é deficitária para o Brasil. Em 1994, havíamos exportado 210,962 milhões de dólares e importado
134,435 (FOB). A partir daquele ano nossas exportações decaíram e as importações triplicaram. Em
2000, o déficit foi de 345,062 milhões de dólares, o
mais elevado dos últimos cinco anos. Em 2001, o Brasil exportou 167 milhões de dólares para a Malásia e
importou 346 milhões, tendo diminuído consideravelmente o déficit que caiu para US$179 milhões. Os
principais produtos de exportação brasileiros para a
Malásia são: açúcar, óleo de soja, suco de laranja,
café solúvel, folhas de tabaco, couro bovino, papel
”kraft“ para embalagem, produtos siderúrgicos, equi pamento eletrônico para linhas telefônicas, tubos de
televisão, peças de automóveis e outros.

V – Relações Políticas Brasil-Malásia
As relações políticas entre o Brasil e a Malásia
são corretas, cordiais, enriquecidas por várias visitas
de alto nível realizadas pelas autoridades malásias.
Em 2000, o Ministro das Relações Exteriores da Ma lásia, Dato Syed Hamid bin Syed Joafar Albar, esteve
no Brasil, ocasião em que foi sugerido o estabelecimento de uma comissão mista bilateral. Em dezembro de 2001, o Ministro da Defesa, da Malásia, Dato Sri
Najib, visitou nosso país quando manteve entrevista
com seu homólogo brasileiro, Ministro Geraldo Quintão.
Durante o encontro, foram discutidos temas de interesse mútuo, inclusive a importação, pela Malásia, de equipamentos de defesa e aviões brasileiros. Em julho de
2001, missão comercial malásia, liderada pelo Vice Mi nistro do Comercio Internacional, Datuk Kerk Choo
Ting, se encontrou, em São Paulo, com o Ministro interino da Indústria Comércio e Desenvolvimento. Destacou-se, ainda, em 2001, a visita realizada, em julho, à
Malásia pelo Senador Lúcio Alcântara (PSDB Ceará).
Também visitaram o Brasil, nos últimos três anos, o Ministro do Turismo e da Cultura, Abdul Kadir Sheik Fadzir,
o Ministro dos Transportes, Dr Ling Leong Sik, o ex –Ministro das Finanças, Tun Daim Zainuddin e o Ministro
das Indústrias Básicas, Lim Keng Yaik.
O Primeiro Ministro Mahathir Mohamad esteve
no Brasil em 1992, por ocasião da Conferência do Rio.
O Primeiro Ministro Mahathir estaria novamente cogitando em visitar o Brasil, desta feita em julho próximo,

Nossas importações são constituídas de: máquinas e equipamentos para a indústria elétro-eletrônica, semi condutores, chips, borracha natural, óleo
de palma, equipamento médico e cirúrgico, luvas de
borracha industriais ou para cirurgias, componentes
de computador, componentes elétricos, entre outros.
Para 2002, as perspectivas do intercâmbio bilateral
são animadoras. O déficit brasileiro poderá ser inferior a
US$100 milhões, pois as exportações FOB para a Malásia, que já haviam crescido em 28%, em 2001, poderão
dobrar, passando de US$167 milhões para US$350 mi lhões, graças às entregas do volumoso contrato de exportação (US$207 milhões) da Avibrás de São José dos
Campos. A tendência, em médio prazo, é de reequilíbrio
da balança, com ligeiro superávit da Malásia.
A Embaixada do Brasil em Kuala Lumpur efetuou, em 2001, bem sucedida gestão para reverter decisão do Governo da Malásia de proibir a importação de
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carne bovina do Brasil. Intensificaram-se os esforços
para a promoção de produtos brasileiros e para a ela boração de informações atualizadas sobre o mercado
local. Foram incluídas cerca de 1500 empresas importadoras da Malásia na Brazil Trade Net. O “website”
buybrazil.org está sendo modernizado e atualizado.
Não consta a existência de investimentos brasileiros na Malásia. No que se refere aos investimentos
malásios no Brasil, o interesse principal está na Amazônia, onde empresários malásios do setor de indústrias básicas (madeira e óleo de palma) desejam investir em áreas de latitude equatorial.
VII – Cooperação Científica e Tecnológica
A Malaysian Agricultural Research and Development Institute (MARDI) está interessada em renegociar
o memorando de entendimento com a Embrapa, para
cooperação na área de pesquisa agrícola, principalmente no setor de frutas tropicais, e biotecnologia, ten do em vista a similaridade de clima e de solo. Existe ainda a possibilidade de ser implementada a cooperação
na área de satélite de órbita equatorial e a cooperação
interuniversitária, tendo em vista a existência de uma
herança portuguesa comum entre o Brasil e a Malásia.
Dos dias 27 a 29 de agosto, do ano passado,
uma missão do Ministério da Ciência e Tecnologia visitou Kuala Lumpur com o objetivo de contatar instituições e empresas voltadas para a educação e a pes quisa e desenvolvimento em tecnologias da informação, com ênfase na área de software. Na ocasião,
seus integrantes visitaram a Multimídia Super Corredor (MSC), em Putrajaya. Visitou igualmente a Malásia missão tecnológica, composta por 11 engenheiros
brasileiros que participaram da sessão plenária da
ISO 14.000 sobre tecnologia e meio ambiente.
A Malásia está interessada em conhecer a bem
sucedida experiência brasileira na produção dos ge néricos e no sistema de tratamento da Aids. Por incumbência do Primeiro Ministro Mahathir, o Ministro
da Defesa Data Najib teve interessante reunião sobre
Aids com técnicos brasileiros no Ministério da Saúde,
em dezembro de 2001, em Brasília.
VIII – Relações Culturais
O Governo brasileiro, por meio de sua Embaixada
em Kuala Lumpur, tem se empenhado em promover a
cultura brasileira na Malásia, seja por meio da divulgação da música nacional, da pintura ou do cinema, seja
por meio de contatos no nível acadêmico, escolar ou
gremial. Para tanto já editou, em Kuala Lumpur, quatro
livros sobre arte, patrimônio histórico, fauna, flora e tu rismo (“Guides for Sponsors and Investors”), distribuídos a investidores na Malásia e em todo o mundo, com
a ajuda das Embaixadas e dos Consulados. Estão em
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fase final de elaboração, três outros, com informações
sobre o Brasil: “Brazil from Ato Z”, “How Big is Brazil” e
“Brazil and Malaysia: Similarities.”

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
MENSAGEM Nº 161, DE 2002
(Nº 387/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 56 do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986,
no art. 57, do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de
outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Sérgio Barbosa Serra, Ministro de Primeira Classe,
da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do
Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador do Brasil junto à Nova Zelândia.
Os méritos do Embaixador Sérgio Barbosa Serra, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 16 de maio de 2002. – Marco Aurélio
Mello.
EM Nº 164/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 13 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no art. 56 do Regulamento de
Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto
nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 57, do
Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de outubro de
2001, submeto à apreciação de Vossa Excelência a
anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal des tinada à indicação do Senhor Sérgio Barbosa Serra,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
do Quadro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à Nova Zelândia.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum-vitae do Embaixador
Sérgio Barbosa Serra, que, juntamente com a Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado Federal para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
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2 – Política Interna Neozelandesa
A Nova Zelândia é um país eminentemente agrícola, dependente de uma pequena pauta de exportações agro-industriais, motivo pelo qual sua economia
tem sido marcada no século XX pela sua vulnerabilidade às flutuações dos preços estabelecidos pelo
mercado internacional. Essa condição gerou uma dificuldade crônica com a balança de pagamentos, agra vada pelas crises do petróleo nos anos 70 e a deterioração dos termos de troca.
Desde a Segunda Guerra, o Partido Trabalhista
(Labour) e o Partido nacional (National Party)
têm-se revezado no poder. As diferenças entre os
dois partidos tem sido sutis, como se viu a partir de
1984, quando o Partido Trabalhista chegou ao poder.
Naquele momento, o Partido Trabalhista encontrou
um país com um déficit fiscal e uma dívida externa
enormes, inflação alta e um mercado distorcido por
um congelamento de preços e salários que durara
quase 3 anos. Esgotara-se o modelo vigente de am plo assistencialismo social e de regulamentação e
controle da economia. Os trabalhistas lançaram, en tão, um programa intensivo de liberalização econômica. Entre 1984 e 1990, os próprios governos trabalhistas deixaram o dólar neozelandês flutuar, eliminaram
a maioria dos subsídios ao setor agrícola, reduziram
drasticamente as tarifas de importação, privatizaram
inúmeras estatais e desmontaram uma boa parte da
estrutura do Estado do bem estar social.
A velocidade com que esse programa foi implementado provocou algumas dificuldades de adaptação para a população e gerou, além de um índice alto
de desemprego, um dos piores perfis de distribuição
de renda entre os países desenvolvidos. O Partido
Nacional aproveitou-se dessa insatisfação para ven cer as eleições de 1990. Uma vez no poder, no entanto, o Partido Nacional apenas continuou as reformas
encetadas pelo Partido Trabalhista, aprofundou a fle xibilização da legislação trabalhista e prosseguiu no
processo de privatização das empresas estatais e
desmantelamento do Estado do bem estar social.
Os anos seguidos de reformas econômicas im plementadas pelo dois partidos dominantes geraram
um descontentamento crescente com o sistema político, junto a uma população que tradicionalmente usufruíra de um Estado do bem estar social entre os mais
antigos e completos do mundo e de um alto padrão de
vida. Nas eleições de 1993, o Partido Nacional manteve-se no poder com uma maioria ínfima e a população optou por um novo sistema eleitoral misto, segundo o qual 65 dos 120 assentos do parlamento são
preenchidos pelo voto majoritário e o restante pelo
voto proporcional.
O novo sistema eleitoral favoreceu o crescimento dos pequenos partidos. Nas eleições de 1996, ne nhum dos grandes partidos conseguiu obter votação
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suficiente para governar sozinho. O pequeno New Zealand First, liderado pelo nacionalista Winston Peters, encontrou-se na posição de fiel da balança. Para
poder governar, o Partido Nacional, liderado por Jim
Bolger, firmou com o New Zealand First um acordo
de coalizão.
Já em 1997 a coalizão apresentava sinais de
desgaste, devido à percepção generalizada de que o
pequeno New Zealand First, identificado com a defesa dos interesses da população Maori, estava exercendo poder além do que lhe cabia. Em novembro de 97, a
então Ministra dos Transportes Jenny Shipley aproveitou-se da situação e, ameaçando contestar a liderança de Jim Bolger no partido, provocou-lhe a renúncia.
Em seguida, assumiu o cargo de Primeira Ministra.
A coalizão National-New Zealand First resistiu
até agosto de 1998. Os votos de parlamentares independentes, no entanto, asseguraram a sustentação
do Governo, por maioria mínima até as eleições de novembro de 1999, quando o Partido Trabalhista retomou
o poder e a Senhora Helen Clarck transformou-se em
Primeira Ministra. Contudo, não tendo obtido maioria no
Parlamento, o Partido Trabalhista foi obrigado a coligar-se com o Alliance, partido posicionado mais à esquerda no espectro político neozelandês.
O convívio entre Labour e Alliance tem sido razoavelmente harmonioso, ainda que a classe empresarial
neozelandesa, que quase sempre esteve atrelada ao
partido conservador National, veja com desconfiança a
influência ”esquerdizante“ da Alliance sobre um governo
já considerado suficientemente “socialista”.
Ao assumir o poder, em dezembro de 1999, o
governo da Primeira-Ministra Clark anunciou uma
profunda revisão das políticas de corte neoliberal
adotadas desde 1984. Desde então, o gover no de
Helen Clark tem procurado combinar uma política
macroeconômica equilibrada com uma efetiva ação
do Estado na economia para maximizar o investimento e promover melhor distribuição de renda.
Confrontada com a necessidade de dar pastas a
seus aliados da Alliance, sem intimidar aqueles que
temeriam um governo capaz de promover reviravoltas
na economia e nas relações trabalhistas, procurou a
Primeira Ministra Helen Clark colocar os Ministros do
referido partido à frente de assuntos que se coadunassem com suas convicções políticas, sem incidir
sobre os pontos mais sensíveis de sua administração
(quais sejam, reformas fiscais, previdência, reformulação de prioridades na área social, etc).
Entre as medidas adotadas pelo novo governo,
vale assinalar a revisão do programa de privatizações, a criação de conselhos consultivos com o setor
privado para elaboração da política industrial, aumento de impostos sobre faixas mais altas de salários, forte investimento público em educação e assistência
social, bem como a redução de gastos militares.
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As eleições parlamentares na Nova Zelândia
ocorrem a cada três anos geralmente no mês de no vembro. Nesse sentido, as próximas eleições estão
tentativamente marcadas para novembro próximo.
Todas as pesquisas de opinião indicam que o Partido
Trabalhista sairá vencedor do pleito e que, em conseqüência, a Primeira Ministra Helen Clark fará jus a um
segundo mandato.
3 – Política Externa
Apesar de seus vínculos históricos com a Grã
Bretanha, a Nova Zelândia, que administra a ilha de
Tokelau e, em regime de ”livre associação“, as ilhas
Cook e a Ilha de Niue, percebe-se cada vez mais
como um país da Ásia-Pacífico. O governo neozelandês acompanha atentamente a evolução da questão
do Timor Leste e tem exercido a função de mediador
entre as partes envolvidas nos conflitos de Bougainville, próximo a costa de Papua Nova Guiné, bem
como em relação às Ilhas Fidji.
Em 1985 a Nova Zelândia criou com a Austrália
e diversas ilhas pacíficas a Zona de Não-proliferação
Nuclear do Pacífico-Sul. Desde 1984, o Governo proíbe a ancoragem em território neozelandês de embarcações que contenham armamentos nucleares ou
movidos à energia nuclear. Em 1987, quando, no
mandato de um Governo trabalhista anterior, aqui foi
promulgado o Nuclear Free Zone Act.
A década de 80 foi o período de intensa mobilização da sociedade neozelandeza em torno da ques tão do desamamento nuclear. Foram anos politicamente turbulentos para a Nova Zelândia, devido epi sódios Omo o afundamento da embarcação Rainbow
Warrior, da Greepeace por sabotadores franceses,
edificou-se a legislação que conta hoje com apoio de
todos os partidos e da maioria da população.
Os Estados Unidos protestaram contra a recusa
do Governo neo zelandês em autorizar a ancoragem
de embarcações que contenham armamentos nucleares ou sejam movidas à energia nuclear, e suspenderam suas obrigações aos neozelandeses previstas
pelo pacto de defesa Anzus, assinado pela Austrália,
EUA e Nova Zelândia em 1951. O assunto continua
sendo um ponto sensível nas relações entre EUA e
Nova Zelândia.
O governo neozelandês tem tido divergências
sobre questões militares com a Austrália também, que
nos últimos anos tem lhe criticado reiteradas vezes pe los reduzidos gastos militares, que, na opinião das au toridades australianas, seriam insuficientes para contribuir de forma eficaz à defesa do Pacífico Sul.
Registre-se que, se por um lado, a coalizão de
partidos de centro-esquerda e esquerda atualmente
no poder sustenta posições antinucleares que têm raízes históricas na sociedade neozelandesa, de outro, o
Governo da Primeira Ministra Helen Clark emprestou
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seu apoio de primeira hora aos EUA na luta antiterrorista, o que se traduziu no envio de tropas ao Afeganistão. Não obstante seu engajamento na coalizão antiterrorista, as Forças Armadas neozelandesas possuem perfil discreto e se encontram hoje sobretudo voltadas para operações paz vinculadas à ONU.
Cabe assinalar que a Nova Zelândia é o único
país no mundo a ter um Ministro do Desarmamento.
Apenas a Suécia (e assim mesmo no passado) teria
contado com semelhante função. O Ministro do Desarmamento Matt Robson visitou o Brasil em julho de
2001, ocasião na qual chegou a declarar que o Brasil
é o país com o qual a Nova Zelândia teria as melhores
relações na área de desarmamento.
No âmbito das Nações Unidas, há grande proximidade entre o Brasil e a Nova Zelândia em temas como
desarmamento nuclear e proteção ambiental. As posições defendidas por ambos os países na área de desarmamento e nãoproliferação nuclear têm possibilitado
atuação convergente no marco da coalizão da ”Nova
Agenda“ – Brasil, África do Sul, Egito, Irlanda, México,
Nova Zelândia e Suécia, grupo de países não-nuclearmente armados e que também não são membros efetivos de alianças militares como a OTAN e a Anzus.
Em consonância ao bom relacionamento político, Brasil e a Nova Zelândia têm um histórico de excelentes relações no plano multilateral econômico.
Ambos os países são membros do Grupo de Cairns e
atuam em conjunto na busca de regras claras que
assegurem maior equilíbrio no comércio internacional de produtos agrícolas.
4 – Economia e Comércio Exterior
A Nova Zelândia foi duramente atingida pela
crise asiática, fato que não surpreende, já que a Ásia
absorve cerca de 40% das exportações neozelandesas. Mas o impacto da crise foi agravado por uma combinação de juros altos e dólar neozelandês desvalorizado, o que provocou a redução, ao mesmo tempo,
das exportações e demanda interna. O país chegou a
experimentar a deflação no quarto semestre de 1998
mas registrou taxas de crescimento significativas em
1999 (4%) e em 2000 (4,5%).
Constata-se a importância que a Ásia adquiriu para
a Nova Zelândia pelo empenho que os neozelandeses colocam no processo de integração da Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Em 1999, a Nova Zelândia exerceu a presidência do agrupamento, havendo organizado
reunião de cúpula do organismo em setembro daquele
ano na cidade de Auckland. Conquanto a reunião tenha
sido palco de poucos avanços na direção do objetivo maior da associação, qual seja, a liberalização total de comércio de bens e serviços até 2010/2020, a Nova Zelândia
considerou-a positiva em vista do fato de o fato de não ter
havido questionamento dos objetivos de liberalização eco-
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nômica e financeira da APEC apesar da crise econômica
regional que abatia muitos países asiáticos naquele ano.
A Nova Zelândia tem uma experiência de integração, em escala menor, com a Austrália. Em 1982,
os dois paises assinaram o Closer Economic Relations (CER). Em 1990 (cinco anos antes do previsto), o
CER já eliminara todas as barreiras comerciais bilaterais. Durante o último encontro entre os primeiros ministros da Nova Zelândia e Austrália, os dois mandatários concordaram em dar prioridade, no âmbito do
CER, à aproximação com a América Latina.
Os esforços neozelandeses pela liberalização comercial não se limitam, no entanto, à região da Ásia–Pacífico. A Nova Zelândia é um país pequeno, com um dos
mercados menos protegidos do mundo e, em larga me dida, dependente de suas exportações. Por isto, preocupa-se intensamente com a liberalização do comércio
em escala mundial, sobretudo no que tange ao comércio agrícola, em prol do qual os neozelandeses (kiwis)
atuam no âmbito do Grupo de Cairns.
5 – Avaliação geral das relações bilaterais
A partir da abertura da Embaixada brasileira em
Wellington, em março de 1997, o Brasil vem estreitando o diálogo bilateral com a Nova Zelândia e identificando oportunidades de aproveitamento do enorme potencial neozelandês como gerador e exportador de tecnologia avançada em áreas como o processamento de
laticínios, genética animal e vegetal, e informática.
Ainda sob o Governo conservador de Jenny Shipley, o Governo neozelandês abriu, em 1999, Consulado-Geral em São Paulo, sinalizando seu interesse
crescente em manter uma presença político-diplomática no Brasil. O Governo trabalhista de Helen Clark,
que sucedeu a Shipley, concedeu prioridade ainda
maior à América Latina que sua antecessora, havendo lançado, em meados de 2001, uma Latin American
Strategy propugnando uma maior aproximação política e econômica da Nova Zelândia com a América La tina em geral e o Brasil em particular.
O coroamento dessa estratégia teve lugar com a
visita da Primeira Ministra Helen Clark ao Brasil em
novembro de 2001, a primeira de um Chefe de Governo daquele país ao Brasil. Na ocasião, a Srª Helen
Clark, acompanhada de delegação empresarial, ina ugurou Embaixada neo zelandesa em Brasília (antes
o Brasil era coberto desde Buenos Aires), foi recebida
pelo Sr. Presidente da República, e participou do Se minário" Brasil – Oceania, Novos Horizontes."
Este novo momento da relação bilateral foi marcado também pela assinatura de acordos nos campos parlamentar, (quando foi criado o Grupo Parlamentar Brasil – Nova Zelândia), científico (foi estabe-
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lecido convênio com o MCT e instituição análoga neozelandesa), educacional (assinou-se acordo entre a
Universidade de Otago e a PUC – RJ) e na área de
vistos (foi assinado acordo de isenção de vistos).
Nos últimos anos, têm sido numerosas as visitas
de altas autoridades neozelandesas ao Brasil. Sob o
Governo da Srª Shipley, vieram ao Brasil o Ministro de
Ciência e Tecnologia Maurice Williamson, o Ministro do
Turismo Murray Stuart McCully, o Ministro do Meio
Ambiente, o Ministro do Comércio, Lockwood Smith e o
Ministro da Agricultura, John Luxton. Sob o Governo da
Primeira Ministra Helen Clark, visitou o Brasil, em 2001,
o Presidente (speaker) do Parlamento neozelandês, Sr.
Jonathan Hunt, o Ministro do Desarmamento, Matt Robson, e o Ministro da Agricultura, Jim Sutton.
Pelo lado brasileiro, desde 1997, ocorreram
apenas uma visita de parlamentares e uma missão de
Secretários estaduais da Receita Federal à Nova Ze lândia. O Ministro da Agricultura Pratini de Moraes
aceitou em princípio convite para visitar a Nova Zelândia mas ainda não o concretizou.
A morte do ecologista neozelandês Sir Peter
Blake em Macapá, em dezembro de 2001, decorrente
de assalto à mão armada, colocou o Governo brasileiro diante do desafio de evitar que aquele ato trágico
prejudicasse o processo de aproximação entre o Brasil e a Nova Zelândia, cujo principal marco foi a visita
da Primeira Ministra Helen Clark ao Brasil em novembro de 2001, a primeira de um Chefe de Governo daquele país ao Brasil. Nesse sentido, é importante ter em
mente que Sir Peter Blake era, em seu país, mais do
que um simples esportista bem sucedido. Encarnava,
para todo povo daquele país, os valores de coragem,
dedicação e integridade.
A rapidez e eficiência com que o Governo federal e
as autoridades estaduais do Amapá agiram nesse caso
contribuíram, felizmente, para mitigar os danos à imagem
do Brasil, tanto na Nova Zelândia quanto no exterior. O
Senhor Presidente da República, por sua vez, transmitiu
mensagens à Primeira Ministra Helen Clark e à viúva de
Sir Peter Blake, nas quais lembrou que, quando morreu,
Sir Peter se encontrava na Amazônia na qualidade de
Representante Especial do Programa da ONU para o
Meio Ambiente realizando importante pesquisa relacionada àquele ecossistema tropical.
Nessas mensagens, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso afirmou que a melhor maneira de
homenageá-lo seria manter vivo seu trabalho em prol
da proteção do meio ambiente, frisando que o Governo
federal brasileiro buscaria, por meio de iniciativas específicas, dar continuidade a missão ecológica de Sir
Peter Blake na Amazônia.
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6 – Posições do Brasil e Nova Zelândia em
foros internacionais
No plano multilateral, quatro são os foros de maior
coordenação: a Comissão de Desarmamento, o Grupo
de Caims, em prol da liberalização do comércio agrí cola internacional; a Comissão Intergovernamental
da Baleia e o Grupo de Valdívia, foro para discussão
de questões ambientais de regiões subtropicais e
temperadas.
Os contatos entre o Mercosul e o Closer Eco nomic Relations (CER) tiveram início em 1994, com
a primeira reunião de representantes dos dois agru pamentos. Em novembro de 1998 realizou-se a IV Reunião de Altos Funcionários do Mercosul e do CER.
As reuniões têm servido para a compilação de informações e o intercâmbio de experiências.
7 – Comércio Brasil-Nova Zelândia
As trocas comerciais entre os dois países não é
significativa, se resumindo em 2000 a US$67 milhões
(US$ 31 milhões exportados e US$36 importados). O
comércio bilateral já chegou aos US$100 milhões em
1998 e nos últimos anos houve uma acentuada queda
nas importações brasileiras, basicamente composta
de laticínios, que passaram de US$76 a US$36 mi lhões. As exportações brasileiras à Nova Zelândia,
embora muito pequenas, ampliaram-se de US$25 milhões em 1998 a US$ 31 milhões em 2000.
Em 1998, a Trade-New Zealand , empresa estatal de promoção do comércio exterior, transferiu seu
escritório regional de Santiago para São Paulo, refletindo o reconhecimento do Brasil como principal par ceiro econômico e comercial na região.
Em agosto de 1999, ocorreu no âmbito do MDIC
a abertura de investigações entidumping sobre as
exportações de pro dutos lácteos provenientes de
alguns pa íses, entre os quais a Austrália e a Nova
Zelândia. A posição brasileira é de que a investigação não se dirige especificamente à Nova Zelândia
e se deve à existência de indícios de triangulação na
exportação de tais produtos para o Brasil, envolvendo
membros do Mercosul e exportadores de outros países.
Há que se reconhecer, contudo, que o aumento de tarifas brasileiras de importação sobre laticínios, que prejudica as exportações neozelandesas daqueles pro dutos, é a única contenda comercial existente.
Em agosto de 2001, no contexto de ofensiva
política; diplomática e comercial da Nova Zelândia
na América Latina, a imprensa neozelandesa divulgou plano do New Zealand Dairy Board, poderosa
cooperativa da área de laticínios, de investir no setor
de laticínios brasileiro.
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Os principais produtos exportados do Brasil
para a Nova Zelândia são sucos de laranja, fumo não
manufaturado, óleos de soja, motocompressores,
motores elétricos, extintores e tratores.
Os principais produtos exportados da Nova Zelândia para o Brasil são laticínios, caseinato de sódio
e derivados de caseínas, aparelhos transmissores/receptores, retificadores e transformadores.
8 – Acordo de Serviços Aéreos
Ao contrário da Austrália, que vem pressionando o
Brasil para que assine acordo aéreo bilateral, a Nova
Zelândia já tem acordo desse tipo em vigor com o
Brasil, o qual foi assinado em junho de 1996 e ratificado pelo Congresso brasileiro em 1997. O número de
vôos entre a Nova Zelândia e a América do Sul vem
aumentando substancialmente. Entre a Aerolíneas
Argentinas, Qantas, Air New Zealand e Lan Chile, já
são 7 os vôos semanais unindo os dois continentes
pela rota mais direta.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 52, DE 2002
(Nº 1.334/99, na Casa de origem)
Dá a denominação de ”Aeroporto de
Petrolina – Senador Nilo Coelho“ ao aeroporto da cidade de Petrolina, Estado de
Pernambuco.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O aeroporto localizado na cidade de Petrolina, Estado de Pernambuco, passa a denominar-se ”Aeroporto de Petrolina – Senador Nilo Coelho“.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 179, DE 2002
(Nº 1.405/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da TV Oeste do Paraná Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na cidade de Cascavel, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 26 de março de 2001, que renova por
quinze anos, a partir de 24 de dezembro de 1999, a
concessão da TV Oeste do Paraná Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Cas cavel, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 180, DE 2002
(Nº 1.420/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão a Boni Comunicações Ltda., para ex plorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Taubaté, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/n, de 7 de junho de 2001, que outorga concessão a Boni Comunicações Ltda., para explorar, por
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Taubaté, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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MENSAGEM Nº 583, DE 2001
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, o ato constante do Decreto de 7 de junho de 2001, que “Outorga concessões às entidades que menciona, para explorar serviços de radiodifusão, e dá outras providências”. As entidades mencionadas são as seguintes:
1 – Rádio Itaí de Rio Claro Ltda., pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, na cidade de
Iúna – ES (ondas médias);
2 – Boni Comunicações Ltda., pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, na cidade
de Taubaté – SP (sons e imagens).
Brasília, 19 de junho de 2001. – Fernando
Henrique Cardoso.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2002
(Nº 912/2001, na Câmara dos Deputados)
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ASSOCIAÇÃO PORTO REAL
DIRETORIA:
Presidente: JURACI CAVALCANTE BARBOSA,
brasileiro, solteiro, professor aposentado, portador de
CPF: 003541801-00, RG: 168028 SSP-GO, residente e
domiciliado à Av. Nações Unidas Q – 38 Lt. 17, Vila Nova,
Porto Nacional – TO.
Vice-Presidente: ELVANIR MATOS GOMES, brasileira, solteira, funcionária pública, portadora de CPF:
388802531-15, RG: 2265033 SSP-GO, residente e
domiciliada à Rua Getúlio Vargas s/número, Nova Capital, Porto Nacional – TO.
1º Secretário: MARIA INÊS PEREIRA, brasileira,
solteira, advogada, portadora de CPF: 039876711-49,
RG: 351810 SSP-GO, residente e domiciliada à Av. Pres.
Kennedy número 898, Centro, Porto Nacional – TO
1º Tesoureiro: ALICE MATUTINA ALENCAR, brasileira, solteira, farmacêutica, portadora de CPF:
021092041, RG: 11322 SSP-GO, residente e domiciliada
à Rua Bartolomeu Teixeira número 886, Setor Aeroporto,
Porto Nacional – TO.
Diretora de Patrimônio: JAN MACEDO TEXEIRA,
brasileira, desquitada, aposentada, portadora de CPF:
042895101-59, RG: 263913 SSP – GO, residente e
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domiciliada à Rua Dr. Francisco Ayres número 451,
Centro, Porto Nacional – TO.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 182, DE 2002
(Nº 919/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Rádio Difusora de Piracicaba S/A,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 26 de abril de 2000, que renova por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da
Rádio Difusora de Piracicaba S/A, para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Piracicaba, Estado
de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PARECER CONJUR/MC Nº 356/2000
Referência: Processo nº 50830.000152/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo.
Interessada: Rádio Difusora de Piracicaba S/A
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 12 5.94.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a
situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão formulado pela Rádio Difusora
de Piracicaba S/A, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pi racicaba, Estado de São Paulo, originariamente con forme Portaria MVOP nº 41, de 22 de janeiro de
1948, renovada, por dez anos, a partir de 12 de
maio de 1984, pelo Decreto nº 89.406, de 29 de fevereiro de 1984, publicado no Diário Oficial da
União em 1º de março subseqüente, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de
maio de 1991.
2. O assunto foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo, tendo àquela Delegacia concluído favoravelmente ao pleito consoante Parecer Jurídico nº 250.194, fls. 45/48, dos autos.
3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/SP, concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:
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4. Ressalte-se que a outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº
5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o
pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se,
dessa forma, que a terminação do prazo da concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou a
longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço prestado.
6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro das Comunicações, acompanhados de minuta dos atos de renovação correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto – com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade
competente para conhecer e decidir do pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer, “sub-censura”
Brasília, 12 de abril de 2000. – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
De acordo Submeto à Srª Consultora Jurídica.
Brasília, 12 de abril de 2000. – Adalzira França
Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 490/2000

A Rádio Difusora de Piracicaba S/A obteve autorização para alterar seus quadros societário e diretivo
pela Portaria nº 16, de 22 de janeiro de 1999, cujos
atos legais decorrentes foram aprovados pela Portaria nº 132, de 23 de julho do mesmo ano, ficando as sim constituídos:

Aprovo o Parecer CONJUR/IMC nº 356/2000,
que concluí pelo deferimento do pedido de renovação
do prazo de vigência da concessão outorgada à Rá dio Difusora de Piracicaba S/A, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de
Piracicaba, Estado de São Paulo. Remetam-se os autos, acompanhados de minutas de Exposição de Mo tivos e Decreto, à consideração do Exmº Senhor Ministro com vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Brasília, 14 de abril de 2000. – Raimunda No nata Pires, Consultora Jurídica.
(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 183, DE 2002
(Nº 920/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Radio Sociedade Seberi Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Seberi,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 28 de abril de 2000, que renova por dez
anos, a partir de 7 de outubro de 1997, a concessão
da Rádio Sociedade Seberi Ltda., para explorar, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Seberi, Estado do
Rio Grande do Sul.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PARECER CONJUR/MC Nº 366/2000
Referência: Processo nº 53790.000887/97
Origem: Delegacia do MC no Estado do Rio Grande
do Sul
Interessada: Rádio Sociedade Seberi Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu
termo em 7 de outubro de 1997.
Pedido apresentado intempestivamente. Regulares
a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Tratam os presentes autos de pedido de renovação do prazo de vigência de concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do
Sul, formulado pela Rádio Sociedade Seberi Ltda.
2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia deste Ministério no Estado do Rio Grande do Sul
– DMC/RS, tendo aquela Delegacia concluído pelo
encaminhamento dos autos à deliberação superior,
em se tratando de pedido intempestivo, consoante
Parecer nº 99/98, fls. 31, dos autos.
3. Em aditamento ao citado Parecer acrescento que a outorga que se pretende renovar, concedida pelo Decreto nº 94.750, de 10 de agosto de
1987, com contrato de concessão publicado no Diário Oficial da União de 7 de outubro de 1987, cujo
prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto
de 10 de maio de 1991, sendo que os quadros societário e diretivo da entidade, foram aprovados pela
Portaria nº 335, de 9 de agosto de 1990, e têm a se guinte composição:
Cotistas
Fidêncio Fábio Fabris
Frederico João Cerutti
João Carlos Lorencetti
Vilson Renato Lorencetti
Vilson Melo
Marcelino Galvão Bueno Sobrinho
Odilon Sabino da Silva

Cotas
245.000
91.000
70.000
56.000
49.000
35.000
28.000
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de

2002

Cotistas

Cotas

Elpídio Bonfanti
Gilberto João Dalla Valle
Getúlio Albino Schmidt
Léo Galvão Bueno
Zílio João Tissiani
Adilon Osório de Oliveira
Hilário Braun
Marcelino Falcão Figueiredo
José Alberto Argenta
Generoso Leite
Ione Ernestina Nardin
Luiz Girardello

21.000
14.000
14.000
14.000
14.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000

Total

700.000

Diretores – Fidêncio Fábio Fabris
João Carlos Lorencetti
Odilon Sabino da Silva
4. Ressalte-se que o pedido de renovação da
entidade foi apresentado a este Ministério intempestivamente, em 11 de julho de 1997, conforme requerimento de fls. 1 dos autos.
5. No que respeita à intempestividade do pedido, mencionada no parecer que ora se ratifica, tecemos algumas considerações.
6. A legislação que trata da renovação das
concessões e permissões está consubstanciada na
Lei nº 5.785, de 23 de junho de 1972, regulamentada pelo Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de
1983.
7. Nos termos da referida legislação, ”as entidades que pretenderem a renovação do prazo de
concessão ou permissão deverão dirigir requerimento ao órgão competente do Ministério das Comunicações no período compreendido entre o 6º (sexto)
e o 3º (terceiro) mês anteriores ao término do respectivo prazo“. (art. 4º da Lei nº 5.785/72 e art. 3º do
Decreto nº 88.066/83).
8. O citado Decreto nº 88.066/83, em seu artigo 7º, assim dispõe:
”Art. 7º A perempção da concessão ou permissão será declarada quando, terminado o prazo:
I – a renovação não for conveniente ao interesse nacional;
II – verificar-se que a interessada não cumpriu
as exigências legais e regulamentares aplicáveis ao
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serviço, ou não observou suas finalidades educativas e culturais.“
9. Da leitura do dispositivo citado resulta, de
plano, que o não requerimento da renovação do pra zo da outorga resultará na adoção das medidas per tinentes, com a instauração do correspondente processo de perempção, até a declaração da perempção da outorga, extinguindo-se, desta forma, a relação jurídica estabelecida entre a União e a concessionária ou permissionária do serviço de radidifusão,
por manifesto desinteresse dos outorgados na manutenção dessa relação.
10. Todavia, os pedidos de renovação de outorga apresentados intempestivamente, ou seja, ultrapassado o prazo legal, inclusive aqueles apresentados nos autos do processo de declaração de perempção já instaurado, deverão ser apreciados e ter
prosseguimento, entendimento esse adotado por
este Ministério das Comunicações desde os idos de
1973, quando foi promovida no País, pela primeira
vez, a revisão de todas as concessões e permissões
até então outorgadas, nos termos da Lei nº
5.785/72.
11. Naquela oportunidade, concluiu-se pela ju ridicidade dos procedimentos e pela legalidade da
renovação, em pedidos com incidente de intempestividade, uma vez que o pedido, mesmo intempestivo,
arreda a incidência da extinção da outorga, por ter
havido, mesmo que tardia, a manifestação de vontade e interesse na continuação da exploração do ser viço de radiodifusão, entendimento esse mantido até
os dias de hoje e que consideramos plenamente de fensável à luz da legislação brasileira e da melhor
doutrina, que abordamos ligeiramente.
12. É, a perempção, genericamente conceituada como a extinção de um direito. Tecnicamente, en tretanto, tem-se que a perempção ocorre sempre
dentro do processo e com relação ao processo,
quando se deixa de praticar ato ou não se faz o que
deveria fazer, dentro dos prazos estabelecidos, con forme incisos II e V do art. 267 do Código de Processo Civil.
13. Aproxima-se do conceito de decadência e
de prescrição (ambas reguladas pelo inciso IV do
art. 269 do CPC) quanto à proximidade dos seus
efeitos. Todavia, não pode ser com estas confundida, porque se aplica exclusivamente ao processo e
não ao direito.
14. Difere fundamentalmente tanto da prescrição quanto da decadência uma vez que ”a peremp-
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ção tanto pode referir-se à extinção da ação, como
somente à perda do direito de exercício de um ato,
que pertence ou faz parte do processo, sem que
este se paralise ou se aniquile, por inteiro“.
”E tanto assim é que no caso de absolvição de
instância, pode esta ser restaurada enquanto na de cadência ou na prescrição nada mais se tem a restaurar, desde que tudo é morto ou extinto, seja direito ou seja ação.“ (De Plácido e Silva. Vocabulário Jurídico, fls. 414, 12ª ed. Forense).
15. No mesmo sentido, Luiz Rodrigues Wambier (Curso Avançado de Processo Civil – Ed. Revista
dos Tribunais – 1998 – pag. 610)
• “A perempção, a que alude o art. 267, V, é
instituto processual cuja definição é expressa legalmente. Esta definição está no art. 268, parágrafo
único, que côntem uma imprecisão de linguagem
técnica consistente na expressão ”nova ação“. Não
se aplica o preceito se, na verdade, de ”nova ação“
se tratar. A mesma imperfeição técnica não tem lugar, todavia, no caput do artigo, onde se faz menção
à possibilidade de que “se intente de novo a
ação”......
• Vê-se, pela última parte do parágrafo único
do artigo em tela, que o fenômeno processual da
perempção gera, por assim dizer, a ”perda a pretensão (perda da possibilidade de se afirmar que se
tem direito), e não a perda do direito em si, tendo
em vista a possibilidade que remanesce, ao autor,
de alegá-lo em sua defesa“.
16. Ainda, Moacyr Amaral Santos (Primeiras
Linhas de Direito Processual Civil, 2º vol. – pág. 105
– Ed. Saraiva – 17ª ed.)
• “Com a decretação da extinção do processo
por um dos motivos enumerados no art. 267 do referido Código, aquele se encerra sem julgamento do
mérito. Permanece íntegra a pretensão do autor,
que, entretanto, não pode ser apreciada e decidida
no processo, pois que se extinguiu. Daí ocorrer o se guinte efeito:”
Ao autor será permitido intentar de novo a
ação, salvo quando a extinção do processo tiver sido
decretada com fundamento no nº V do art. 267
(Cód. Cit., art. 268).“
17. Diante de tais conceitos e observados os
efeitos deles decorrentes, o legislador buscou no Di reito Processual Civil, e sabiamente introduziu no
texto do
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Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983,
que regulamentou a Lei nº 5.785/72, a figura da pe rempção e não a da decadência ou da prescrição,
traduzindo-se, aí, a possibilidade de se restaurar,
tanto o processo quanto o direito.

Brasília, 12 de abril de 2000. – Zilda Beatriz
Silva de Campos Abreu, Advogada.
De acordo. À Consideração da Senhora Coordenadora-Geral de Assuntos Jurídicos de Comunicações.

18. Por outro lado, há que se ter presente o
Princípio da Continuidade que informa o Direito
Administrativo, de que ”A atividade da Administração é ininterrupta, não se ad mitindo a pa ralisação
dos serviços Pú blicos.“ Assinale-se que esse prin cípio não distingue o serviço executado diretamente pela Administração, daquele que é de legado ou
concedido pelo Estado ao parti cu lar, que o executará em seu nome. Exatamente ai é que resi dem
as concessões e permissões dos serviços de radiodifusão.

Brasília, 12 de abril de 2000 – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.

19. O Princípio da Continuidade dos serviços
públicos tem como escopo o prin cípio mai or – da
proteção dos beneficiários da atividade administrativa – uma vez que a extinção de um serviço
que vem sendo regularmente prestado a uma determinada comunidade resultaria em prejuízo maior para a mesma comunidade, que seria privada
do servi ço.
20. Ainda é de se con siderar que este Ministério, ao dar curso ao pedi do intempestivo de renovação, formulando exigências compatíveis à es pécie, assentiu na continuidade do processo, reconhecendo-o sanável, admitindo, de modo ineqüivoco, que os estudos inerentes se concluíssem no
sentido da renovação.
21. Diante do concurso das circunstâncias que
envolvem a presente Renovação, deve o processo
seguir em seu trâmite, sendo viável, juridicamente,
que se autorize à postulada renovação, por 10 anos,
a partir de 7 de outubro de 1997.
22. Estando cumpridas as praxes processuais, no que se refere à análise técnico-jurídica da
matéria, proponho o encaminhamento dos autos,
acompanhados de minutas dos atos próprios –
Exposição de Motivos e Decreto Presidencial – à
consideração do Exmº Senhor Ministro de Estado
das Comunicações que, em os aprovando, os submeterá ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República para os fins previstos no Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão.
23. Posteriormente, a matéria deverá ser objeto
de apreciação pelo Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
È o Parecer ”sub censura“.

De acordo Submeto à Senhora Consultora Ju rídica.
Brasília, 12 de abril de 2000. – Adalzira Franca
Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 498/2000
Aprovo o Parecer CONJUR/MC Nº 366/2000,
que conclui pelo deferimento do pedido de renovação
do prazo de vigência da concessão outorgada à Rá dio Sociedade Seberi Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Seberi, Estado do Rio Grande do Sul. Remetam-se os
autos, acompanhados de minuta dos atos próprios,
ao Exmº Sr. Ministro com vistas ao encaminhamento
para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.
Brasília, 14 de abril de 2000. – Raimunda Nonata
Pires, Consultora Jurídica.

(A Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 184, DE 2002
(Nº 958/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão de Rádio Pirajuí Ltda. Para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Pirajuí, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 28 de abril de 2000, que renova por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão da Rádio Pirajuí Ltda., para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão so nora
em onda média na cidade de Pirajuí, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PARECER CONJUR/MC Nº 355/2000
Referência: Processo nº 50830.000282/94
Origem: Delegacia do MC no Estado de São Paulo.
Interessada: Rádio Pirajuí Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve seu ter mo em 1º-5-94. Pedido apresentado tempestivamente.
Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão formulado pela Rádio Pirajuí
Ltda, concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Pirajuí, Estado
de São Paulo, conforme Portaria MVOP nº 239, de
11 de março de 1946, renovada pela Portaria nº
251, de 9 de outubro de 1985, publicada no Diário
Oficial da União de 18 seguinte, a partir de 1º de
maio de 1984.
2. O pedido foi objeto de análise pela Delegacia
do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela Delegacia concluído favoravelmente ao pleito consoante Parecer Jurídico nº 270/95, fls. 62-65, dos autos.
3. Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DMC/SP, concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:
• a entidade passou a condição de
concessionária nos termos da EM nº 92/95,
de 16 de maio de 1996, publicada no Diário
Oficial da União em 19 de junho seguinte.
• seus quadros societário e diretivo foram aprovados pela Portaria nº 60, de 28 de
março de 1996, alterada pela Portaria nº 302,
de 21 de maio de 1997, cujos atos foram
comprovados pela Portaria nº 431, de 8 de
agosto de 1997, com a seguinte composição:
Nome
José Eraldo Germano da Silva
Aldari Fazion
Total

Cotas
500.000
500.000
1.000.000

Diretor Superintendente: José Eraldo G. da Silva

199
Terça-feira 21 08481

4. Ressalte-se que a outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei
nº 5.785, de 1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis
que o pedido de sua renovação foi apresentado na
forma devida, no prazo legal e com a documentação
hábil.
5. Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva
concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se,
dessa forma, que a terminação do prazo da concessão ou a pendência da sua renovação, a curto ou em
longo prazo, não determinam necessariamente, a extinção do serviço prestado.
6. Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº. Sr. Ministro de Estado das
Comunicações, acompanhados de minuta dos atos
de renovação correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto – com vistas ao encaminhamento para
o Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
autoridade competente para conhecer e decidir do
pedido.
7. Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o § 3º
do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o Parecer ”sub censura“.
Brasília, 12 de abril de 2000. – Maria da Glória
Tuxi F. dos Santos, Coordenadora.
De acordo. Submeto à Senhora Consultora Jurídica.
Brasília, 12 de abril de 2000. – Adalzira França
Soares de Lucca, Coordenadora-Geral de Assuntos
Jurídicos de Comunicações.
DESPACHO CONJUR/MC Nº 489/2000
Aprovo o Parecer CONJUR/MC nº 355/2000, que
conclui pelo deferimento do pedido de renovação do
prazo de vigência da concessão outorgada à Rádio Pirajuí Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, na cidade de Pirajuí, Estado de São
Paulo. Remetam-se os autos, acompanhados de minutas de Exposição de Motivos e Decreto, à consideração
do Exmº. Senhor Ministro de Estado das Comunicações
com vistas ao encaminhamento para o Excelentíssimo
Senhor Presidente da República.
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Brasília, 14 de abril de 2000. – Raimunda No nata Pires, Consultora Jurídica.

(À Comissão de Educação.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 185,DE 2002
(Nº 1.247/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radio-

MAIO 2002
Maio

de

2002

difusão de sons e imagens na cidade de
Sinop, Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 10 de Janeiro de 2001, que outorga concessão à Rede Brasileira de Rádio e Televisão Ltda.,
para explorar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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(À Comissão de Educação.)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2002.
(Nº 1.248/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de Comunicação Pantanal S/C Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato Gros so do Sul.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 10 de janeiro de 2001, que outorga concessão ao Sistema de Comunicação Pantanal S/C
Ltda., para explorar, por quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima gens na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
ra data de sua publicação.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2002
(Nº 1.272/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores de Nova Hidrolândia –
AMNOHI a executar, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 330, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação de Moradores de Nova Hidrolândia –
AMNOHI a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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ESTATUTO

Associação Comunitária de Passa Bem, Várzea
dos Garrotes e São Joaquim (ACONIDA).
CAPÍTULO I
Da denominação sede forum e fins
Art. 1º Sobre a denominação da Associação Comunitária de Passa Bem, Várzea dos Garrotes e São
Joaquim com a sigla – ACOUNIDA – constituída em
24 de março de 1996 sem fins lucrativos e com fins filantrópicos, fica criada por tempo indeterminado uma
associação civil, situada com sede provisória na localidade da Fazenda Passa Bem no município de Hidrolândia-CE, com área de ação nesta localidade.
§ 1º A associação como pessoa jurídica de direitos privado regulamenta-se-a pelo presente estatuto,
pelas normas de direito que lhe forem facultado den tro da lei e complementado pelo Regimento Interno
que deverão ser elaborado pela diretoria e referendado pela assembléia para disciplinar o funcionamento
da entidade.
§ 2º É vedada a representação desta associação por qualquer outra entidade, pessoas físicas ou
jurídicas sem autorização desta associação,
ACOUNIDA.
Art. 2º A associação em referência terá como fórum para registro e qualquer fins jurídicos, a comarca
do município de Hidrolândia, podendo recorrer a
Instancias se for necessário.
Art. 3º A associação comunitária da fazenda
Passa Bem tem por finalidade
pregar a união na localidade, reivindicando junto
aos órgãos governamentais e não governamentais e
autoridades os interesses da comunidade, defender e
promovendo esclarecimento da opinião pública com
assuntos relativos a interesse da comunidade local.
Art. 4º A associação se absterá de promover ou
autorizar qualquer manifestação de caráter político-partidário, ou qualquer movimento que venha ferir
as normas deste estatuto.
Parágrafo único. Os associados ou membros da
administração não poderão invocar qualquer atividade estranha a associação ficando a mesma fora da
responsabilidade pelo ato praticado isoladamente por
qualquer associado ou membro da diretoria.
CAPÍTULO II
Objetivos
Art. 5º A associação tem por objetivo defender o
interesse dos moradores da Fazenda Passa Bem,
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Várzea do Garrotes e São Joaquim do município de
Hidrolândia-Ceará;
a) desenvolver e manter a união entre os moradores e associados da localidade;
b) estudar e obter soluções para os problemas
da comunidade e encaminhando-os as autoridades
se for o caso;
c) prescrever o patrimônio da entidade mantendo sob fiscalização os documentos e material em ge ral, zelar pela qualidade da vida e bem estar da comunidade, de congregar os esforços junto de todos mo radores no desenvolvimento criando espírito de união
comunitária, zelar pelo patrimônio da entidade man tendo sob fiscalização;
d) promover atividades culturais, esportivas, recreativa, religiosa e reuniões de esclarecimentos a
comunidade;
e) participar junto com outras entidades de atividades que visem interesse comum;
f) a diretoria deverá esforçar-se no tocante a ajuda e facilitar os trabalhos dos desenvolvimentos local,
e informar as pessoas menos esclarecidas motivando
os moradores lutar pelos direitos a saúde, alimentação, moradia e social.
Art. 6º A associação se propõe representar a comunidade da Fazenda Passa Bem, Várzea dos Gar rotes de São Joaquim perante as autoridades constituída municipal, estadual e federal, bem como a qualquer entidade de seguimentos públicos e as não go vernamentais ou órgão competente promovendo em
juízo ou fora dele as ações e medidas que forem ne cessárias junto a estes órgãos em defesa da comunidade.
§ 1º Lutar para preservar a localidade ou instituição que é de interesse e benefício da comunidade.
§ 2º Impedir por meios legais toda iniciativa que
surja e que venha prejudicar a comunidade.
§ 3º Impor condições e integração na parte social, educação, higiene, habitação, alimentação e saúde em benefício da comunidade.
Art. 7º A associação será dividida em três categorias sociais.
§ 1º Será considerado sócio fundador todo
aquele que participar da associação constando assinatura no livro de presença.
§ 2º Sócio contribuinte são todos aqueles que
após a fundação passarem a associar-se e contribuírem com as mensalidades definida pela assembléia
§ 3º Sócios honorários são aqueles que se destacarem através de relevantes serviços prestados,
doação de bens, realização de benfeitoria ou outros
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destaques em favor da entidade que venha beneficiar
a comunidade devendo ser homologado em assembléia.
§ 4º Para serem sócios terá no mínimo 15 anos,
que poderá participar de reuniões, opinar, votar, só
não podendo fazer parte da diretoria que é formada
com pessoas de maior idade (18 anos),
CAPÍTULO III
Dos Órgãos da Associação
Art. 8º A associação será composta em três ór gãos:
1 – Assembléia geral, órgão máximo de decisão
da entidade.
2 – Diretoria administrativa com 6 (seis) mem bros.
3 – Conselho fiscal com três membros efetivos e
três suplentes.
Art. 9º Assembléia geral é órgão supremo da associação sendo constituído pelos sócios que julga e
define qualquer situação que venha surgir conflito,
mudanças do estatuto ou qualquer outra situação que
fuja da decisão da diretoria.
§ 1º Eleger a diretoria executiva e conselho fiscal de 2 (dois) em 2 (dois) anos dar posse à mesma e
o conselho fiscal.
§ 2º Examinar anualmente as contas e relatórios
para ser aprovado.
§ 3º Homologar ou não as contribuições voluntárias da associação fixada pela diretoria com fins de fazer frentes as despesas normais em benefício da co munidade.
§ 4º Participar e deliberar sobre a reforma do estatuto.
§ 5º Reunir-se trimestralmente em data a ser
marcada, com a diretoria para examinar as contas e
escriturações da entidade ou extraordinariamente
quando for necessário.
§ 6º Aprovar as contas do balanço trimestral e
anual após serem examinadas devidamente.
§ 7º Deliberar sobre qualquer outro assunto da
administração e qualquer outro movimento da associação que surgir dúvida.
§ 8º Decidir sobre a extinção da entidade.
§ 9º Decidir sobre permutar, hipotecar, vender
bens da entidade.
Art. 10. A associação será constituída e administrada com uma diretoria composta de 12 membros com
mandato de (dois) anos a partir da data de posse.
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Maio

de

2002

1 Presidente – 1 Vice-Presidente – 1 Primeiro
Secretário – 1 Segundo Secretário – 1 Primeiro Tesoureiro – 1 Segundo Tesoureiro – 3 Membros Efetivos do Conselho Fiscal e 3 Membros Suplentes do
Conselho Fiscal.
CAPÍTULO IV
Dos Direitos e Deveres da Diretoria
e Conselho Fiscal
Art. 11. Compete ao Presidente:
a) Representar a associação ativa e passivamente, em juízo ou fora dele;
b) Convocar assembléias gerais ordinárias e extraordinárias;
c) Presidir as assembléias e reuniões;
d) Assinar com o tesoureiro cheques e quaisquer outros documentos que implique em responsabilidade da associação junto a terceiros;
e) Coordenar os trabalhos da diretoria;
f) Contratar ou demitir funcionários.
Parágrafo único. Compete ao Vice-Presidente.
a) Substituir o Presidente em caso de ausência
vacância ou impedimento.
b) Exercer as atribuições, missões que lhe fo rem dadas pela diretoria.
Art. l2. Compete ao 1º Secretário.
a) Ter sob sua responsabilidade supervisão e
escriturar os serviços
administrativos da secretaria mantendo em dia
e em ordem.
b) Guardar os livros sociais e lavrar as Atas e
escrituras, as documentações da Secretaria e executar as missões dada pela Diretoria.
c) Assinar e enviar as correspondências de rotina.
d) Executar as demais atribuições inerte ao seu
cargo.
Parágrafo único. Compete ao 2º Secretário:
a) Substituir o lº Secretário em caso de ausência, vacância ou impedimento.
b) Executar todas as tarefas atribuídas pela Diretoria.
Art. 13. Compete ao lº Tesoureiro:
a) Assinar com o Presidente os cheques emitidos e contratos formados pela Associação.
b) Assinar recibos e documentos relativos aos
recebimentos, pagamentos efetuados e outros documentos que forem necessários.
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c) Supervisionar e apresentar os balanços trimestrais e anuais a serem apresentados para a assembléia geral com balancetes e prestações das contas arrecadadas, se for necessário.
d) Arrecadar mensalidades, contribuições, donativos dos associados ou de pessoas físicas ou jurídicas que venha contribuir para a entidade.
e) Manter em dia o livro caixa, as escriturações
e toda contabilidade da tesouraria.
Parágrafo único. Compete ao 2º Tesoureiro:
a) Substituir o 1º Tesoureiro em caso da ausência ou impedimento.
a) Executar todas as tarefas que lhe forem atri buídas pela diretoria.
Art. 14. A Diretoria poderá criar departamentos
quantos forem necessários e cada chefe ou diretor
deverá ser indicado pela maioria dos diretores, assim
como demitir por qualquer circunstâncias que venha
acontecer no desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 15. Do Conselho Fiscal:
a) O conselho fiscal será formado por 3 (três)
membros efetivos e 3 (três) membros suplentes que
será eleito junto com a diretoria.
b) O lº membro será o presidente do conselho, o
2º membro será o relator e o 3º membro será o secretário.
c) Os três membros suplentes ocuparão os cargos em caso de vacância ou impedimentos dos mem bros efetivos.
d) O conselho tem por finalidade a competência
de fiscalizar os trabalhos da diretoria.
e) Deverá reunir-se de três meses ou quando for
necessário extraordinariamente.
f) Examinar a contabilidade e escriturações da
Associação e emitir parecer.
g) Solicitar da secretaria ou tesouraria qualquer
documento quando tiver de examinar qualquer irregularidade apurando a responsabilidade se for o caso.
CAPÍTULO V
Das eleições e Vacâncias
Art. 16. Os associados poderão votar e ser votado estando em dia com suas obrigações, para candidatar-se não podendo pertencer a diretoria ou cargo
que para isto deverá afastar-se 2 (dois) meses da
data de realização das eleições.
§ 1º Os associados só poderão ter apenas um
voto e não podendo votar por procuração.
§ 2º Poderá ser sócio todos os moradores da localidade com idade a partir de 15 anos que poderá
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participar de reuniões, assembléias, opinarem e votarem.
§ 3º Os sócios para serem votados terá que ter
maior idade para assumir cargos e não poderão ser
menor de 18 anos.
Art. 17. Os cargos de vagância ou impedimento
poderá ser substituídos pelos suplentes, na falta de
suplentes qualquer membro eleito poderá assumir
mesmo eleito para outro cargo.
Art. 18. A diretoria que é composta de 6 (seis)
membros, da executiva mais 6 (seis) membros do
conselho fiscal serão eleitos em assembléia geral no
mesmo dia.
§ 1º As eleições será convocada em edital com
prazo no mínimo de 30 (trinta) dias antes da data de
marcação da assembléia de eleição.
§ 2º O edital deverá ser divulgado de maneira
extensiva nos meios de comunicação local e colocado nos lugares de maior movimento das pessoas para
que todos tomem conhecimento.
§ 3º Poderá ser formado quantas chapas que
queiram concorrer com formação e inscrições até 72h
(setenta e duas horas) antes do dia marcado para a
assembléia de eleição.
§ 4º A votação, havendo mais de uma chapa deverá ser secreta, caso seja chapa única poderá ser
por aclamação.
CAPÍTULO VI
Dos direitos e deveres dos sócios
Art. 19º. Todos os sócios terão o mesmo direito
independente de categoria, não havendo preconceitos de raça, cor, credo, religião ou sexo.
§ 1º São sócios fundadores todos os que participarem da fundação da associação, tendo os nomes
constando no livro de presença.
§ 2º Todos os sócios tem direito de votar e ser
votado desde que esteja em dia com suas obrigações
sociais.
§ 3º Os sócios que tenham mais de 15 anos e
menos de 18 anos podem votar, participar de reuniões, opinar, sugerir, não podendo ser eleito por motivo de os cargos de diretoria só podem assumir com
maior de idade (18 anos).
§ 4º Todos os sócios poderão solicitar a convocação de assembléia desde que tenham conhecimento de qualquer irregularidade na administração.
§ 5º Para o sócio convocar assembléia terá que
ser no mínimo 30% dos sócios em dia com suas obrigações e solicitar a diretoria através de requerimento
citando o motivo da convocação.
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Art. 20. Dos deveres do associado.
§ 1º Todos os sócios tem o dever de pregar a
união na comunidade, não promovendo discórdia que
venha prejudicar a boa convivência.
§ 2º Todos os sócios deverão zelar pelo patrimônio da entidade.
§ 3º Todos os sócios deverão trabalhar, divulgar,
participar de todo movimento da entidade em benefício da comunidade.
§ 4º Todos os sócios deverão voluntariamente
cooperar com uma mensalidade para fazer frente as
despesas no desenvolvimento da comunidade e bem
estar de cada um.
§ 5º Participar das assembléias e reuniões da
comunidade.
§ 6º Aceitar as normas do estatuto e decisão da
diretoria.
§ 7º Zelar pelo bom nome da entidade e não ca usar discórdia entre os diretores e a comunidade ou
entre os associados.
CAPÍTULO VII
Do patrimônio
Art. 21. O patrimônio da Acounida será constituído de bens móveis e imóveis, veículos, semovente,
ações, apólices de dívidas públicas, contribuições de
sócios, auxílios de donativos em dinheiro ou espécies, vindo de pessoas físicas ou jurídicas.
Art. 22. No caso de dissolução da entidade os
bens remanecentes serão destinados a outra instituição congênita do município com personalidade jurídica e que esteja registrada na secretaria de trabalho e
ação social, departamento de F.C.O.S.C. – Fichário
Central de Obras Sociais do Ceará.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Gerais
Art. 23. A Acounida só será dissolvida por decisão da assembléia geral extraordinária especialmente convocada para esta finalidade quando comprovadamente se tornará impossível a continuação das
suas atividades.
Art. 24. O presente estatuto poderá ser reformado em qualquer tempo por decisão da maioria absoluta dos associados em assembléia geral convocada
para esse fim, e entrará em vigor na data do seu re gistro em cartório.
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Art. 25. Os casos omissos serão resolvidos pela
diretoria e caso necessário pela assembléia geral.
Fazenda Passa Bem, Município de Hidrolândia
– CE., 24 de março de 1996. – Presidente: Maria das
Graças Bandeira de Oliveira – Brasileira, Casada,
Professora, residente na Fazenda Passa Bem – Hi drolândia – CE., CPF – 548.795.233-72, Identidade
425.292-82-SSP-CE. Vice-Presidente Elmiro Timbó
Martins – Brasileiro, Casado, Técnico em Contabilidade, residente da Fazenda Passa Bem – Hidrolândia
– CE., CPF – 046.600.993-34 Identidade –
004267/0-3 CRC – CE. 1ª Secretaria Raimunda Gomes Martins, Brasileira, Casada, Professora, Residente na Fazenda Passa Bem – Hidrolândia-CE.,
CPF – 733.494.453-49 Identidade – 723960-84 –
SSP-CE. 2ª Secretaria Luiza Maria Ribeiro Oliveira,
Brasileira, Casada, Professora, Residente na Fazenda Passa Bem – Hidrolândia – CE., CPF –
699.000.943–87 Identidade – 2703708–93 –
SSP–CE. 1º Tesoureiro Sebastião Pereira de Oliveira, Brasileiro, Casado, Carpinteiro, Residente na Fazenda São Joaquim – Hidrolândia – CE., CPF –
855.652.027–87 Identidade – 631178–83 – SSP–CE.
2º Tesoureiro Sebastiana Pereira Gomes, Brasileira,
Casada, Do Lar, Residente na Fazenda Passa Bem –
Hidrolândia – CE, CPF 548.801.143–91 Identidade –
2187853–91 – SSP–CE. Conselho Fiscal Efetivo – 1º
Conselheiro – Edilson Bandeira Oliveira, Brasileiro,
Solteiro, Agricultor, Residente na Fazenda Passa
Bem – Hidrolândia – CE., CPF – 581.982.703–10
o
Identidade – 2463789–92 – SSP–CE. 2 Conselheiro
Raimundo Nonato Ribeiro, Brasileiro, Casado, Agricultor, Residente na Fazenda Várzea dos Garrotes –
Hidrolândia–CE., CPF – 169.839.553–15 Identidade
– 2703998–93 – SSP–CE. 3º Conselheiro Francisco
Vieira Calaça de Souza, Brasileiro, Casado, Agricultor, Residente na Fazenda Passa Bem – Hidrolândia –
CE., C PF – 949.808.297–91 Identidade – 08365800–5
–SEPC–RJ. Conselho Fiscal, Suplentes – 1º Conselheiro Nair Ferreira de Souza, Brasileira, Solteira, Do
Lar, Residente na Fazenda Várzea dos Garrotes – Hidrolândia – CE., CPF – 703.934.193–04 Identidade
2463783–92 – SSP – CE. 2º Conselheiro Airton Timbó Martins, Brasileiro, Casado, Agropecuarista, Residente na Fazenda Passa Bem – Hidrolândia – CE.,
CPF – 244.304.393–20 Identidade – 216.865–812–
SSP–CE. 3º Conselheiro Maria das Graças Ribeiro,
Brasileira, Casada, Do Lar, Residente na Fazenda Várzea dos Garrotes – Hidrolândia – CE., CPF –
581.977.453–15 Identidade – 2703709–93 – SSP–CE.
Visto Maria das Graças B. Oliveira.
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PROJETO DE DECRETO LEGIALTIVO
Nº 188, DE 2002
(Nº 1.274/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário,
Beneficente e Cultural de Olivença a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Olivença, Estado de Ala goas.
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Maio

de

2002

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 346, de 17 de julho de 2000, que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário, Beneficente e Cultural de Olivença a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de 3livença, Estado de
Alagoas.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

MAIO 2002
Maio de

2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

225
Terça-feira 21 08507

226
08508 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio

de

2002

MAIO 2002
Maio de

2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

227
Terça-feira 21 08509

228

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08510 Terça-feira

21

(À Comissão de Educação)

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio

de

2002

MAIO 2002
Maio de

2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2002
(Nº 1.659/2002,na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Vitória do
Jari a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vitória do Jarí,
Estado do Amapá.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 592, de 11 de outubro de 2001, que autoriza, a
Associação Rádio Comunitária de Vitória do Jarí a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária de cidade do Vitória do Jarí, Estado do Amapá.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTORGA DE SERVIÇOS
DE RADIODIFUSÃO
RELATÓRIO Nº 308/2001 – DOSRISSRIMC
Referencia: Processo nº 53.720.000.415/99 de
24-5-1999.
Objeto: Requerimento de outorga de autorização para a exploração do Serviço de Radiodifusão
Comunitária.
Interessado: Associação da Rádio Comunitária
de Vitória do Jari-AP ”Vitória FM“, localidade de Vitória do Jari, Estado do Amapá.
I – Introdução
1. A Associação da Rádio Comunitária de Vitória do Jari-AP ”Vitória FM“, inscrita no CNPJ sob o número 03.128.606/0001-03, Estado do Amapá, com
sede na Rua José Simeão de Souza, nº 3931, Centro,
Cidade de Vitória do Jari, dirigiu-se ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações, por meio de requerimento datado de 17-5-1999, subscrito por representante legal, demonstrando interesse na exploração do
Serviço de Radiodifusão Comunitária, na localidade
que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
com requerente baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado Diário Oficial da União, de
9-4-2001, Seção 3, que contempla a localidade onde
pretende instalar o seu transmissor, assim como o
sistema irradiante e respectivo estúdio.
3. A requerente, por final, solicita ”a designação
de canal para a prestação do serviço, nos termos do
artigo 12, do Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.“, apresentando ao Ministério a
documentação constante dos presentes autos.
II – RELATÓRIO
• atos constitutivos da entidade/documentos
acessórios
4. O Depar ta men to de Ou torga de Ser vi ços
de Ra diodifusão, por deter mi na ção do Se nhor Se cre tá rio de Ser viços de Radiodifusão, passa ao
exame do pleito for mulado pela re querente, consubs tan ci a do na Petição de folha 1, bem como a
do cu men ta ção apresen ta da, re latando toda a ins tru ção do pre sente pro cesso administrativo, em
conformidade com a legislação, espe ci al men te a
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Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o Re gulamento do Serviço de Radi o di fu são Comu ni tá ria, apro vado pelo
De cre to nº 2.615, de 3-3-1998 e Norma nº 02/98,
de 6-8-1998.
5. A requerente, como mencionado na introdução (item I), ao demonstrar interesse em explorar o
serviço, faz indicação da localidade onde pretende
instalar seus equipamentos transmissores, complementando com o endereço da respectiva estação e
coordenadas geográficas, além de pedir a designação de canal para a prestação do serviço, atendendo
os requisitos do item 6.4 da Norma Complementar
nº 02/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 02/98), está contida nos autos, correspondendo
ao seguinte:
– Estatuto Social;
– ata de constituição e eleição de dirigentes;
– declarações e comprovantes relativos a responsabilidades e obrigações de dirigentes, enquanto vinculados à entidade,
face aos ditames legais per tinentes;
– manifestações de apoio da comunidade;
– plantas de arruamento, com indicação do local de instalação do sistema irradiante, e respectivas coordenadas geográficas;
– informações complementares de dirigentes da entidade, como declaração de
residência e declaração de fiel cumprimento
às normas, recolhimento da taxa de cadastro e cópias de documentos pessoais.
7. Toda a documentação mencionada está
contida no intervalo de folhas 4 a 239 dos autos.
8. Analisados os documentos apresentados inicialmente e após o cumprimento de exigências, este
Departamento constatou conformidade legal e normativa, pelo que passa a examinar as informações
técnicas de relevância.
III – Relatório
• informações técnicas
9. Preliminarmente, a requerente indicou em
sua petição que os equipamentos seriam instalados
em área abrangida pelo círculo de raio igual a 1km,
com centro localizado na Rua José Semião de Sou za, s/nº , Centro, Cidade de Vitória do Jarí, Estado
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do Amapá, de coordenadas geográficas em 00º 55’
59“ S de latitude e 52º 24’ 59“ W de longitude, consoantes aos dados constantes no aviso no DOU de
9-4-2001, Seção 3.
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que as coordenadas geográficas indicadas deveriam
ser mantidas, pelo que se depreende da memória do
documento de folha 150, denominado de “Roteiro de
Análise Técnica de radcom”.
11. O mesmo documento trata de outros dados,
conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas geográficas, instruções sobre coordenadas coincidentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento
do canal;
– situação da estação em faixa de
fronteira, endereço proposto para instalação
da antena;
– planta de arruamento, endereços da
sede e do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se diligências para apresentação
de alteração estatutária, documentação elencada no
subitem 6.7 incisos I, III, IV e VIII da Norma 02/98,
CNPJ da requerente, declaração do endereço da
sede da Entidade, planta de arruamento, declaração
de acordo com o subitem 14.2.7.1 ou 14.2.7.1.1
bem como do subitem 6.11, (Projeto Técnico) da
Norma 02/98 (fls. 153 a 239).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
”Formulário de Informações Técnicas“, fl. 231, firmado pelo engenheiro responsável, onde estão resumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa
e de localização do transmissor, sistema irradiante e estúdio;
– características técnicas dos equipamentos (transmissor) e acessórios (antena e
cabo coaxial), com indicação da potência
efetiva irradiada e intensidade de campo no
limite da área de serviço;
– diagramas de irradiação do sistema irradiante
e características elétricas.
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de Insta lação da Estação, constatando-se conformidade com
a Norma 2/98, em especial as exigências inscritas em
seu item 6.11, folhas 242 e 243.
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15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, a quem cabe a condução dos trabalhos
de habilitação de interessados na exploração do serviço de radiodifusão comunitária, conclui a instrução
dos presentes autos, após detido exame do rol de documentos, os quais estão compatíveis com a legislação atinente.
17. Assim, a requerente, de acordo com o seu
Estatuto Social, e nos termos de seu requerimento,
atende os requisitos legais e normativos ao seu pleito,
seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
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18. Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação da Rá dio Comunitária de Vitória do Jari – AP “Vitória FM”,
no sentido de conceder-lhe a Outorga de Autorização
para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na localidade pretendida, dentro das condições
circunscritas no Processo Administrativo nº
53.720.000.415/99, de 24 de maio de 1999.
Brasília, 25 de setembro de 2001. – Adriana C.
Costa, Relatora da Conclusão Jurídica – Neide Apa recida da Silva, Relatora da Conclusão Técnica.

(À Comissão de Educação.)

PARECERES
PARECER Nº 385, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem (SF)
nº 129, de 2002, do Presidente da República (Mensagem nº 00310, de 2002, na
origem), submetendo à consideração do
Senado Federal o nome do Doutor Gilmar
Ferreira Mendes, para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal na
vaga decorrente da aposentadoria do Mi nistro José Néri da Silveira.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em votação secreta realizada em 15 de maio de
2002, apreciando o Relatório apresentado pelo Senador Lúcio Alcântara (em anexo ao Parecer), sobre a
Mensagem nº 129, de 2002, do Senhor Presidente da
República, opina pela aprovação da escolha do Dou tor Gilmar Ferreira Mendes para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Néri da Sil veira, nos termos do art. 52, inciso III, combinado com
o art. 84, inciso XIV, da Constituição Federal.
Sala das Reuniões, 15 de maio de 2002. – Bernardo Cabral – Presidente – Lúcio Alcântara – Relator – Marluce Pinto – Carlos Bezerra (sem voto) –
Sérgio Machado – Gerson Camata – Ricardo San tos – Antonio Carlos Junior – Maguito Vilela – Íris
Rezende – Luiz Otávio – Maria Do Carmo Alves –
Fernando Ribeiro (sem voto) – Amir Lando – Ade mir Andrade – Francelino Pereira – Osmar Dias –
Jefferson Peres – Romero Jucá – José Agripino –
Romeu Tuma – Pedro Simon – José Eduardo Dutra – Marina Silva.
RELATÓRIO
Relator: Senador Lúcio Alcântara
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Pela Mensagem nº 129, de 2002, do Senhor
Presidente da República, o Senado Federal é chamado a se manifestar sobre a indicação do Doutor Gil mar Ferreira Mendes ao cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
2. A Constituição Federal (arts. 52, III, a, e 101,
parágrafo único) atribui ao Senado Federal competência privativa para aprovar, previamente e por voto
secreto, a escolha de Ministro do Supremo Tribunal
Federal, após argüição em sessão pública.
3. Outrossim, o art. 101, II, i, do Regimento Interno desta Casa, confere a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, competência para emitir parecer sobre indicações dessa natureza, obedecendo
ao rito prescrito no art. 383, também da nossa Carta
regimental.
4. Constam dos autos da presente mensagem o
curriculum vitae do indicado, em obediência à prescrição regimental do art. 383, I.
5. Homem público de exitosa carreira jurídica,
renomado especialista em Direito Constitucional, o
Doutor Gilmar Ferreira Mendes, titular da Advocacia-Geral da União desde 31 de janeiro de 2000, nasceu a 30 de dezembro de 1955, Bacharel em Direito
formado em 1978, pela Universidade de Brasília, ob teve, com distinção, o grau de Mestre em Direito e
Estado por essa Universidade, no ano de 1987, com a
dissertação ”Controle de Constitucionalidade: Aspectos Jurídicos e Políticos”, sob a orientação do Ministro
José Carlos Moreira Alves. Alcançou o título de Mestre também pela Universidade de Münster, em
1988/1989, sob a orientação do Professor Hans-Uwe
Erichsen, Reitor dessa Universidade da República
Federal alemã, com a tese ”Pressupostos de admissibilidade do Controle Abstrato de Normas perante a
Corte Constitucional Alemã.“ Prosseguindo os seus
estudos recebeu o título de Doutor em Direito pela
mesma Universidade de Münster, em 1990, com tese
”O Controle Abstrato de Normas perante a Corte
Constitucional Alemã e perante o Supremo Tribunal
Federal ‘sob a orientação, igualmente, do Professor
Hans-uwe Erichsen.
6. Aprovado em diversos con cursos pú blicos,
dos quais des tacamos os de Assessor Legislativo
do Senado Federal (1984), Juiz Federal
(1983/1984) e Procurador da República (1984), o
Doutor Gilmar Ferreira Mendes optou pela carreira
do Ministério Público Federal, para a qual foi classificado em 1º lu gar.
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7. Seu itinerário profissional no serviço público
consigna, antes da titularidade do cargo de Advogado-Geral da União, o exercício, entre outras, das se guintes funções: Subchefe para Assuntos Jurídicos
da Casa Civil (1996-2000); Assessor Técnico do Mi nistério da Justiça (1995/1996); Assessor Técnico na
Relatoria da Revisão Constitucional (1993/1994);
Consultor Jurídico da Secretaria-Geral da Presidência da República (1991/1992).
8. Voltado também para a área de ensino e pesquisa acadêmicos, o Doutor Gilmar Ferrelra Mendes
tem exercido o magistério em diversas Faculdades de
Direito, tendo sido orientador de diversas teses de
Mestrado e membro de bancas examinadoras de te ses de Doutorado.
9. Não faltam, ademais, no currículo do ilustre
indicado, intenso engajamento em atividades de intercâmbio na área jurídica, tendo, nos últimos dez
anos, participado, como conferencista, de cerca de
duzentos Seminários, Congressos, Simpósios e Cur sos, podendo-se mencionar, em período mais recente: ”Curso: Hermenêutica Constitucional e Direitos
Fundamentais“ (1999) ”Congresso Internacional de
Direito Comparado“ (1999); ”Seminário Nacional – O
Papel da Informática, o Judiciário no Terceiro Milênio
(1999); ”Seminário Internacional sobre Lavagem de
Dinheiro“ (1999); ”XI Encontro Nacional de Procuradores de Assembléias Legislativas“ (2000); ”VIII Con gresso Nacional dos Procuradores da Previdência
Social“ (2000); ”III Congresso Brasiliense de Direito
Constitucional“ (2000); ”Encontro de Procuradores
Federais da 4a Região“ (2000) ”Simpósio Internacional sobre Sigilo Bancário“ (2001): ”XXI Congresso
dos Tribunais de Contas do Brasil“ (2001); 18º Encon tro Nacional dos Juízes Federais“ (2001); ”II Encontro
Nacional dos Advogados da União (2001); ”XXII Con gresso Brasileiro de Direito Constitucional“ (2001);
”Seminário: O Supremo Tribunal Federal na História
Republicana“ (2001); ”Curso de Especialização em
Direito Público“ (2002); ”Inauguração dos Juizados
Especiais Federais“ (2002); ”I Jornada de Estudos Jurídicos da Justiça Federal“ (2002)
10. Por fim, cabe ainda notar que, além do relatado até aqui, registra o currículo do Doutor Gilmar
Ferreira Mendes participação em bancas examinadoras de concursos na área jurídica, em comissões de
juristas que elaboraram os textos de importantes pro posições legislativas e em conselhos editoriais de re vistas jurídicas. Mostra, ainda, o referido currículo que
o ilustre jurista é autor de cerca de duas dezenas de livros publicados e uma centena de artigos sobre te-
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mas de direito. Foi agraciado com diversas condecorações.
11. Por fim, cabe reconhecer aqui, por dever de
justiça, característica positiva e marcante da personalidade do Doutor Gilmar Ferreira Mendes que, negando o estereótipo do jurista apenas acadêmico, que
muito sabe, mas que não socializa o seu saber, tem
buscado compartilhar o seu elevado conhecimento
jurídico com a sociedade e o Estado brasileiros, con tribuindo, assim, para a valorização do Controle de
Constitucionalidade entre nós, o que é muito importante para o fortalecimento do Estado Democrático de
Direito inaugurado pela Constituição Federal de 5 de
outubro de 1988.
Diante do exposto, entendemos que os Senhores Senadores integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania dispõem de suficientes ele mentos para deliberar sobre a indicação presidencial.
Sala da Comissão, 15 de maio de 2002. – Lúcio
Alcântara, Relator.

PARECER Nº 386, DE 2002
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nº
139, de 2002, que “Submete à apreciação
do Senado Federal, o nome do Senhor
Miguel Dário Ardissone Nunes para o
cargo de Diretor de Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, em
substituição a Rogério Gonzales Alves.”
A Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, em
votação secreta realizada em 15 de maio de 2002,
apreciando o relatório apresentado pelo Senhor Se nador Mauro Miranda sobre a Mensagem nº 139, de
2002, opina pela aprovação da indicação do Senhor
Miguel Dário Ardissone Nunes, para exercer o cargo
de Diretor de Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes –
DNIT, em substituição a Rogério Gonzales Alves, por
18 votos favoráveis, 1 contrário(s) 00 abstenção(ões).
Sala das Comissões, 15 de maio de 2002. –
Mauro Miranda, Relator – Alberto Silva, Presidente.

(À Comissão de Educação e Cultura.)
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RELATÓRIO
Relator: Senador Mauro Miranda
O Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem nº 139, de 2002 (nº 341, de 7 de maio de
2002, na origem), submete ao exame do Senado Fe deral o nome do Senhor Miguel Dario Ardissone Nu nes para exercer o cargo de Diretor de Infra-Estrutura
Terrestre do Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
O indicado é cidadão brasileiro e engenheiro ci vil, graduado pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio de Janeiro (PUC-RJ), em 1970. Atualmente, é
Gerente da Diretoria de Infra-Estrutura Terrestre do
DNIT.
A atividade profissional de Miguel Dario Ardis sone Nunes foi pautada pela dedicação à construção
de estradas, setor em que vem atuando desde o pe ríodo de sua formação universitária, quando foi estagiário de empresas construtoras e do Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
(DNER).
Em 1972, ingressou, por meio de seleção, na
Empresa de Engenharia e Construção de Obras
Especiais S.A. (ECEX), onde exerceu as funções de
engenheiro residente e gerente, supervisor e superintendente de obras e serviços. Em l997, entrou
para os quadros do DNER, onde ocupou sucessivos
cargos de chefia, chegando à função de substituto
do Diretor de Engenharia Rodoviária, a qual ocupou
até seu ingresso no DNFF, em fevereiro do corrente
ano.
Registram-se, ainda, em seu currículo, experiências na área internacional, como a participação
na equipe que elaborou o projeto para o Anel Rodoviário da Cidade de Montevidéu, e as visitas técnicas
às obras de construção do Porto de La Paloma, no
Uruguai, e à Dirección Nacional de Vialidade, em Bu enos Aires, para conhecer o Programa Argentino de
Concessão de Rodovias.
A análise do seu curriculum vitae indica tratar-se de candidato cuja formação acadêmica e pro fissional o credencia ao pleno desempenho do cargo
para o qual foi indicado pelo Exmo. Senhor Presidente
da República.
Isso posto, submetemos à apreciação e julgamento desta douta Comissão a indicação do Senhor
Miguel Dario Ardissone Nunes, constante da referida
mensagem presidencial, em cumprimento às exigências constitucionais contidas no art. 52, III, f combina-
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do com o art. 88 da Lei nº 10.233, com a redação
dada pela Medida Provisória nº 2.217-3, de 4 de se tembro de 2001. – Sala da Comissão 5 de maio de
2002.

PARECER Nº 387 DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
2002 (nº 932/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Comunicação Esperança e Vida a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São João da Boa Vista, Estado
de São Paulo.
Relator: Senador Chico Sartori
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 26, de 2002 (nº 932, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Comunicação
Esperança e Vida a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São João da Boa Vista,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.354,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 318,
de 5 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 Associação Comunitária Cultural de Comunicação Esperança e Vida (cf.
fl. 326):
• Presidente – Luiz Paulo Bizaia
• Vice-Presidente – Gilmar Dearo Peral
• Secretária – Marlene Aparecida Fernandes Ro drigues
• Tesoureiro – José Carios Rocha
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O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Vic Pires Franco.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 26, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Cultural
de Comunicação Esperança e Vida atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à au torização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002, – Ricardo Santos, Presidente – Chico Sartori Relator, –
Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emilia
Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido –
Geraldo Althoff – Lindberg Cury – Casildo Maldaner – Álvaro Dias – José Jorge – Gerson Camata –
Benício Sampaio – Leomar Quintanilha – Luiz Otávio – Eduardo Siqueira Campos – Juvêncio da
Fonseca.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
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Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
Capítulo V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 388, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 32, de
2002 (Nº 960/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária dos
Moradores de Sales Oliveira a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Sales Oliveira, Estado de São
Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 32, de 2002 (nº 960, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
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Associação Cultural Comunitária dos Moradores de
Sales Oliveira a executar serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Sales Oliveira, Estado de São
Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.250,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 260,
de 14 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 à direção da Associação Cultural
Comunitária dos Moradores de Sales Oliveira (cf. fl.
28):
• Diretor Presidente – Inês Terezinha Zancan Gomes
• Diretor Vice-Presidente – Devanir Gomes
• Diretor Tesoureiro – Márcio Hernandes Ferrareze
• Diretor Secretário – Júlio César Borelli

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Augusto Franco.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural Comunitária
dos Moradores de Sales Oliveira atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator
– Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Junior – Emilia Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido – Eduardo Siqueira Campos – Casildo Maldaner – Gerson Camata – Luiz Otávio – Chico Sartori
– Leomar Quintanilha – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Waldeck Ornélas.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.

III – Voto

§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 32, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
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§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 389, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de
2002 (nº 966/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Evangélica Doulos a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Colinas do Tocantins, Esta do do Tocantins
Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 33, de 2002 (nº 966, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Evangélica Doulos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Colinas do Tocantins, Estado do Tocantins.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.439,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 408,
de 31 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o § 3º 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 Associação Evangélica Dou/os (cf. fls.6/7):
• Presidente – Aristótelis Pereira Marinho
• Vice Presidente – João Matias Pires
• 1ª Secretária – Raimunda de Fátima dos Santos Araújo Pires
• 2ª Secretária – Madalena Gomes de Souza
•1º Tesoureiro – Joaquim da Cunha Pacheco
• 2º Tesoureiro – Resenilto Alves de Oliveira

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Pedro Irujo.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 33, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Evangélica Doulos
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Moreira Mendes, Vice-Presidente no Exercício da Presidência – Eduardo Siqueira Campos, Relator – Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Junior – Emília Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Candido – Geraldo Althoff – Lindberg Cury – Casildo Maldaner
– Alvaro Dias – José Jorge – Gerson Camata – Juvêncio Da Fonseca – Ricardo Santos – Luiz Otávio
– Chico Sartori – Leomar Quintanilha.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
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....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 390, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 41, de
2002 (nº 1.020 de 2001, na Câmara dos
Deputados), que ‘aprova o ato que autoriza a Associação e Rádio Comunitária Su per a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Sorocaba, Estado de São Paulo”.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 41, de 2002 (nº 1.020, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação e Rádio Comunitária Super a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de So rocaba, Estado de São Paulo.

Maio

de

2002

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.438,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Podaria nº 388,
de 31 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 Associação e Rádio
Comunitária Super (cf. fl. 37):
• Presidente – Benedito Idalgo
• Vice-Presidente – Lucila Pereira de Oliveira
•· Secretária – Maria Aparecida Idalgo Gurgel

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Yvonilton Gonçalves.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 41, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação e Rádio Comunitária
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Super atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela Apro vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002 – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emilia
Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido –
Eduardo Siqueira Campos – Casildo Maldaner –
Gerson Camata – Luiz Otávio – Chico Sartori – Le omar Quintanilha – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Waldeck Ornélas.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
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§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 391, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de
2002 (nº 1.085/2001, na Câmara dos Deputados),que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Universidade do
Tocantins – UNITINS, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Palmas, Estado do Tocantins.
Relator: Senador Leomar Quintanilha
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.713,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato constante do Decreto de 8 de novembro de
2000, que outorga concessão à Fundação Universidade do Tocantins – UNITINS para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, com
fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Palmas, Estado
do Tocantins.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con gresso Nacional, conforme disposto no art. 223, § 3º,
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 referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, Deputado Dr. Hélio, e aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto
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foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
A Fundação Universidade do Tocantins –
UNITINS é presidida pelo Reitor da Universidade
do Tocantins, senhor Edison Nazareth Alves(cf. fl.
179):
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 dezembro de 1996, o processo de
outorga, pelo Poder Executivo, para execução de
serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao
cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões
para exploração de canais comerciais de rádio e te levisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que ”dispõe sobre formalidades
e critérios para a apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens“.
Além disso, devido à sua especificidade, os ca nais de radiodifusão educativa são reservados à ex ploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto
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 Telecomunicações“.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação per tinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 47, de 2002.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Moreira Mendes, Vice-Presidente no Exercício da
Presidência – Leomar Quintanilha, Re lator – Reginaldo Duar te – Antônio Carlos Júni or – Emilia
Fernandes – Lú cio Alcântara – Ge raldo Cândido
– (Abstenção) – Geraldo Althoff – Lindberg Cury
– Casildo Maldaner – Alvaro Dias – José Jorge –
Gerson Camata – Eduardo Siqueira Campos –
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Juvêncio da Fonseca – Luiz Otávio – Chico Sartori
– Ricardo Santos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e re novação de concessão de emissoras de rádio e te levisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação so mente
produzirá efeitos le gais após de liberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos an teriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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PARECER Nº 392, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 49, de
2002 (nº 1.100 2001, na Câ ma ra dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Regional da
Mata para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico (ASCOREM) a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Rolim de Moura, Estado de
Rondônia.
Relator: Senador Moreira Mendes
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 49, de 2002 (nº 1.100, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação Comunitária Re gional da Mata
para o Desenvolvimento Social, Cul tural e Artístico
(ASCOREM) a execu tar ser viço de radi o di fu são
comunitária na cida de de Rolim de Moura, Estado
de Rondônia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 832, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Podaria nº 170,
de 12 de maio de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 Associação Comunitária Regional da Mata para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico (ASCOREM) (cf. fl. 20):
• Presidente – Marlene Loures Lira
• Vice-Presidente – Roberto Além
• Se cretário – Edmilson Borges de Carvalho
• Tesoureiro – Manoel Antonio Teixeira

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Heráclito Fortes.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
A referida Associação Comunitária do município
de Rolim de Moura, uma das mais destacadas do
meu Estado, vem com esta concessão trazer aos
seus munícipes mais um veículo de difusão da Cidadania, que discutirá e debaterá junto àquela comunidade temas inerentes e de interesses localizados, trazendo para todos uma maior conscientização.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 49, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Comunitária Regional da
Mata para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico – ASCOREM atendeu a todos os requisitos técnicos
e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002, – Ricardo Santos Presidente – Moreira Mendes Relator –
Reginaldo Duarte-Antônio Carlos Júnior – Emilia
Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido –
Geraldo Althoff – Romero Jucá – Casildo Maldaner – Gerson Camata – Romeu Tuma – Roberto
Saturnino – Chico Sartori – Luiz Otávio.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional;
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 393, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 51, de
2002, (nº 1.109/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Fundação Nossa Senhora
do Rosário para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade de Bragança, Estado do Pará.
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sonora em onda tropical na cidade de Bragança,
Estado do Pará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.419,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 29 de
setembro de 2000 que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 à composição acionária do empreendimento Fundação Nossa Senhora do Rosário (cf.
fl. 44):
• Presidente – Maria José de Souza
• Diretora Comercial – Alice Fernandes do Carmo
• Diretora de Programação – Maria Ereni Costa Paixão

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Paulo Marinho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

Relator: Senador Luiz Otávio
III – Voto
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 51, de 2002 (nº 1.109, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Fundação Nossa Senhora do Rosário para explorar o serviço de radiodifusão

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 51, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Fundação Nossa Senhora do Rosário atendeu a todos os requisitos técni-
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cos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Luiz Otávio, Relator – Ri cardo Santos – Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emilia Fernandes – Lúcio Alcântara –
Geraldo Cândido (Abstenção) – Geraldo Althoff –
Romeu Tuma – Chico Sartori – Gerson Camata –
Eduardo Siqueira Campos – Romero Jucá – Waldeck Ornélas – Roberto Saturnino – Leomar Quintanilha – Casildo Maldaner.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
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§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
… ................................................................................
PARECER Nº 394, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de
2002 (nº 1.118 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pontal, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Chico Sartori
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 54, de 2002 (nº 1.118, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação
de Pontal a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pontal, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.604,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 485,
de 14 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, 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 Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Comunicação de Pontal (cf. fl. 9):
• Presidente – Nedir Colombo Júni or
• Vice-Presidente – Aulus Re ginaldo Borinato de Oliveira
• Tesoureiro – Anel Aparecido Ravagnani
• 2º Tesoureiro – José Camilo de Oliveira Filho
• Secretário Executivo – João Colombo Júnior
• Presidente do Conselho Fiscal – Júlio Pedro Colombo
• Vice-Presidente do Conselho Fiscal – Neri Colombo

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Luiz Moreira.
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 54, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária de Cul tura, Lazer e Comunicação de Pontal atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à au torização, opinamos pela APROVAÇÃO do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Chico Sartori, Relator –
Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emília
Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido –
Geraldo Althoff – Lindberg Cury – Casildo Maldaner – Benício Sampaio – José Jorge – Gerson Ca mata – Eduardo Siqueira Campos – Leomar Quintanilha – Luiz Otávio – Juvêncio da Fonseca –
Álvaro Dias.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
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Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 395, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 56, de
2002 (nº 1.154/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Venda
Nova do Imigrante a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Venda Nova do Imigrante, Estado do
Espírito Santo.
Relator: Senador Gerson Camata
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 56, de 2002 (nº 1.154, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária de Venda Nova do
Imigrante a executar serviço de radiodifusão comuni-

250
08532 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
21

MAIO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tária na cidade de Venda Nova do Imigrante, Estado
do Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.604,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 470,
de 14 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º 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 Associação Rádio Co munitária de Venda Nova do Imigrante (cf. fl. 20):

• Presidente – Braz Carnielle
• Vice-Presidente – Antônio Gilmar Furlan
• Se cretário – Marco Antônio Grillo
• Tesoureiro – José Fardim
• Diretor de Operações – Carlos Magno Nogueira
• Diretor Cultural de Comunicação So cial – Olimpio Perim Junior
• Diretor de Patrimônio – Celso Zandonadi

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Givaldo Carimbão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 56, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Rádio Comunitária
de Venda Nova do Imigrante atendeu a todos os re quisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela APROVAÇÃO do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Gerson Camata, Relator –
Reginaldo Duarte -Antônio Carlos Júnior – Emília
Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido –
Geraldo Althoff – Romeu Tuma – Chico Sartori –
Casildo Maldaner – Leomar Quintanilha – Roberto
Saturnino – Romero Jucá – Waldeck Ornelas –
Eduardo Siqueira Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional

Art. 49. Ë da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
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§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 396, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 57, de
2002 (nº 1.155/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
o Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Comunitário de Coreaú – IRC a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coreaú, Estado do
Ceará.
Relator: Senador Lúcio Alcântara.
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 57, de 2002 (nº 1.155, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
o Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento Co munitário de Coreaú – IRC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Coreaú, Estado do
Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.604,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 456,
de 14 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o § 3º 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 presidente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O Instituto de Radiodifusão de Desenvolvimento
Comunitário de Coreaú – IRC tem como presidente o
senhor José Daniel Moreira (cf. fl. 17):
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Hermes Parcianello.
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 57, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Instituto de Radiodifusão de De senvolvimento Comunitário de Coreaú – IRC atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela APROVAÇÃO do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ricardo Santos, – Presidente – Lucio Alcântara, Relator
– Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emília Fernandes – Geraldo Cândido – Eduardo Siqueira Campos – Casildo Maldaner – Gerson Ca mata – Chico Sartori – Leomar Quintanilha – Ro berto Saturnino – Romero Jucá – Waldeck Ornelas – Romeu Tuma – Geraldo Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional;
....................................................................................
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XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional. na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial;
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Maio

de

2002

gresso Nacional o ato constante do Decreto de 13 de
outubro de 2000 que renova a concessão para a ex ploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., (cf. fl.
197):
Nome Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Airton Antônio Daré
• Jair Osvaldo Daré
• Sezi Inoue
• Ramiro Ferreira Júnior
Total de Cotas

7.668
2.160
540
432
10.800

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Agnaldo Muniz.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

PARECER Nº 397, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de
2002 (nº 1.162/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Rádio Auri Verde de Bauru
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Bauru, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 58, de 2002 (nº 1.162, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Bauru, Estado de São
Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.503,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con -

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 58, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
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caracterizado que a entidade Rádio Auri Verde de Bauru Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002, – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emília
Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido
(abstenção) – Eduardo Siqueira Campos – Casildo
Maldaner – Gerson Camata – Luiz Otávio – Chico
Sartori – Leomar Quintanilha – Roberto Saturnino
– Romero Jucá – Waldeck Ornélas.

§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

Relator: Senador Juvêncio Da Fonseca

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 60, de 2002 (nº 1.171, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Educativa Cidade FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.361,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 303,
de 5 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 Associação Rádio
Educativa Cidade FM (cf. fl. 15):

....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.

PARECER Nº 398, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 60, de
2002 (nº 1.171/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Educativa Cidade FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Batayporã, Estado de
Mato Grosso do Sul.

I – Relatório

• Diretor-Presidente – Luiz Carlos dos Santos
• Diretor Vice-Presidente – Maurício Ribeiro
• Diretor Primeiro Secretário – Maria Leal de Oliveira Rodrigues
dos Santos
• Diretor Segundo Secretário – Aparecido Antônio dos Santos
• Diretor Primeiro Tesoureiro – Marina da Silva dos Santos
• Diretor Segundo Tesoureiro – Flávio Monteiro Bacci
• Diretor Presidente do Conselho Comunitário – Inês Leal de
Oliveira Rodrigues

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Wigberto Tartuce.
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Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou au torização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 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 exi gências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à
análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS o nº 60, de 2002, evi dencia o cumprimento das formalidades es tabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Rádio
Educativa Cidade FM atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela APROVAÇÃO do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Presidente, Ricardo Santos – Relator, Juvêncio Da Fon seca – Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Junior –
Emília Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo
Cândido – Geraldo Althoff – Lindberg Cury – Casildo Maldaner – Alvaro Dias – José Jorge – Ger son Camata – Benício Sampaio – Leomar Quintanilha – Luiz Otavio – Eduardo Siqueira Campos –
Chico Sartori – Moreira Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................

Maio

de

2002

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Na cional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, de pende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 399, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 62, de
2002 (nº 1.178/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 62, de 2002 (nº 1.178, de
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2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.353,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 417,
de 31 de julho de 2000, que renova a permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
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 Fundação Cearense
de Pesquisa e Cultura (cf. fl. 69):
• José Nelson Espíndola Frota
• Maria No bre Da masceno
• Luiza de Teodoro Vieira
• Márcia Vidal Nunes Barros

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado
Wig ber to Tartuce.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.

Terça-feira 21 08537

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 62, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Fundação Cearense de
Pesquisa e Cultura atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da per missão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator –
Reginaldo Duarte – Antonio Carlos Júnior – Emília
Fernandes – Geraldo Cândido (abstenção) – Eduardo Siqueira Campos – Casildo Maldaner – Gerson Camata – Chico Sartori – Leomar Quintanilha
– Roberto Saturnino – Romero Jucá – Waldeck
Ornélas – Romeu Tuma – Geraldo Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no míni mo,
dois quintos do Con gresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 400, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 69, de
2002 (nº 1.130/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Obras Sociais e Culturais da Paróquia de
Itajaí a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Itajaí, Estado
de Santa Catarina
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 69, de 2002 (nº 1.130, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Obras Sociais e Culturais da Paróquia de Itajaí a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itajaí, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.744,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
627, de 5 de outubro de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º 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 Obras Sociais e Culturais da Paróquia de Itajaí (cf fl. 37):

Maio

de

2002

• Presidente – Alvino Broering
• Vice-Presidente – João Gonçalves
• Secretário – José Domingos Bortolatto
• Tesoureiro – João Cassiano das Neves

O referido pro jeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecno lo gia, Comu ni ca ção e
Informática da Câmara dos De putados, que seguiu o parecer favorável de seu re lator, Depu ta do
Francistônio Pinto.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
II – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 69, de 2002, evidencia o cumprimento das formalidades es tabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Obras Sociais e Cul turais da Paróquia de Itajaí atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Pro jeto de Decre to Le gislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, Ricardo Santos, Presidente
– Geraldo Althoff , Relator – Reginaldo Duarte –
Antônio Carlos Júnior – Emilia Fernandes – Lúcio
Alcantara – Geraldo Cândido – Eduardo Siqueira
Campos – Casildo Maldaner – Gerson Camata –
Luiz Otavio – Chico Sartori – Leomar Quintanilha
– Roberto Saturnino – Romero Jucá – Waldeck
Ornélas – Romeu Tuma.
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executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tambaú, Estado de
São Paulo
Relator: Senador Chico Sartori

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

I – Relatório

Seção II
Das Atribuições Do Congresso Nacional

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 72, de 2002 (nº 1.194, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Sociedade dos Ecologistas de Tambaú a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Tambaú, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.605,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 452,
de 14 de agosto 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 Sociedade dos Ecologistas de Tambaú (cf. fl. 37):

....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, per missão e autorização
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no míni mo,
dois quintos do Con gresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após de liberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de de cisão
judicial.
§ 5º o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rá dio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 401, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 72, de
2002 (nº 1.194/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Sociedade dos Ecologistas de Tambaú a

• Presidente – Maria Aparecida Morandin
• Vice-Presidente – Andréa Alberguetti Albano
• Tesoureiro – Sílvio Donizetti de Faria
• Diretor Cultural – Haroldo Alves Moreira

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputada Nair Xavier Lobo.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
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pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 72, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Sociedade dos Ecologistas de
Tambaú atendeu a todos os requisitos técnicos e le gais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ricardo
Santos, Presidente – Chico Sartori, Relator – Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emilia Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido – Geraldo Althoff – Lindberg Cury – Casildo Maldaner –
Alvaro Dias – José Jorge – Gerson Camata – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha – Luiz Otávio
– Eduardo Siqueira Campos – Benício Sampaio

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mínimo

Maio

de

2002

dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 402, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 73, de
2002 (nº 1.196/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de Alfredo Wagner a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Alfredo Wagner, Estado de
Santa Catarina
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 73, de 2002 (nº 1.196, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Cultural Nascente do
Vale de Alfredo Wagner a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.605,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 469,
de 14 de agosto de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, 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 Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de Alfredo Wagner
(cf fl. 9):
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• Presidente – Irimar José da Silva
• Vice-Presidente – Neri Errath
• 1º Vice-Presidente – Max Edson Figueiredo
• Se cretário – Nazareno Dias
• 1º Secretário – Adenilson Linder
• Tesoureiro – Valdemira Tenfen
• 1º Tesoureiro – José Pereira

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Jorge Pinheiro.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS no 73, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução no 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária e Cultural Nascente do Vale de Alfredo Wagner atendeu a to dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela APROVAÇÃO do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ricardo Santos Presidente – Geraldo Althoff Relator –
Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emília
Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido –
Eduardo Siqueira Campos – Casildo Maldaner –
Gerson Camata – Chico Sartori – Leomar Quintanilha – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Wal deck Ornelas – Romeu Tuma.

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação so mente
produzirá efeitos le gais após de liberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos an teriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, an tes de vencido o prazo, de pende de de cisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 403, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de
2002 (nº 1.043/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Associação e Movimento Comunitário
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Rádio Paz no Valle FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Camboriú, Estado de Santa Catarina.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 80, de 2002 (nº 1.043, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz no Valle
FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Camburiú, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.173,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 249,
de 7 de junho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º 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 Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz no Valle FM, (cf. fl. 5):
• Diretor Presidente – Nelson Antunes
• Diretor 1º Vice-Presidente – João Moraes Filho
• Diretor 2º Vice-Presidente – Reuel Abreu Bernardino
• Diretor 1º Secretário – Silvano Garcia
• Diretora 2a Secretária – Juceli Adriano Momm
• Diretor 1º Tesoureiro – Aldo Mário Bastos
• Diretor 2º Tesoureiro – Antonio João Bastos

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, Deputado Roberto Rocha.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – ANÁLISE
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
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do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informções a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à ánálise desta Comissão de
Educação.
III – VOTO
Tendo em vista que o exame da documentação
acompanha o PDS nº 80, de 2002, evidencia o cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando ca racterizado que a Associação e Movimento Comunitário Rádio Paz no Valle FM atendeu a todos os re quisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala das Comissões, 14 de maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Geraldo Althoff, Relator – Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior –
Emília Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo
Cândido – Eduardo Siqueira Campos – Casildo
Maldaner – Gerson Camata – Chico Sar tori – Leomar Quintanilha – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Waldeck Ornelas – Romeu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
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Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no míni mo,
dois quintos do Con gresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após de liberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
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de 31 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, 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 Associação de Comunicação dos Amigos de Sátiro Dias (cf. fl. 9):
•Presidente – Jaceane Santiago Peixoto
•Vice-Presidente – Ana Lúcia Santana Souza
•Secretária Geral – Mara Lúcia Brito da Silva
•Segundo Secretário – Esmeraldo José Costa da Cruz
•Tesoureira – Maria Inaíza da Cruz Vieira
•Diretor Geral de Operações, Administração e Comunicação So cial – Leonardo Batista Ferreira
•Diretor-Geral – Railton Pereira de Souza
•Diretor de Cultura e Esporte – Márcio José Leão Nunes
•Diretora de Jornalismo – Maria Lucidalva Brito da Silva
•Diretor de Patrimônio – Vaitsa Santiago Cardoso
•Diretor de Programação – José Jorge da Silva

PARECER Nº 404, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 81, de
2002 (nº 1.046/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Comunicação dos Amigos de Sátiro Dias a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Sátiro Dias, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 81, de 2002 (nº 1.046, de 2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Comunicação dos Amigos de Sátiro
Dias a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Sátiro Dias, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.438,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 407,

O referido pro jeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, De putado Luciano Zica.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 81, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Comunicação
dos Amigos de Sátiro Dias atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Antônio Carlos Júnior, Relator – Reginaldo Duarte – Emília Fernandes – Lúcio Alcantara – Geraldo Candido – Edu ardo Siqueira Campos – Casildo Maldaner – Ger son Camata – Luiz Otávio – Chico Sartori – Leomar Quintanilha – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Waldeck Ornelas – Geraldo Althoff – Ro meu Tuma.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o principio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no míni mo,
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dois quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rá dio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 405, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 83, de
2002 (nº 1.051/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Rádio Comunitária Transamazônica FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Velho, Estado de
Rondônia.
Relator:Senador Moreira Mendes
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 83, de 2002 (nº 1.051, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Transamazônica FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia.
Por meio da Mensagem Pre sidencial nº 1.605,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Na cional o ato constante da Portaria nº
484, de 14 de agosto de 2000, que auto ri za a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, do cumento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a le gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Rádio Comunitária
Transamazônica FM (cf. fl. 13):
• Presidente – Francisco de Assis Calixto
• Secretária-Geral – Mirian Rosa Guizelini de Almeida
• Tesoureira – Neiva Alves da Guia
• Diretor Cultural e de Comunicação Social – Milson Alves da
Guia
• Diretor de Patrimônio – José Bouchabki de Ameida

O referido pro jeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia. Comunicação e Informáti-
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ca da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, Deputado Silas Câma ra.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou au torização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 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 exi gências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à
análise desta Comissão de Educação.
A Associação Rádio Comunitária Transamazônica de Porto Velho, uma entidade preocupada com
a democratização das informações naquela capital,
vem com esta concessão trazer aos seus concidadãos mais um veículo de difusão da Cidadania, que
discutirá e debaterá junto àquela comunidade temas
inerentes e de interesses localizados, trazendo para
todos uma maior conscientização.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 83, de 2002, evidencia o cum primento das formalidades estabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Se nado Federal, ficando caracterizado que a Rádio Co munitária Transamazônica FM atendeu a to dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de
Decreto Legislativo ori ginário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Moreira Mendes, Relator –
Reginaldo Duarte -Antônio Carlos Junior – Emília
Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido –
Geraldo Althoff – Romero Jucá – Casildo Maldaner – Gerson Camata –Romeu Tuma – Roberto Sa turnino – Chico Sartori – Luiz Otavio.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de De creto Legislativo nos 179 a 189, de 2002, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de qua renta 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.
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu a Mensagem nº 159, de 2002 ( nº
365/2002, na origem), de 10 do corrente, 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 ga rantia da República Federativa do Brasil, no valor total
equivalente a duzentos e nove milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, de principal, entre o Go verno do Estado de São Paulo e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD,
destinada a financiar, parcialmente, o Sistema de
Trens Urbanos – 4ª Linha do Metrô.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Encerrou-se sexta-feira última o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução nº 10, de 2001,
de autoria do Senador Paulo Hartung, que acrescenta
os §§ 1º e 2º ao art. 99 da Resolução do Senado Fe deral nº 93, de 1970, para estabelecer que o Presidente do Banco Central, ou um diretor por ele indicado, comparecerá à Comissão de Assuntos Econômicos para expor as decisões adotadas pelo Comitê de
Política Monetária.
Não tendo recebido emendas, a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo o
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo das seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câmara nº 60, de 2000 (nº
2.083/96, na Casa de origem), que dispõe sobre a
obrigatoriedade de realização dos exames para diagnóstico precoce da fenilcetonúria e do hipotireoidismo
congênito do recém-nascido; e
– Projeto de Lei da Câmara nº 72, de 2001 (nº
338/95, na Casa de origem), que acrescenta parágrafo ao art. 48 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991,
que “dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências”.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra ao Senador
Bernardo Cabral, por permuta com o Senador Romero Jucá.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
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Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, durante alguns anos, tivemos aqui um convívio que primou pelo
reconhecimento à alta figura intelectual, moral, não
só de jurista e Senador, mas também como professor,
do eminente e saudoso Josaphat Marinho. Eu mesmo
registrei que, desde 1966, convivi com ele sem interrupção de nem um instante, amizade que cresceu e
se consolidou no Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
Fui, Sr. Presidente, o autor de uma proposição
que teve o objetivo de transformar o nome do Senador
Josaphat Marinho em uma espécie de registro definitivo da sua atuação nesta Casa. A proposição, apro vada por unanimidade pelo Senado Federal, dá o
nome de Josaphat Marinho à Sala da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. As providências
estão sendo tomadas, e a Sala da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania perpetuará o nome
do ilustre Senador.
Na semana passada, Sr. Presidente, tive a oportunidade de ler um artigo sobre Josaphat Marinho. Se
fosse de um colega Senador ou de um professor,
dir-se-ia que poderia ter sido homenagem de um velho
colega, sem esquecermos que Josaphat Marinho muito batalhou pelos direitos humanos. Mas o artigo é da
lavra de um servidor do Senado, portanto insuspeito,
sem nenhum outro interesse senão o de fazer justiça.
O artigo, intitulado Josaphat Marinho – um paradigma, é de autoria de Agaciel da Silva Maia, Diretor-Geral do Senado Federal. O interessante é que
nosso Diretor-Geral é também membro do centenário
Instituto Histórico e Geográfico do Estado do Rio
Grande do Norte. Quem conhece aquela casa de cultura sabe que ali se tem um panorama dos antigos
areópagos, dos silogeus, onde se travam as tertúlias
do que é mais grato a um país, a sua cultura.
Vou me permitir, Sr. Presidente, ler o trabalho de
Agaciel da Silva Maia, para que conste dos Anais desta Casa:
Josaphat Marinho, um paradigma
“Aos oitenta e três anos de idade, não
reivindico postos, mas espero continuar um
militante da democracia e da justiça social.
No chão áspero da rua também há espaço
para o combate gerador de esperança...”
Foram estas as palavras com que o bri lhante Senador Josaphat Marinho se despediu do Senado Federal, no dia 20 de janeiro
de 1999. Palavras que muito apropriadamente sintetizam a trajetória do político e jurista singular que foi. E é neste mesmo chão
áspero da realidade brasileira que S. Exª
construiu uma biografia ímpar, onde moral e
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política caminharam juntas e onde o estado
de direito foi visto como pressuposto para o
desenvolvimento social.
Eleito duas vezes para o Senado, a
primeira, em 1962, e a segunda, em 1990,
estendendo-se até 1999, Josaphat Marinho
brindou não apenas seus pares com sua sabedoria, mas também a sociedade brasileira, que pôde apreciar traços característicos
de sua trajetória política: o valor ético ador nando uma consciência social, a cultura jurídica, a independência intelectual.
O articulista faz referência ao trabalho que de senvolveu Josaphat Marinho na relatoria do Código
Civil. Disse que, ao seu trabalho, não foi apresentada emenda alguma, o que tornou o fato sem precedentes na história do Congresso Nacional.
Agaciel Maia desenvolve ainda a análise da atuação destacada de Josaphat Marinho como membro da
Comissão de Estudos Constitucionais, criada pelo Pre sidente José Sarney, que funcionou também sob a pre sidência do nosso saudoso Senador Afonso Arinos,
para elaborar anteprojeto da Constituição Federal.
Por aí afora vai o eminente articulista lembrando
o exemplo para as futuras gerações, as idéias literárias de Josaphat Marinho, o que S. Exª fez para mostrar
que vale a pena ser um político sério.
Ao final, Sr. Presidente, Agaciel Maia termina
com este parágrafo que, apesar de longo, passarei a
ler na sua integral disposição:
Tal era a amplitude de sua visão: um olho no mi croscópio e o outro no telescópio para obter uma com preensão abarcadora da realidade, desafiando a visão
errônea de que o futuro é o laboratório de análise ape nas dos mais jovens. Embora seja habitual designar
como estadista aquele chefe do Executivo quando se
destaca no desempenho de sua missão institucional,
não seria demais afirmar que o Senador Josaphat Ma rinho foi um estadista no Senado. Um estadista porque
no debate de idéias soube, como poucos, liderar,
abrindo clareiras em defesa da dignidade humana. E
por isso foi respeitado por todos, independentemente
de sua afiliação partidária ou postura ideológica.
Em 30 de março de 2002, aos 86 anos de idade,
faleceu este paladino do Direito. Mas Josaphat Marinho
continuará presente, sempre que um Parlamentar estiver expondo suas teses ou um estudante de direito estiver elaborando uma monografia cujo tema central seja a
justiça, em todas as suas matizes e colorações.
Sr. Presidente, é por esta razão que vim à tribuna.

265
Terça-feira 21 08547

O Sr. Álvaro Dias (PDT – PR) – Concede-me V.
Exª um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Com muito prazer, Senador Álvaro Dias.
O Sr. Álvaro Dias (PDT – PR) – Senador Bernardo Cabral, aproveito a oportunidade que V. Exª me confere para enaltecer também a iniciativa do nosso Diretor-Geral, Agaciel Maia, que, além de ser um exemplar
servidor desta Casa – eu diria, valendo-me do título do
seu artigo, um paradigma de servidor público. S. Sa. assume um papel preponderante para registrar nos Anais
da História, com suas palavras, a passagem magnífica
de Josaphat Marinho pela vida pública brasileira. Entendo que, por mais que se fale de Josaphat Marinho, será
sempre muito pouco diante de sua grandeza e importância para a vida pública do nosso País. Paradigma
sim, que estimula acreditarmos que é possível qualidade e decência na atividade pública brasileira. Poucos
puderam passar por esta Casa com tanto brilhantismo
e, sobretudo, com tanta dignidade, como o fez Josaphat
Marinho. Senador Bernardo Cabral, V. Exª faz justiça ao
Diretor-Geral desta Casa ao registrar seu artigo nos
Anais do Senado Federal. Muito bem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, veja que tenho razão quando ocupei esta
tribuna para fazer o registro do trabalho de Agaciel
Maia sobre Josaphat Marinho.
O Senador Álvaro Dias, que, a meu exemplo, com
S. Exª conviveu ao longo de tanto tempo, não só nesta
Casa, mas quando Álvaro Dias foi Governador do Paraná, podemos dizer que subscrevemos este artigo com
muita alegria. Não há como quem tenha convivido com
Josaphat Marinho – V. Exª foi um exemplo disso, inclusive no seu primeiro mandato, quando Governador era,
Senador Nabor Júnior e eu éramos Deputado Federal.
Quero dizer que só posso concluir este meu pronunciamento fazendo um requerimento a V. Exª.
Requeiro, Sr. Presidente:
1) que seja determinada a transcrição, nos Anais desta Casa, na íntegra, da matéria que tem o título
Josaphat Marinho, Paradigma;
2) que seja dada ciência à família do ex-Senador Josaphat Marinho do que hoje a Casa decide.
Espero que V. Exª o defira na forma regimental.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR BERNARDO CABRAL EM
SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Será V.
Exª atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao segundo orador inscrito,
nobre Deputado Álvaro Dias, por vinte minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho aproveitado os finais de semana para reuniões suprapartidárias em
todas as regiões do Paraná com o objetivo de investigar os principais problemas e reivindicações do nos so Estado.
Neste último final de semana, estivemos no litoral, mas precisamente no município de Paranaguá e,
mais uma vez, podemos recolher um diagnóstico de
certa forma dramático da realidade paranaense.
Sr. Presidente, confesso, não fosse a crença de
que temos na força popular, estaríamos indiscutivelmente sufocados pelo peso dos problemas que se
nos apresentam em cada região do Estado. Eu diria
que devemos aprender com o filósofo italiano Antonio
Gramsci que nos ensina: o diagnóstico deve ser pes simista ou podemos ser pessimistas no diagnóstico,
mas devemos ser otimistas na proposta e, sobretudo,
no que diz respeito a soluções.
É claro que, por acreditarmos na força da sociedade, acreditamos na solução para os problemas, por
mais complexos que possam ser.
Eu sou por tador, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de apelo que faz a Frente Inter sindical de Pa ranaguá ao Sena do da Re pública. Leio o teor des te
apelo:
Excelentíssimos Senadores:
O Bloco dos Trabalhadores que integram a Frente Intersindical vem a V. Exªs
demonstrar toda a preocupação que nossos
companheiros e munícipes em geral vêm
enfrentando, devido ao descaso do Governo
em não reconhecer Paranaguá como um
dos melhores pólos industriais para implantação de indústrias, insistindo na idéia utópica de tornar nosso Município em pólo industrial turístico. Nossa cidade vem sentindo o
reflexo da modernização e globalização em
conseqüência da privatização monopolista
que pela Lei da Modernização dos Portos
obriga o porto público a concorrer com o terminal privado em iguais condições de trabalho, fato que não ocorre no Porto de Paranaguá; ao contrário, cede o berço público para
o terminal privado atuar, contrariando a lei
criada para a livre concorrência.
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Com o advento da Lei nº 8.630, de
1993, os trabalhadores sofreram perdas irreparáveis, quer na massa salarial quer na
perda de mercado de trabalho, fatos esses
que absorveram o seu poder de ganho e,
conseqüentemente, tornou o sustento familiar empobrecido.
Não bastasse o empenho do Governo
Federal em suprimir direitos dos trabalhadores através de leis talhadas pela caneta dos
teóricos da globalização, com a conseqüente perda de mercado de trabalho, também o
Governo Estadual empenhou-se em privatizar os setores mais rentáveis do porto de
maneira selvagem, beneficiando meia dúzia
em detrimento de milhares de trabalhadores.
Aliás, ressalte-se, por oportuno, que,
se não houvesse o empenho de V. Exªs e de
outros segmentos políticos aliados ao movimento do povo paranaense, a Copel hoje
seria uma perda irreparável para o patrimônio do Paraná, provocado pelo atual Governo do Estado.
Assim é que denunciamos a V. Exªs a
absurda privatização do setor de contêineres, em que o Governo apadrinhou a implantação de um verdadeiro monopólio, pri vilegiando um grupo econômico privado em
detrimento de todos os demais operadores
portuários. E esse grupo monopolista não
deixou por menos: está reduzindo drasticamente os postos de trabalho, justamente na
operação de contêineres, no exato setor em
que reside (ou residia) o maior volume de
ganhos de todos os trabalhadores e dos
próprios empresários.
Tanto é verdade que o Sindicato dos
Consertadores de Paranaguá e o Sindicato
do Bloco se encontram marginalizados. Os
trabalhadores da categoria estão à mercê
da própria sorte, pelo descaso das autoridades portuárias, que visam somente a seu
próprio bem-estar, ao invés de buscar soluções para amenizar essa desgraça.
Da mesma forma, outros sindicatos coirmãos também sofrem o ônus da prepotência
do capitalismo selvagem implantado no Porto
de Paranaguá pela privatização do Terminal
de Contêineres e Automóveis, cujos mandatários, obcecados pelo poder econômico, alijaram trabalhadores do mercado de trabalho,

268

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08550 Terça-feira

21

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

tais como os conferentes e os condutores au tônomos, estes pertencentes à Cooperativa
de Transportes, os quais, ao longo de 45
anos, vêm desenvolvendo suas respectivas
atividades laborais, além de outros coirmãos
que estão à espera da guilhotina.
Pergunta-se: onde está a tão decantada relação capital e trabalho?
Outro fato preocupante, que certamente aniquilará um posto de trabalho ocupado
por centenas de trabalhadores, é a privatização do corredor de exportação do Porto
de Paranaguá, que se encontra em andamento. Esse fato deve ser impedido ou, en tão, deve ser viabilizada a manutenção integral desse mercado de trabalho via negociação expressa.
Ressaltamos que não somos contra a
Lei n.º 8.630, de 1993, mesmo porque é um
fato irrevogável. Entretanto, deve ser modificada em razão do protecionismo dado ao
capital e dos prejuízos consideráveis aplicados contra os Trabalhadores Portuários
Avulsos de Paranaguá (”TPAs“), com extensão para os trabalhadores da retaguarda do
nosso porto.
A Intersindical de Paranaguá busca,
perante os dignos Congressistas do Senado
Federal, o compromisso solene de abraçar a
causa dos nossos trabalhadores portuários
e de retaguarda na luta pela manutenção do
mercado de trabalho e suas conseqüências.
É notório que a economia do nosso
Estado gira em torno da agricultura, da indústria e do complexo portuário, mas é lamentável que os recursos e investimentos
no Porto de Paranaguá para atrair mercado
e obter maior competitividade, produtividade
e divisas internacionais estejam aquém da
grandeza que o porto e nós, trabalhadores,
representamos nas exportações e importações de bens.
A Frente Intersindical está unida na defesa dos interesses sociais e laborais dos
seus coirmãos e espera que V. Exªs estejam
aliados a nossa luta, por tratar-se de uma ca usa necessária ao equilíbrio social e econômico do Porto de Paranaguá e de nossa cidade.
Para tanto, estamos entregando este
documento, que retrata as dificuldades que
os nossos trabalhadores estão atravessan-
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do em decorrência da falta de sensibilidade
e do despropósito social que está sendo implantado no nosso porto pelos segmentos
que detêm o poder político e econômico no
nosso Estado, em flagrante prejuízo para as
relações do capital e do trabalho.
Atenciosamente
Intersindical de Paranaguá;
Sindicato dos Conferentes;
Sindicato da Movimentação de Mercadorias;
Sindicato dos Marítimos;
Sindicato dos Portuários;
Cooperativa de Transportes de Cargas
e Anexos Ltda.;
Sindicato dos Estivadores de Paranaguá;
Sindicato dos Trabalhadores Bloco;
Sindicato dos Vigias Portuários;
Sindicato dos Consertadores;
Sindicato dos Condutores Autônomos
de Veículos Rodoviários de Paranaguá;
Cooperativa Mista e de Transportes
”Coopadubo“;
Sindacapp.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esse é o
apelo dos trabalhadores de Paranaguá, representados aqui pela Frente Intersindical de Paranaguá.
Além dessas, outras questões foram apresentadas na reunião deste final de semana no litoral do
Estado, sobretudo porque, neste momento, o Porto
de Paranaguá não é mais o maior exportador de
grãos do nosso País. Já perdeu essa posição para o
Porto de Santos e, no último trimestre, perdeu também para o Porto de São Francisco do Sul. Portanto,
estamos recuando. Pois bem, passo a mencionar as
outras questões também apresentadas.
Nos últimos quatro anos, a atual administração
não concluiu a privatização total do corredor, assim
como não abriu qualquer licitação para novos investimentos privados de vulto. A fila de caminhões vem
denegrindo a imagem do porto perante o mercado internacional e portos vizinhos, o que comprova a falta
de capacidade e de dedicação para a solução desse
problema. Continua a chegar carga de forma desordenada.
Essa administração atacou muito pouco as de mais causas para a redução das filas de caminhões:
logística de transporte, tipo de transporte, armazena-
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gem na propriedade ou armazéns reguladores instalados fora do porto, chuva, etc.
Não se tomou nenhuma iniciativa ou atitude
para reduzir as conseqüências provocadas pela chu va, que tanto prejudica o carregamento dos navios e
acaba aumentando a fila de caminhões.
Nenhuma atitude mais enérgica foi tomada con tra a ineficiência do sistema de transporte ferroviário.
O porto possui um passivo de R$200 milhões,
sendo mais de R$100 milhões com causas trabalhistas e R$80 milhões com o INSS.
Há total falta de infra-estrutura para passageiros
turistas.
Paranaguá é hoje um dos portos mais sujos do
País.
[Cito algumas sugestões apresentadas naquele
encontro:]
– consolidação da Autoridade Portuária – nor matizadora e fiscalizadora –, com a devida reestruturação administrativa e nova definição jurídica, objetivando agilidade na implementação das ações;
– reestruturação das diretorias do quadro funcional, cargos e salários, de acordo com o conceito ci tado;
– a exemplo de Santos, zerar o passivo trabalhista via União [como já disse, o débito é de R$200
milhões, incluindo o trabalhista e o do INSS] –; instituição da Zona de Processamento para Exportação
em Paranaguá; incentivar a cria ção do Pólo Indus trial de Paranaguá, visando às facilidades portuárias e à agregação de valores às exportações e im portações; atuar no Governo Estadual e Federal
para que a América La tina Lo gística – ALL – atenda
às obrigações contratuais e incremente o transporte de cargas do porto, objetivando ampliar as condições logísticas do Paraná; ob ter recursos do Governo Federal para o novo traçado e du plicação da ferrovia en tre Curitiba e Paranaguá; fortalecer o Con selho de Autoridade Portuária – CAP –, que é o fó rum permanente para as discussões dessas ques tões; implantar marketing mais agressivo para a di vulgação e o oferecimento dos serviços do por to no
Brasil e no exterior; abandonar o enfoque patrimonialista nos novos arrendamentos, adotan do a modalidade me nor preço para o usuário para os seguintes investimentos privados: terminal de fertilizantes,
terminal graneleiro ou corredor, terminal de líqüi-
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dos, centro movimentador de contêineres e carros,
terminal especializado na im portação de trigo, cevada e malte; dedicar todos os esforços com o Go verno Federal para a liberação dos recursos já so licitados para a efetiva construção do chamado Cais
Oeste; construção de mais 300 metros de cais a leste do porto, utilizando-se recursos do Governo Fe deral; duplicação do pá tio de triagem do por to, sen do os recursos da União; incentivar a criação do
Corredor Oeste (berços 201 e 202), com recursos
da iniciativa pri vada e do próprio porto; construção
de mais um berço no cais público de inflamáveis do
porto com recursos da União, para ser utilizado pela
iniciativa privada na construção de um novo terminal de granéis líquidos; remodelar a pavimentação
interna do porto, vi sando à limpeza e à segurança
do trabalho; in centivar e propiciar condições operacionais tarifárias es peciais aos operadores por tuários que suplantarem as exigências de produtividade e qualidade estabelecidas pelo porto; remodelar
os atuais aces sos municipais ao por to visan do à
funcionalidade, à melhoria da pavimentação, iluminação e segurança; avali ar a criação de uma via expressa para o acesso ao porto; construção da Ro dovia Alexandra-Garuva (interligação da BR-277
com a BR-376), que proporcionaria novo acesso logístico para o Porto de Paranaguá; implantar um
sistema de cobertura para o cais ou porões dos na vios, que propicie ao Corredor de Exportação con dições operacionais para o carregamento dos navios com chuva; aprofundar o canal de acesso ao porto para uma profundidade 43’ (pés) e calado no cais
comercial de 42’ (pés); incentivar a atração de novos investimentos privados em terminais industriais, prestação de serviços etc.
Em relação ao Porto de Antonina, o que se reivindica é: construção do novo acesso rodoviário;
construção da parte faltante da ferrovia; dragagem
do canal para 33’ (pés); incentivo a investimentos
para a implantação de indústrias voltadas para a
pesca; implantação de um complexo turístico com
terminal de passageiros, voltado para a exploração
do potencial do litoral do Estado, aproveitando, inclusive, das históricas instalações Matarazzo.
Como forma de desenvolvimento portuário de
Antonina, apoiar as iniciativas empresariais no terminal da Ponta do Félix.
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E, para Pontal, incentivar investimentos privados.
São algumas sugestões, Sr. Presidente, Srs.
Senadores.
Inicialmente, apelamos aos governos atuais,
tanto ao Governo do Estado quanto ao Governo Fe deral, pois ambos possuem responsabilidades em
relação à gestão do porto de Paranaguá. Não podemos admitir passivamente o desmonte, com demissões em massa que ocorrem ainda hoje.
Faço um apelo àqueles que se propõem a go vernar tanto o Estado quanto a União. Creio ser o
momento exato para assumir compromissos com a
população do litoral do Paraná – especialmente,
neste caso, com aqueles que trabalham no porto de
Paranaguá –, creio que os candidatos à Presidente
da República que comparecerem ao nosso Estado
para o debate eleitoral terão de dissertar sobre reivindicações como as que aqui apresentamos, notadamente a que diz respeito à ligação ferroviária de
Curitiba ao porto de Paranaguá, já superada e exigindo modernização, o que certamente implicará
aporte de recursos significativo, exigindo, portanto, a
presença do Governo Federal.
Sr. Presidente, Sr as e Sr s Senadores, esse
pronunciamento tem o objetivo de repercutir no
Senado Federal as expectativas da população do
litoral do Paraná, notadamente dos trabalhadores
do por to de Paranaguá, hoje apreensivos com o
que possa ocorrer em função da quilo que eles
próprios denominam de descaso do Governo, tan to do estadual quanto do federal, em relação aos
seus direitos e necessidades.
Portanto, Sr. Presidente, o objetivo desse pronunciamento não é outro que não o de chamar a
atenção do Governo Federal e do Governo estadual
para a dramaticidade da situação em que se encontram, especialmente os portuários e trabalhadores
do litoral do Paraná.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Reginaldo
Duarte.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) –
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Sras e
Srs. Senadores, no dia de ontem, 19 de maio de
2002, o País inteiro acompanhou, com a mais viva
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emoção, a canonização da primeira santa do Brasil,
Paulina do Coração Agonizante de Jesus, feita por
Sua Santidade o Papa João Paulo II, na Praça de
São Pedro, no Vaticano.
A cerimônia, que contou com a presença do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, de sua esposa, Dona Ruth Cardoso, do Presidente do Senado, Ramez Tebet, e do Presidente da Câmara dos
Deputados, Aécio Neves, reuniu 2.500 brasileiros e
teve como convidadas as duas brasileiras agraciadas com milagres da santa: Eluiza Rosa de Sousa,
de Ibituba, Santa Catarina, e a menina Iza Bruna, do
Estado do Acre, que represento nesta Casa.
Durante a solenidade, que foi acompanhada
por expressiva parcela da nossa população, através do rádio e da televisão, João Pau lo II falou em
português e foi entusiasticamente aplaudido por
fiéis brasileiros, que acenavam com bandeirinhas
do nosso País.
No seu pro nunciamento, o Santo Padre declarou: ”A ação do Espí ri to San to se manifesta de
modo es pe ci al tam bém na vida e na mis são de
Madre Pau li na, ins pirando-a a constru ir, com um
gru po de jo vens ami gas, uma casa de acolhida,
pou co de pois bati za da pelo povo de Hos pitalzinho São Virgílio, des ti na do à atenção mate ri al e
es pi ri tu al de doen tes e de samparados. Nas ceu
as sim, para atender aos planos da Pro vi dên cia, a
pri me i ra comu ni da de reli gi o sa do Sul do Brasil,
de no mi na da Congre ga ção das Irmã zi nhas da
Imaculada Con ceição. Foi nesse hos pital que o
ser para os ou tros constituiu o pano de fun do da
vida da Madre Paulina. No ser viço aos po bres e
aos doen tes, ela tornara-se manifestação do
Espí ri to Santo, conso la dor perfeito, doce hós pede da alma, suavíssimo re fri gé rio“.
No final daquela cerimônia, o Papa João Paulo
II saudou com afeto as autoridades e os peregrinos
brasileiros, que foram a Roma para assistirem à canonização de Madre Paulina.
A edição de hoje do jornal O Globo traz, em
sua pá gina 4, uma rá pida e sin gela bi ografia da
pri me i ra san ta brasileira, que a partir de ontem
pas sou a ser cul tuada nos al tares das nos sas
igrejas, com a devoção e o ca rinho de todos os
ca tó li cos do Brasil, cuja íntegra faço inse rir nes te
pronunciamento:
Nascida na Itália, Amabile Lucia Visintainer, a madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, chegou ao Brasil, com os
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pais e os treze irmãos, aos 10 anos, em
1875. Ainda na adolescência, começou a
participar da vida paroquial de Vígolo, distrito de Nova Trento, em Santa Catarina, onde
dava aulas de catecismo para crianças.
Aos 25 anos, apoiada pelo padre Mar cello Rocchi, ela deixou a casa dos pais
para morar num casebre e cuidar de uma
mulher que sofria de câncer. A decisão foi
tomada no dia 12 de julho de 1890, considerada a data de fundação da congregação de
madre Paulina: as Irmãzinhas da Imaculada
Conceição. Além de cuidar dos doentes e
dos filhos de ex-escravos, trabalhavam na
roça e na indústria da seda para manter a
obra social e religiosa.
Em 1903, madre Paulina mudou-se para
São Paulo. Vítima de diabetes, ela morreu em
1942, aos 77 anos, praticamente cega e com
o braço direito amputado. Atualmente, a Con gregação das Irmãzinhas atua em 14 Estados
do Brasil e em outros 11 países.
Madre Pau li na foi consi de ra da um
mode lo de vida evangé li ca pelo Papa
João Paulo II, e be a ti fi ca da em 18 de ou tubro de 1991.
A Igreja Ca tó li ca re conheceu dois
mi la gres da santa: em 1989, Elu iza Rosa
de Souza teve de se subme ter a uma ce sa ri a na para re tirar um bebê que es tava
morto há pelo menos três meses. Ela foi in ternada com uma forte infecção e acabou
sofrendo uma parada cardíaca. Depois de
ser de senganada pe los mé dicos, algumas
freiras do hos pital em que Elu i za es tava
in ter na da pu seram uma ima gem da freira
sobre o pei to da paci en te e re zaram. Elu iza sobreviveu.
O segundo milagre ocorreu na vida de
Iza Bruna Vieira de Souza, de 10 anos, moradora de Rio Branco, no Acre. A menina
nasceu com um tumor na cabeça e os médicos recomendaram uma cirurgia. O diagnóstico era de que, se sobrevivesse, ficaria pa ralítica ou cega. A avó de Iza pôs uma foto
da freira ao lado da sala de operação. Hoje,
Iza leva uma vida normal.
Desejo, também, desta car que a Ma dre Paulina foi cano ni za da pela Igreja Cató li ca como a
sua mais nova santa depo is de ter sido be a ti fi cada em 18 de ou tu bro de 1991, com o re conheci-
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mento dos 2 milagres ob tidos por brasileiras que
on tem es tavam pre sentes na referida cerimônia:
Elu iza Rosa de Sou za, que foi agraciada com o
pri me i ro mila gre da San ta, na década de 60, em
Ibi tu ba, Santa Cata ri na, e a me nina de 10 anos,
Iza Bru na, nas cida em 05 de ju nho de 1992, e Rio
Branco, capi tal do Acre.
A menina Bruna, ao nascer, apresentava um
quadro clínico grave por ser portadora de uma
má-formação cerebral diagnosticada como ”encefalocele occipital de grande porte“. No quinto dia de
vida, foi submetida a uma cirurgia de alto risco. Vinte
e quatro horas depois apresentou crises convulsivas
e parada cardio-respiratória, sendo, então, colocada
em um balão de oxigênio.
Te men do pela sua mor te, a família de Iza
cha mou um padre para batizá-la; sua avó decidiu
colocar uma imagem de madre Paulina na sala de
ci rur gia.
Foi impressionante como Iza se curou de repente. Os médicos ficaram surpresos porque ela
não só sarou como ficou perfeita. ”Hoje, a menina é
uma espoleta, saudável e cheia de energia“, disse
sua irmã Célia.
A pe que na Iza foi re ce bi da pelo Papa, que
lhe con ce deu a co mu nhão du rante a mis sa de
ca no ni za ção de ma dre Pau li na e dos ita lianos
Igna zio de Santhià, Umi le da Bi zig na no e Be nedet ta Cam bi a gio Frassi nel lo, além do espa nhol
Alon so Oroz co.
Com seu en tu si as mo in fantil, e cer ta men te
ad mi ra da com o es plen dor daquele ato, presidido
por João Pa u lo II, Iza não se con teve e dis se a
um re pór ter que se en contrava ao seu lado: ”Nun ca tinha vis to o Papa pessoalmente, só na televisão. Fiquei mu ito con ten te de conhe cer al guém
tão im por tan te“.
Ao finalizar este modesto pronunciamento,
quero sublinhar a grande importância desse acontecimento religioso, ocorrido ontem no Vaticano, porque, a partir dele, nós brasileiros podemos nos rejubilar em razão de contarmos, no rol dos santos da
Igreja Católica, com a primeira santa brasileira – Pa ulina do Coração Agonizante de Jesus.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) – Sobre a mesa, requerimento que passo a ler.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) – A
Presidência tomará as providências necessárias para
fazer chegar à família os votos de pesar.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duar te) – Os
Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti e Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento
Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, A desigualdade é uma das características mais evidentes da sociedade brasileira. Nosso País figura entre aqueles cuja
renda está concentrada nas mãos dos cidadãos mais
ricos. O valor do coeficiente de Gini do Brasil, próximo
a 0,60, somente é inferior ao do Malauí e ao da África
do Sul. Quando comparamos a fração da renda nacional apropriada pelos 10% mais ricos àquela apropriada pelos 40% mais pobres, o Brasil, com uma proporção de 28 vezes, é campeoníssimo, muito à frente de
Panamá, Peru e Botsuana, seus principais concorrentes nessa triste corrida, com valores entre 20 e 25.
Essas distorções da distribuição da renda nacional têm raízes históricas: elas são o resultado de
nosso processo de formação como Estado e como
Nação, a conseqüência do acúmulo de equívocos po líticos e de planejamento de nossos dirigentes, em to dos os regimes institucionais por que passou o País.
Equívocos, aliás, que levaram também ao desequilíbrio de desenvolvimento entre as regiões brasileiras, com a concentração do progresso e da riqueza
no Sul e no Sudeste.
Nosso maior erro, porém, está certamente em
não haver conseguido formular, implementar e operar
uma política de educação consistente e de longo pra zo, destinada a erradicar aquele que é um dos aspectos mais injustos dentre nossas desigualdades sociais: a desigualdade do acesso à instrução.
A perversidade do acesso desigual à educação
reside precisamente no fato de que ele resulta da má
distribuição da renda e, ao mesmo tempo, a realimenta, em um círculo vicioso. A criança de família pobre,
quando consegue permanecer alguns anos na escola, ali recebe, em geral, uma instrução de má qualidade, porque nosso ensino público simplesmente não
funciona. Os pais, por seu lado, também com baixa
escolaridade e fisicamente esgotados pelo trabalho
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pesado em funções subalternas, não têm tempo nem
capacidade para ajudá-la a aprender. Esse quadro
produz o desânimo e leva muitas dessas crianças a
abandonarem os estudos muito cedo.
Depois, tornada adulta, a pessoa estará menos
habilitada para enfrentar o mercado de trabalho. Sua
força de trabalho receberá menor remuneração e,
quando chegar sua vez de ser pai ou mãe, continuará
entre os pobres, não tendo opção senão a de matricular os filhos nas mesmas escolas públicas ineficazes
e sendo, além de tudo, incapaz de ajudar o estudo
dos filhos.
A possibilidade de ascensão social pelo desenvolvimento pessoal, portanto, é quase nenhuma em
nosso País.
A pouca ou má escolaridade, assim, realimenta
os processos de exclusão social e de concentração
de renda. Esse terrível mecanismo social é revelado
em estudo realizado por uma equipe do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), integrada por
Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henriques e Rosane
Mendonça, intitulado “Pelo fim das décadas perdidas:
Educação e desenvolvimento sustentado no Brasil”.
Esse trabalho, cujas conclusões mais importantes desejo apresentar a meus Pares, foi objeto de
uma reportagem publicada no Jornal do Brasil do
dia 22 de abril, assinada por Luciano Pires.
Segundo o estudo, de todas as variáveis socioeconômicas, o número de anos de escolaridade de um
trabalhador é a variável a que está mais fortemente
correlacionado seu nível salarial. Isso quer dizer que,
embora exista ainda discriminação por raça e sexo –
com os melhores salários sendo auferidos por homens brancos, mesmo quando executam os mesmos
serviços que negros e mulheres –, nenhuma dessas
outras variáveis apresenta tão elevado coeficiente de
regressão, que é uma medida estatística da correlação entre dois parâmetros.
Não se trata da simples valorização do conhecimento e da capacidade intelectual, que existe em
qualquer sociedade moderna, sobretudo com o atual
predomínio da tecnologia. As medidas estatísticas
dos autores mostram que a valorização da escolaridade, medida em anos de freqüência, é significativamente maior que, por exemplo, a que existe nos Estados Unidos.
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Lá, a defasagem salarial total, isto é, no mercado de trabalho como um todo, é 58% daquela vigente
no Brasil. Essa diferença, lá como aqui, concentra-se
na fração que mede a desigualdade entre trabalhadores com níveis de instrução diferentes. Apesar dessa
semelhança, a defasagem salarial entre trabalhadores americanos devida a diferenças em nível de ins trução é de apenas 17% da brasileira, enquanto a de sigualdade entre trabalhadores americanos com
mesmo nível de instrução é 93% daquela entre trabalhadores brasileiros.
Ou seja, quase não há diferença na discriminação puramente pessoal – isto é, entre trabalhadores
de mesmo nível educacional – entre os mercados de
trabalho americano e brasileiro. No Brasil, porém, o
mercado hipervaloriza a escolaridade dos trabalhadores, pagando muito mais salário adicional por ano
adicional de estudo, precisamente por ser essa uma
mercadoria escassa por aqui – trata-se de uma manifestação clara da velha lei econômica da oferta e da
procura.
Vimos, pois, que a má qualidade da escola re sulta em trabalhadores mal qualificados, condenados
à baixa remuneração. Vimos, também, como esse
quadro contribui para manter as injustiças sociais, di ficultando – senão quase barrando – a mobilidade so cial. Resta dizer que a baixa qualificação do trabalhador brasileiro atravanca também o desenvolvimento
do País, por faltar-nos capital humano para a competição internacional em ambiente de mercado globalizado altamente tecnológico.
Nada é mais enganador do que a visão segundo
a qual nosso País poderia fazer de sua numerosa e
despreparada população uma vantagem comparativa
no mercado mundial, pelo baixo nível salarial vigente
aqui. Até porque a China, com muito mais gente e
com níveis salariais no limiar do trabalho servil, pode
inundar o mundo com produtos de baixa qualidade e
preço aviltado, a ponto de nos excluir totalmente des se nicho de mercado.
Não, Srªs e Srs. Senadores, essa não pode ser a
opção do Brasil! Muito menos se o seu preço for a in justiça e a exclusão sociais.
Nosso lugar no mundo tem de ser outro, de fornecedor de produtos de alta qualidade, tanto oriundos
do setor agrícola quanto dos setores industrial e de
serviços. Para isso, e para pormos um fim na desigualdade social que nos humilha, temos de fazer uma
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completa reformulação de nosso sistema de instrução. E – ponto fundamental – temos de fazê-lo imediatamente, porque, como dizem os economistas do
Ipea, já perdemos décadas demais.
“Educação de qualidade para todos”, assim, não
pode ser mero slogan de campanha eleitoral de um
ou outro grupo político, mas um compromisso geral
da sociedade brasileira. Trata-se de um dever nosso,
como formuladores da política nacional, em relação
aos milhões de brasileiros de amanhã que, dependendo do que decidirmos e fizermos hoje, estarão na
miséria ou terão vida decente.
Isso, porém, envolve mais que o esforço puro e
simples de se colocar todas as crianças na escola. De
nada adianta elas ficarem lá se a escola for um simples
depósito de crianças durante o período diário de trabalho de suas mães, ou um simples refeitório que desobriga a família do encargo de alimentá-las. De nada
adianta todas as crianças chegarem à oitava série, vacinadas e merendadas, se sequer sabem ler – como
tem sido freqüentemente constatado por pesquisas e
sondagens realizadas com nossos estudantes.
Educação de qualidade, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, não depende somente de instalações físicas, de computadores, de antenas parabólicas e acesso à Internet, como nosso Governo gosta
de anunciar que está fazendo. Não haverá educação
de qualidade, neste País ou em qualquer outro, se
não houver, nas salas de aula, professores qualificados e motivados, o que não se dará se continuarmos
a desprezar a formação de professores e a sua justa
remuneração pelo papel básico que exercem na for mação dos cidadãos de amanhã – ou seja, do futuro
da Nação.
Isso, infelizmente, é o que está acontecendo. Os
resultados recentes em análises comparativas entre
os desempenhos de estudantes dos mais diversos
países têm sistemática e repetidamente colocado
nosso Brasil entre os últimos lugares. Temos os estudantes mais despreparados do mundo, mas nossas
autoridades do setor ainda vêm a público dizer que
esperavam resultados piores!
Atitude muito semelhante, por sinal, à do Presidente da República, ao declarar, certa vez, que este
não era um país pobre, mas apenas injusto, como se
ele não tivesse a obrigação, exatamente por estar em
seu posto, de trabalhar duro para mudar isso! É como
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dizer que estamos conformados em colocarmo-nos
entre os piores do mundo em qualidade da escola, em
distribuição de renda e em falta de perspectivas para
o futuro.
Mas não estamos conformados, de jeito nenhum, os que amamos o Brasil. Queremos escola e
destino melhor para nosso povo. O conceito que as
próximas gerações farão de nós depende do tratamento que dermos agora a esse problema, que já
persiste por tempo excessivo.
Muito obrigado.
O SENADOR MAURO MIRANDA (PMDB –
GO) – Sr. Presidente, Srªs Srs.Senadores, a produção agropecuária goiana vem, firme e constantemente, consolidando sua posição entre as mais importantes do País.
Basta dizer que Goiás atingirá, este ano, uma
produção de grãos igual a 10% do total nacional, dan do, assim, mais uma inequívoca demonstração da força de sua cadeia produtiva primária.
Importa ressaltar, contudo, os reflexos positivos
para todos os demais segmentos da economia que
decorrem dessa extraordinária pujança da produção
primária. A par de constituir o substrato necessário
para o fortalecimento da agroindústria, o aumento da
produção agropecuária irriga com suas rendas o con junto da economia goiana, ao longo de sua pertinaz
caminhada para materializar nosso sonho de ver o
Estado incluído no ranking dos principais produtores
brasileiros.
A cadeia do agronegócio é, de longe, a mais expressiva, movimentando nada menos que 60% de
toda a economia estadual. Com tal dimensão, o fluxo
dessa riqueza tem dado fundamental contribuição
para a construção do novo Estado tão almejado por
todos os goianos, um Goiás de abundância, modernidade e desenvolvimento.
O rebanho bovino, de 18 milhões e meio de ca beças, é o terceiro maior do País. Ainda mais importante, os pecuaristas têm logrado agregar valor em
escala crescente à sua produção, por meio do aumento da qualidade, proveniente da vacinação sistemática contra a febre aftosa. Graças aos esforços dos
criadores, conscientes da alta significação econômica da pecuária para o Estado, a vacinação contra af tosa foi universalizada já no ano passado.
Esse trabalho de controle e erradicação da febre
aftosa foi premiado, ainda no ano 2000, com o reco-
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nhecimento por organização internacional de epizootia sediada em Paris de ser Goiás território livre da doença por meio de imunização. Agora, com o mal praticamente erradicado, a meta é alcançar o reconhecimento oficial de zona livre por erradicação total.
Com efeito, essa é uma das muitas e relevantes
conquistas goianas no campo da agropecuária. O controle da zoonose permitiu ao Estado aumentar de forma constante suas exportações de carne congelada
para exigentes mercados europeus, para os Estados
Unidos e também para países da Ásia, África e Oceania. Ao lado das melhorias genéticas perseguidas desde há muito pelos produtores, as condições sanitárias
de um rebanho livre de aftosa por vacinação constituem requisito essencial para que Goiás possa manter
remessas constantes e crescentes para o exterior.
Com o ganho de qualidade e de competitividade,
abrem-se os mercados para a nossa carne bovina.
Para os pecuaristas que se dedicam à criação de gado
de corte, as exportações representam mais uma e muito interessante alternativa de mercado.
Nos últimos anos, os agricultores goianos con seguiram restabelecer a pujança da nossa produção
algodoeira, a ponto de colocar o Estado na condição
de segundo maior produtor nacional. No corrente ano
agrícola, a área dedicada à cotonicultura não-irrigada
foi superior a 100 mil hectares, prevendo-se uma produção de quase 106 mil toneladas de plumas de algodão. A par do constante crescimento da cultura não-irrigada, uma importante novidade é a introdução dos
cultivos irrigados, que vêm trazer solução para problemas agronômicos existentes em certas áreas. Em decorrência do emprego de métodos de cultivo mais sofisticados, espera-se não apenas o aumento da pro dução, mas também a obtenção de plumas de melhor
qualidade.
Porém a principal alavanca da agricultura estadual é representada, indiscutivelmente, pela sojicultura, cujo extraordinário desempenho se evidencia no
crescimento da produção em nada menos que 31%
em um único ano. A área plantada ficou, neste ano de
2002, em quase um milhão e novecentos mil hectares,
representando aumento de 22% em relação ao ano
anterior. A produção, por sua vez, situou-se em mais
de cinco milhões e trezentas mil toneladas. Isso significa produtividade superior a dois mil e oitocentos quilos
por hectare, mais de 7% maior que a do ano passado.
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Esse crescimento de 31% da produção em um
único ano está sendo considerado o maior índice já
obtido no País e um verdadeiro recorde em termos de
Goiás. No entanto, as perspectivas para a soja goiana
não se limitam a um ano atípico do processo produtivo. Conforme dados da Federação da Agricultura do
Estado de Goiás, a produção de soja vem crescendo
em ritmo constante e saltou de três milhões e quatrocentas mil toneladas para cinco milhões e trezentas
mil toneladas em três anos, podendo chegar a sete
milhões de toneladas por volta de 2006. Se isso se
confirmar, teremos a duplicação da produção no curto
espaço de sete anos, e Goiás passará a ocupar a se gunda posição no ranking nacional dos Estados pro dutores de soja.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como se
pode ver, Goiás está materializando o antigo anseio
de se tornar um grande e diversificado produtor pri mário. Paralelamente, vem logrando disponibilizar eficientes estruturas de transformação para toda essa
matéria-prima. Ao chegar ao significativo índice de
10% da produção nacional de grãos, aproximando-se
da marca dos 10 milhões de toneladas, Goiás ostenta, também, um parque fabril com capacidade para
transformar boa parte de sua safra. Cada vez mais, a
agroindústria se estabelece no Estado e processa, lá
mesmo, a maior parte das safras.
Para celebrar toda essa pujança, realiza-se,
neste momento, a 57ª. Exposição Agropecuária do
Estado de Goiás e 17ª Internacional de Animais, a
Expo-Goiás. Promovido pela Sociedade Goiana de
Pecuária e Agricultura (SGPA), o evento está sendo
realizado no período entre 10 e 26 do corrente mês no
Parque Agropecuário de Goiânia. A Pecuária, como é
informalmente chamada pelo povo goiano, é um
evento tradicional no Centro-Oeste, sendo considerada a terceira maior feira de agribusiness do País e a
mais importante do Centro-Oeste brasileiro. Seu prin cipal objetivo é, evidentemente, mostrar para o Brasil
e para o mundo o retrato fiel do trabalho do povo goiano e da força de sua economia, além de divulgar o desenvolvimento da agropecuária do Estado, sua cres cente modernidade e produtividade.
A mostra deste ano traz diversas novidades em
relação às edições anteriores. Deve-se destacar, em
primeiro lugar, o crescimento dos negócios gerados
pelas empresas expositoras e empresários do setor
rural participantes da feira. Para a consecução desse
avanço, a SGPA, realizadora da Expo-Goiás, profissionalizou e modernizou a organização desta edição,
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contratando empresas nacionais especializadas para
ajudá-la a alcançar seu objetivo.
O público visitante esperado para os 17 dias de
realização da feira é de 750 mil pessoas. Embora a
maior parte do público seja, evidentemente, proveniente do próprio Estado de Goiás, cresce, a cada ano,
a presença de visitantes de outros Estados, principalmente das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul do
País, além de estrangeiros, especialmente aqueles
vindos de países da América do Sul. A feira tem am pla aprovação do público visitante, tanto que, segundo pesquisa de instituto especializado, 79% dos visitantes voltam todos os anos à Pecuária.
Entendendo ser a Expo-Goiás o maior evento
popular do povo goiano, a SGPA faz questão de democratizar o acesso da população mediante a cobrança de valores módicos para os ingressos e garantia de entrada livre para os menores de 10 anos. Além
disso, os ingressos garantem ao público o direito de
concorrer a valiosos brindes, incluindo automóveis e
motocicletas.
Outra grande preocupação da promotora do
evento é com a segurança dos visitantes. Desse
modo, para garantir a tranqüilidade da Expo-Goiás, a
SGPA conseguiu da Secretaria de Segurança Pública
do Estado o reforço do esquema de segurança, com o
aumento do efetivo policial nas áreas interna e externa do Parque Agropecuário de Goiânia. Uma das ino vações da edição deste ano foi a instalação de diversas câmeras de vídeo distribuídas dentro do parque,
as quais estão sendo monitoradas 24 horas pela polícia militar. Além disso, a SGPA contratou duas empresas de segurança par ticular, as quais mantêm 3 mil e
500 homens 24 horas por dia durante toda a realização da feira.
Para a realização dos negócios, os empresários
rurais e empresas expositoras contam com linhas de
crédito especiais do Banco do Brasil durante a
Expo-Goiás. A SGPA estima que serão contratados
recursos superiores aos do ano passado, que foram
de 5 milhões e meio de reais em financiamentos, principalmente para a aquisição de animais e máquinas e
implementos agrícolas.
O faturamento bruto esperado da feira situa-se
entre 16 e 17 milhões de reais, representando incremento de 5% em relação ao resultado da mostra do
ano passado. Esse faturamento representa a soma
dos resultados obtidos com bilheteria, comercialização de bebida e comida, produtos e serviços, vendas
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de máquinas agrícolas, animais e leilões. Para o con junto da economia da cidade de Goiânia, a mostra
gera, durante sua realização, movimento financeiro
de nada menos que 30 milhões de reais.
O maior incremento esperado para a mostra
deste ano está na área comercial, nos negócios que
estão sendo gerados por mais de 200 empresas ex positoras, graças a preocupação da promotora do
evento em organizar e profissionalizar a área comercial da feira. No total, são esperados negócios de 4
milhões e meio de reais nos 17 dias da mostra, o que
representa um muito expressivo aumento de 28,5%
comparado com o faturamento obtido pelos expositores em maio de 2001.
Uma das principais atrações da Expo-Goiás
2002 é o espaço destinado aos melhores restaurantes e casas noturnas de Goiânia. Neste período, o
Parque Agropecuário de Goiânia se torna o principal
local de diversão e lazer da nossa Capital. As principais casas noturnas da feira recebem público médio
de 800 pessoas por dia. O setor de alimentação e la zer da mostra está constituído por 40 empresas, ha vendo, neste ano, melhor distribuição desses espaços, visando à segurança e ao conforto do público visitante.
Outra grande atração da feira deste ano é a realização, do dia 16 até o dia 19, às 19 horas e 30 minutos, do Mega Rodeio SGPA em Touros e Cavalos,
com os maiores campeões do Brasil em montaria. Serão, ao todo, 30 montarias. Para esse rodeio, foi mon tado um local especial, com arquibancadas para 15
mil pessoas, além dos camarotes. Uma novidade no
rodeio deste ano será a iluminação e o som no mes mo padrão de sofisticação utilizado nos rodeios internacionais.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a agropecuária representa a principal mola propulsora da eco nomia goiana. É esse universo pujante que se encontra representado na 57ª Exposição Agropecuária do
Estado de Goiás e 17ª Internacional de Animais.
Trata-se da maior feira agropecuária do Centro-Oeste brasileiro, uma das cinco maiores do País
em negócios e a maior do Brasil em público visitante.
Na Pecuária 2002, todos os ramos da economia que
formam o setor chamado de agronegócios estão
mostrando a rápida modernização do Estado de Go iás. Essa feira é o retrato mais fiel do crescimento tec nológico e produtivo alcançado pela agricultura e pela
pecuária goianas.
Congratulo-me, portanto, com todos os produtores rurais do meu Estado de Goiás pelos enormes
êxitos que vêm alcançando e, em especial, pela realização desta 57ª edição da Expo-Goiás.

Terça-feira 21 08559

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Arlindo Porto, que cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª e 7ª Região, tendo
Parecer sob nº 267, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Osmar Dias, oferecendo a redação para o segundo
turno.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 32,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para permitir o desenvolvimento
funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente, mediante processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo
turno.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 48,
de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Bernardo Cabral, que altera o “caput” do artigo 27 da
Constituição Federal. (representação nas Assembléias Legislativas), tendo
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Parecer favorável, sob nº 1.436, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Osmar Dias.
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, que dá nova redação ao parágrafo 1º

do art. 17 da Constituição Federal, tendo
Parecer sob nº 336, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo
turno.
–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2002 (nº 203/95, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação ao parágrafo 1º do artigo 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º do referido artigo, que trata da propriedade de empresas jor nalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e ima gens, tendo
Parecer sob nº 337, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma, oferecendo a redação para o segundo turno.
–6–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 245, de 2002 – art. 357
do Regimento Interno)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 19, de
2002 (nº 289/2000, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que acrescenta
o art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto
Território Federal de Rondônia aos Quadros da
União , tendo
Parecer favorável, sob nº 341, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Moreira Mendes.
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–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 141, de 2000 (nº 512/2000, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Tratado sobre Transferência de Pessoas Condenadas e de
Menores sob Tratamento Especial entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai, celebrado em Brasília, em 10 de fe vereiro de 2000, tendo
Parecer favorável, sob nº 318, de 2002, da Co missão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Romeu Tuma.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 433, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 433, de 2001 (nº 1.036/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Ação e Cidadania para
o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Iaçu, Estado da Bahia , tendo
Parecer favorável, sob nº 176, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 67, de 2002 (nº 1.565/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Educativa Farias para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 352, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Anto nio Carlos Júnior, com abstenção do Senador Eduardo Susplicy.
O SR. PRESIDENTE (Reginaldo Duarte) –
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 15 horas e 20
minutos.)
(OS 14926/02)
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Ata da 65ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 21 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares
Carlos Wilson e Maguito Vilela

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Álvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Car los Júnior – Antônio Carlos Valadares – Arlindo Por to – Artur da Tavola – Benício Sampaio – Bernardo
Cabral – Carlos Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Chico Sartori – Edison Lobão – Edu ardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Fernando Bezerra – Fernando Ribeiro
– Francelino Pereira – Francisco Escórcio – Freitas
Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende – Jefferson Peres – João
Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça
– José Jorge – José Sarney – José Serra – Juvêncio
da Fonseca – Lauro Campos – Lindberg Cury – Lú cio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes –
Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto Requião –
Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio
Machado – Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck
Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 75 Srs. Se nadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz
Otávio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETOS RECEBIDOS
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 190, DE 2002
(Nº 1.011 de 2001, na Câmara dos Depautados)
Aprova o ato que autoriza permissão à W.H.Z. EMPRESA JORNALÍSTICA E
DE RADIODIFUSÃO LTDA, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio
Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 287, de 20 de junho de 2000, que outorga permissão à W.H.Z. EMPRESA JORNALÍSTICA E DE
RADIODIFUSÃO LTDA., para explorar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiofusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Macau,
Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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PARECERES
PARECER Nº 406, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 650, de 1999, de autoria do Senador José Sarney, que “institui cotas de
ação afirmativa para a população negra
no acesso aos cargos e empregos públicos, à educação superior e aos contratos
do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES)”.
Relator: Senador Sebastião Rocha
I – Relatório
Chega para o exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), em sede de decisão
terminativa, nos termos do art. 101, incisos I e II, do
Regimento Interno do Senado Federal, o Projeto de
Lei do Senado (PLS) nº 650, de 1999, de autoria do
Senador José Sarney.
Cuida a proposta, em seu art. lº, de instituir a
cota mínima de vinte por cento para a população ne gra no preenchimento de vagas para cargos e empregos públicos, nos cursos de graduação de nível superior e nos contratos do Fundo de Financiamento ao
Estudante de Ensino Superior (FIES).
O parágrafo único do art. 1º determina que, no
ato de inscrição, o candidato deverá declarar enquadrar-se nas regras consignadas na lei. O art. 2º estabelece que o diploma terá vigência a partir de sua pu blicação e fixa o prazo de noventa dias para que ele
seja regulamentado.
O autor justifica sua proposição recordando que
o desfavorecimento da população negra constitui um
dos componentes mais claros do quadro de injustiça
social do País. Em reforço à tese, cita o Relatório do
Desenvolvimento Humano no Brasil, de 1996, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em parceria com o Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA). O documento
informa que os negros recebem salários muito menores que os brancos e apresentam índices mais altos
de analfabetismo, atraso escolar e reprovação. Logo,
embora o Brasil tenha a segunda maior população
negra do mundo, esta detém uma parcela mínima de
poder.
De acordo com o Senador José Sarney, esse
quadro exige um comportamento afirmativo que favoreça a correção das desigualdades. Para tanto, a condenação do racismo deve ser acrescida de medidas
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concretas de promoção da raça negra a exemplo das
que são preconizadas na iniciativa em análise.
Registre-se que não foram apresentadas ressalvas ao projeto durante o prazo regimental. Porém, na
oportunidade em que a CCJ apreciava o relatório sobre a matéria, surgiram três emendas: uma de autoria
do relator e outras duas assinadas pelo Senador Eduardo Suplicy. Também se concedeu vista coletiva aos
Senadores Francelino Pereira e Jefferson Péres, que
acabaram requerendo a realização de audiência pú blica para instruir o projeto, pedido aditado pelos au tores das emendas citadas. Aprovado o requerimento, a audiência ocorreu em 3 de outubro passado,
com a presença de representantes do IPEA, da Fun dação Cultural Palmares, da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP), do Ministério da Edu cação (MEC) e do Instituto Axé Ilê Obá.
Com o objetivo e aprofundar a discussão sobre
a matéria, o seu relator ainda coordenou uma oficina
de trabalho no dia 21 de novembro de 2001. Participaram desse encontro representantes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), da Secretaria
Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, do IPEA, do Conselho Nacional dos Direitos da
Mulher (CNDM) e do Centro de Estudos das Relações do Trabalho e Desigualdade (CEERT).
Tudo isso levou à reformulação do relatório, que
agora também considera sugestão encaminhada
pelo Senador Geraldo Cândido e proposta enviada
pelo Escritório Nacional Zumbi dos Palmares.
II – Análise
Compete a esta Comissão, segundo o disposto
no art. 101, incisos I e II, do Regimento Interno do Senado Federal, proferir parecer terminativo sobre a
constitucionalidade, a juridicidade, a regimentalidade
e o mérito do projeto de lei em exame.
Louve-se, de saída, a oportunidade do oferecimento de um projeto de tamanha envergadura, marca
registrada da atuação política de seu autor, sempre
em sintonia com as grandes demandas sociais con temporâneas. Com efeito, o nobre Senador José Sarney não poderia ter escolhido momento mais propício
do que este para inserir na pauta de discussões do
Legislativo a adoção de medidas de combate aos efeitos da discriminação racial no Brasil, pois hoje o País
efetua um balanço de seus cinco séculos de história e
o mundo todo debate o problema do racismo e de outras formas de intolerância.
No tocante ao mérito, deve-se dizer que o PLS
nº 650, de 1999, revela uma preocupação que deve
ser de toda a sociedade brasileira, qual seja a de insti-
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tuir mecanismos para assegurar a presença dos seg mentos populacionais marginalizados em setores vi tais a sua promoção social, a saber: educação e tra balho. Ao cuidar especificamente da população negra, ele busca compensar os efeitos perenes da per versa prática discriminatória que se mostra, a um só
tempo, contemporânea e reforçadora da escravidão
de ontem e da desigualdade social de hoje, configurando o maior empecilho à construção de uma sociedade brasileira verdadeiramente democrática.
Os efeitos desta prática deixam-se traduzir na
rara presença de cidadãos negros nos cursos de gra duação das universidades – sobretudo naqueles de
maior prestígio – e, por conseguinte, na assinatura de
contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante
de Ensino Superior. Traduzem-se, ainda, na escassez
com que aparecem ocupando cargos e empregos no
serviço público, preenchidos cada vez mais por pes soas com qualificação muito superior à exigida nos
concursos. Os cidadãos negros tampouco são visíveis nos postos de maior status e remuneração do setor
privado, exceto no campo musical e desportivo, mas
aparecem sobre-representados nas colocações de
baixo prestígio, parco salário e alta rotatividade. De
forma idêntica, constituem a maioria dos infratores alcançados pelo sistema penal e submetidos às agru ras das penitenciárias.
Essa iniqüidade flagrante desmente o mito da
existência de democracia racial no País e exige a adoção de uma medida ousada e imediata por parte do
Estado. Neste sentido, o estabelecimento de cotas
mínimas para o acesso dos cidadãos negros a cargos
e empregos públicos, vagas no ensino superior e con tratos de financiamento estudantil impõe-se de modo
definitivo e inadiável.
A bem da verdade, semelhante medida já deveria ter sido aqui adotada há tempos, a exemplo do que
aconteceu em vários países nas décadas de 60, 70 e
80. Mesmo no Brasil, importa recordar, a fixação de
cotas chegou a ser sugerida por servidores do Ministério do Trabalho nos idos de 1968, com o propósito
de reduzir a exclusão no mercado trabalhista dos ci dadãos negros. Posteriormente, 1983, o então Deputado Abdias do Nascimento apresentou projeto de lei
com objetivo parecido, dessa vez focalizando as va gas destinadas aos concursos para a carreira diplomática. Entretanto, essas iniciativas não lograram su cesso, possivelmente porque ainda faltava a necessária sensibilização política para o problema.
Hoje, a situação parece bem diversa nesse particular. O Presidente da República e algumas outras
autoridades do Executivo já se posicionaram favora-
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velmente à adoção das cotas, tese que foi oficialmente defendida pela delegação brasileira na Conferência
das Nações Unidas contra o Racismo, realizada em
2001. Postura idêntica assumiu o Chefe do Poder Judiciário, que proferiu um discurso denso sobre a constitucionalidade da medida no dia 20 de novembro daquele ano, em seminário promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Também os parlamentares estão
mais atentos ao problema da discriminação racial,
pois têm a sua disposição pesquisas estatísticas e
monográficas que revelam, de forma contundente e
irrefutável, a dívida que o País acumulou junto aos
afros-descendentes, sobretudo os de pele mais escura, vítimas preferenciais do preconceito. Diante disso,
impõe-se à classe política subverter essa realidade
iníqua, propondo e executando ações voltadas a ga rantir a cidadania, a dignidade e a promoção dos direitos humanos a todos os brasileiros, com destaque
para os que se encontram à margem do desenvolvimento socioeconômico nacional.
Claro está que uma postura afirmativa em prol
dos segmentos discriminados decerto irá provocar a
objeção tanto dos discriminadores quanto daqueles
que querem provar o seu valor a qualquer custo, desprezando o jugo do preconceito contra todos os negros. As reações serão ainda mais acirradas no caso
do estabelecimento de cotas, fórmula radical de ação
afirmativa que desnuda por completo a prática discriminatória ao forçar a convivência plural. Isso, contudo, não deve embaçar a vontade política de pôr fim a
uma história perversa e excludente e de inaugurar no
País uma cultura de inclusão racial e étnica.
Enfatize-se que, do ponto de vista constitucional, sobreleva-se o mérito do projeto de lei em exame,
sobejamente demonstrado no plano fático, a partir
mesmo do inédito preâmbulo que se fez à Lei Maior.
Nele, ao promulgar a Carta da República em vigor, os
constituintes (na qualidade de representantes do
povo brasileiro, exatamente como os atuais congressistas) declaram terem sido reunidos para
Instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício de direitos sociais
e individuais, a liberdade, a segurança, o
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e
a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacifica das controvérsias.
Não bastasse isso para corroborar a iniciativa
proposta no PLS nº 650, de 1999, a autorização para
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adotar as cotas defluiria naturalmente do art. 3º da Lei
Maior, responsável por arrolar os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, quais sejam:
construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais; e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou tras formas de discriminação.
Observe-se, por oportuno, que todos esses verbos implicam uma postura positiva do Estado e que
os objetivos não serão alcançados sem a real inclusão dos afros-descendentes, componentes de uma
parcela bastante significativa da população nacional.
E a inclusão só ocorrerá quando a igualdade entre to dos for efetiva, e não apenas formal.
Para tanto, deve-se tratar com igualdade os
iguais e com desigualdade os desiguais à medida que
se desigualam, conforme a definição de isonomia que
Rui Barbosa elaborou inspirado em Aristóteles. Em
outras palavras, a insuficiência isolada da igualdade
de direito, cujas origens remontam à Constituição re publicana de 1891, reforça o fracasso da neutralidade
estatal e demanda uma atuação positiva do governo e
da sociedade no sentido de promover a igualdade de
fato.
Ressaltem-se, aliás, a familiaridade da ordem
constitucional vigente com o instituto da ação afirmativa, voltada a beneficiar os segmentos populacionais
historicamente discriminados. Prova exemplar disso é
a proteção do mercado de trabalho da mulher e, mediante incentivos específicos, conforme disposto no in ciso XX do art. 7º•
Na verdade, nem mesmo a fixação de cotas –
faceta mais ousada da ação afirmativa – é estranha
ao ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.
Basta lembrar que o inciso VIII do art. 37 da Carta Política de 1988 determina a reserva legal de percentual
de cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, o que se concretizou com a
publicação, em 1990, da Lei nº 8.112. Ainda neste
ano, por força do art. 93 da Lei nº 8.213, a garantia
constitucional da cotas acabou sendo expandida para
a iniciativa privada. Ademais, antes que a Lei Eleitoral
fixasse o mínimo de trinta por cento de candidaturas
às eleições proporcionais para cada um dos sexos, tinha sido estabelecida cota para garantir um piso de
candidaturas femininas às eleições de 1996.
Além do amparo constitucional que recebem, as
ações afirmativas contam com o encorajamento explícito de vários tratados internacionais de direitos humanos assinados pelo Brasil. Entre eles, merece des -
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taque a Convenção Internacional sobre Todas as Formas de Discriminação Racial, ratificada em 1968, que
assim dispõe, no item I do seu artigo segundo:
1) Os Estados-Partes condenam a dis criminação racial e comprometem-se a adotar, por todos os meios apropriados, e sem
tardar, uma política de eliminação da discriminação racial em todas as suas formas e
de promoção de entendimento entre todas
as raças(...).
Com sua força impositiva, essa convenção su plementa o ordenamento jurídico interno quando – no
item 4 do seu artigo primeiro – delimita o alcance das
ações afirmativas e afirma sua natureza legal nãodiscriminatória, in verbis:
4) Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas
com o único objetivo de assegurar o progresso adequado de certos grupos raciais
ou étnicos ou de indivíduos que necessitem
de proteção para o igual gozo ou exercício
de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais medidas não conduzam, em conseqüência, à manutenção de
direitos separados para diferentes grupos
raciais e não prossigam após terem sido alcançados os seus objetivos.
Mencionem-se, também, a Convenção nº 111
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e a
Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no
Campo do Ensino, ambas ratificadas pelo Brasil em
1968. Nos termos desses tratados, o País assume o
compromisso de formular e aplicar uma política nacional que tenha por fim promover, por métodos adequados às circunstâncias e aos usos locais, a igual dade de oportunidades de tratamento, respectivamente, em matéria de emprego e de ensino.
Logo, sob o ponto de vista jurídico-constitucional, inexiste vício na adoção de qualquer tipo de ação
afirmativa (inclusive cota) que se destine a promover
a igualdade efetiva entre as raças. Ressalte-se que a
medida prevista no art. 1º do PLS nº 650, de 1999,
está isenta de punição legal, nos termos do inciso XLI
do art. 5º da Carta, pois não constitui discriminação
atentatória dos direitos e liberdades fundamentais.
Em vez de ferir o princípio isonômico que impede favoritismos ou perseguições, ela empresta concretude
à Lei Maior, no sentido em que visa promover a redução das desigualdades sociais e, conseqüentemente,
o bem de todos.
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Contudo, merece reparo a parte final do art. 2º
que determina o prazo de noventa dias para que o
projeto seja regulamentado. Isso porque o Supremo
Tribunal Federal entende, como demonstra o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
546, ser inconstitucional, em face do princípio da se paração de Poderes, assinalar prazo para que o Exe cutivo exerça sua competência constitucional – no
caso específico, o dever de expedir regulamento para
a fiel execução da lei. Em virtude dessa decisão, con vém suprimir o referido trecho do art. 2º, remanescendo apenas a cláusula de vigência.
Ressalte-se que, ainda, a necessidade de sanar
o equivoco conceitual presente na ementa do PLS nº
650, de 1999, que emprega a expressão ”cotas de
ação afirmativa“, confundindo espécie com gênero.
Daí a proposta de nova redação para a ementa, que
passaria a reportar-se às ações afirmativas“, termo
mais amplo e condizente com as alterações incorporadas ao projeto no correr dos trabalhos da relatoria.
Também se fez necessário dar outra redação ao
art. 1º, a fim de resolver alguns problemas levantados
durante as discussões do projeto. Como os demais
aprimoramentos sugeridos por parlamentares e representantes da sociedade civil e de órgãos governamentais exigiam – por sua variedade e quantidade – a
formulação de vários dispositivos, tornou-se inevitável à elaboração de um substitutivo.
A nova versão amplia materialmente o alcance
do projeto original, no sentido em que estabelece ou tras formas de ação afirmativa além das cotas. Desse
modo, procura otimizar a oportunidade política da
apreciação do tema proporcionada pela iniciativa do
Senador José Sarney, sem diluir o foco de atenção
para outros grupos discriminados. Daí porque não se
aproveita a totalidade da Emenda nº 2-CCJ, proposta
pelo Senador Eduardo Suplicy.
O art. 1º do substitutivo, depois de apresentar o
objeto da lei, qual seja a criação de ações afirmativas
em favor dos afros-descendentes, declara que essa
medida tem por finalidade implementar a justiça social preconizada pela Constituição, sobretudo no seu
art. 3º Assim, explícita a realidade de marginalização
e desigualdade experimentadas por esse segmento
ao tempo que anuncia uma postura positiva do Esta do para reverter este quadro.
O parágrafo único deste artigo define o público-alvo da futura lei e remete à autodeclaração a forma de reconhecê-lo, seguindo a perspectiva sociológica do recorte étnico-racial já adotada na proposição
em exame, ressalvadas outras exigências estabelecidas em regulamento. No entanto, substitui o termo
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”população negra“, originariamente utilizado pela ex pressão ”população brasileira afro-descendente“, termo acordado e legitimado pela Conferência Mundial
contra o Racismo, ocorrida em Durban, África, em setembro de 2001.
Esse nome tem o duplo poder de traduzir a ascendência étnico-cultural do grupo em debate e de fixar sua nacionalidade. Assim, se contempla a preocupação das emendas encaminhas à relatoria que su gerem a adoção da palavra ”afro-descendente“, con ceito muito inclusivo, que em última análise, denomina todas as pessoas provenientes do continente africano.
Imbuído pela inteligência de que o preconceito e
a discriminação grassam onde há ignorância a respeito do valor do outro, o art. 2º do substitutivo volta-se à
necessidade de informar e educar a população brasileira sobre o valor específico da cultura de um dos
seus componentes formadores. Com isso, busca-se
despertar na sociedade o reconhecimento do hiato
hoje verificado entre a importância dos afro-descendentes para a cultura nacional, a sub-representação
desse segmento nas instâncias responsáveis pela
condução atual e futura do País, bem como a urgência de praticar a igualdade racial.
Nesse sentido, especial atenção deve ser dirigida aos livros didáticos, conforme prescreve o parágrafo único do art. 2º, pois o conteúdo desses livros
ainda responde pela leitura equivocada da história
brasileira e pela difusão de preconceitos inscritos nos
textos utilizados pelas escolas. Isso causa estragos
substanciais no imaginário dos jovens, futuros comandantes do País.
A fim de minorar o problema da sub-representação política do grupo em questão, o art. 3º obriga os
partidos e as coligações partidárias a conceber e im plementar mecanismos de incentivo à candidatura de
afrodescendentes a cargos eletivos. Não impõe cotas, mas baliza a liberdade dos partidos e das coligações de definir o percentual cabível no caso concreto
mediante a imposição de um critério: o número de
candidaturas deve ser proporcional ao tamanho da
população brasileira afro-descendente abrangida pelos respectivos cargos. Necessário, portanto, que se
empregue a estatística para só pesar a razoabilidade
do percentual a ser adotado, o que não representa
trabalho de monta em razão dos dados levantados
pelo IBGE.
O art. 4º por seu turno, recupera o teor do art. 1º
do projeto do Senador José Sarney, uma vez que se
refere à instituição da cota mínima de vinte por cento
em favor dos afrodescendentes no acesso a cargos e
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empregos públicos, aos cursos de graduação e aos
contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante
do Ensino Superior (FIES).
Entretanto, a nova redação do dispositivo vai
além disso. De um lado, ela restringe a participação
na cota àqueles que apresentarem a qualificação mí nima exigida e estabelece a necessidade do candidato declarar-se de cor preta ou parda. Do outro, amplia
o alcance da cota, que agora abrange todos os cursos
de nível superior, inclusive os de pós-graduação, bem
como as bolsas de estudo para alunos carentes. De termina, ainda, o procedimento único de inscrição e
seleção para o acesso dos candidatos aos benefícios.
Essas modificações logram vincular a questão
da justiça social à do mérito pessoal, desautorizando
o discurso preconceituoso daqueles que condenam a
instituição de cotas para o segmento em debate. Além
de estabelecerem o parâmetro da proporcionalidade
étnica para a fixação de percentual acima do mínimo
previsto, essas modificações ainda delimitam o uni verso dos beneficiários desse tipo de ação afirmativa,
efetuando o corte exigido para a aplicação prática do
mecanismo.
Deve-se considerar, ainda, que as cores preta e
parda têm sido utilizadas nos vários censos demográficos feitos no Brasil e são elas que embasam os da dos estatísticos disponíveis sobre as condições de
vida do segmento populacional em questão. Deve-se
levar em conta, também que a escolha dessas cores
como critério resulta do acolhimento de sugestão
apresentada pelo ilustre Senador Geraldo Cândido,
legítimo representante desse grupo.
Para facilitar o acesso ao benefício previsto no
art. 4º as pessoas poderão alterar a cor lançada em
seus documentos pessoais, faculdade que lhes é res guardada no art. 8º do presente substitutivo. De acordo com ele, os serviços de registro e os institutos de
identificação civil deverão proceder, gratuitamente, às
alterações que forem solicitadas.
De forma semelhante, o art. 9º também expressa o cuidado com a padronização mínima das cores e
características étnico-culturais, necessária à compilação e ao tratamento de dados relativos à população
brasileira em geral e à afrodescendente, em particular. Ele determina que os levantamentos censitários e
as pesquisas estatísticas feitos por órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios efetuem o registro da cor dos entrevistados con forme padronização a ser instituída em regulamento.
Exige-se, explicitamente, assim, a interferência do
Poder Executivo no trato do problema.
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Observe-se que o parágrafo único desse artigo
estende às entidades da iniciativa privada a mesma
obrigação de introduzir o recorte racial nas estatísticas que produzirem.
O art. 10 estabelece a obrigatoriedade do item
cor no assento de nascimento, suprimido que foi na
década de 70, por influência da ditadura militar. Atualmente, o brasileiro, no nascimento, não possui sua
cor identificada, no entanto, no falecimento, tem de nominação racial assegurada por lei, sendo item obrigatório nas certidões de óbito.
Os arts. 5º e 6º do substitutivo ainda reportam-se à cota anteriormente definida. O primeiro de les dispõe que as vagas reservadas para os afrodescendentes e não preenchidas por falta de qualificação
mínima serão carreadas para o aproveitamento dos
candidatos devidamente qualificados. O outro limita
em cinqüenta anos a vigência da referida cota, que
deve ser usada apenas para a correção de desigualdades. Espera-se que o prazo fixado seja suficiente
para igualar as oportunidades por meio da oferta de
condições de desenvolvimento idênticas a todos, in dependentemente de raça, cor ou etnia.
Até lá, importa que se adote alguma fórmula capaz de incentivar os universitários afro-descendentes
com fraco desempenho a continuar seus estudos,
apesar do déficit educacional acumulado ao longo da
vida estudantil. É exatamente essa a preocupação do
art. 7º, que imputa às instituições de ensino superior a
competência para conceber e implantar mecanismos
que subsidiem o progresso acadêmico da referida clientela. Com isso, busca-se alcançar a maior paridade
possível entre os percentuais de ingresso e de diplomação dessas pessoas.
Já o art. 11 introduz uma das alterações mais
significativas do substitutivo: a vinculação do gasto
público ao princípio da justiça social. Afinal, na qualidade de um dos grandes contratantes do mercado, o
Estado possui sensível poder de barganha e deve utilizá-lo para impor condições que favoreçam o seu objetivo maior: garantir o bem-estar geral. Na consecução desse objetivo, que não pode comportar desigualdades gritantes, devem concorrer todos os integrantes da sociedade, sobretudo aqueles que de al guma forma lucram com os desembolsos provenientes do tesouro público.
Para tanto, propõe que se altere a chamada Lei
de Licitações a fim de incluir cláusula relativa à qualificação social do candidato a licitar com o poder público. Essa qualificação será medida pela elaboração e
comprovada execução de plano de inclusão funcional
de trabalhadores afro-descendentes, com o estabele-
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cimento de metas e cronograma que considerem o ingresso nas diversas carreiras e o acesso a postos hierárquicos diferenciados. Dependerá ela, também, de
prova de reserva de percentual de vagas para os tra balhadores afro-descendentes nos cursos de treinamento, atualização e aperfeiçoamento oferecidos
pelo candidato a licitante no ano de apresentação da
proposta de licitação.
Essa condição decerto promoverá alterações
substanciais no campo trabalhista brasileiro, forçando
o empresariado a assumir sua responsabilidade social. E isso pode ser feito de forma constitucional, sem a
intervenção direta do Estado na livre iniciativa.
Porém, a inclusão da citada cláusula demanda,
necessariamente, adaptar as remissões que a Lei de
Licitação faz aos dispositivos referentes à habilitação
dos licitantes. Eis o porquê da existência do art. 12 do
presente substitutivo.
O artigo seguinte acolhe proposta de emenda
encaminhada pelo Escritório Nacional Zumbi dos Pal mares. Por meio dele se estabelece que as medidas
instituídas pela futura lei não excluem outras em prol da
população brasileira afro-descendente que tenham sido
ou venham a ser adotadas no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
O art. 14, por sua vez, determina que o poder
público crie instrumentos para aferir a eficácia social e
efetue o monitoramento constante dessas medidas,
com a emissão de relatórios periódicos. Cuida-se,
portanto, do acompanhamento do conjunto de ações
que se pretende instituir, com o duplo objetivo de que
elas sejam efetivamente implementadas e de que não
se prestem à criação de privilégios descabidos.
Por fim, o art. 15 prevê o prazo de cento e oitenta
dias para que a lei entre em vigor, após a publicação.
Dessa forma, busca-se conjugar a urgência da atuação positiva do Estado e o lapso de tempo necessário
à constituição dos meios operacionais. Reputa-se
que o prazo fixado seja o mínimo suficiente para que
a administração pública regulamente a lei e a iniciativa privada efetue os ajustes convenientes para o
cumprimento dela.
Acrescente-se, por último, que a Emenda nº
1-CCJ, apresentada no relatório anterior, foi integralmente acolhida pelo presente substitutivo.
III – Voto
Diante do exposto, o voto é pela aprovação do
Projeto de Lei no Senado nº 650, de 1999, de autoria
do nobre Senador José Sarney, nos termos do seguinte substitutivo:
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Institui ações afirmativas em prol
dos afrobrasileiros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei institui ações afirmativas em prol
dos afrobrasileiros a fim de implementar a justiça social preconizada pela Constituição.
Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se afrobrasileiro aquele que assim se declare, ressalvadas outras exigências estabelecidas em regulamento.
Art. 2º O poder público promoverá campanhas
informativas e educativas que valorizem a cultura
afrobrasileira e sensibilizem a população do País para
vivenciar a efetiva igualdade racial.
Parágrafo único. No cumprimento do disposto
no caput conceder-se-á atenção prioritária ao conteúdo dos livros didáticos a fim de livrá-los de toda e
qualquer referência moldada pelo preconceito de
raça, cor ou étnica.
Art. 3º Os partidos políticos e as coligações partidárias criarão mecanismos de incentivo à candidatura de afrobrasileiros a cargos eletivos, com a finalidade de atingir um grau de representatividade consentâneo com a realidade étnica da população a ser re presentada.
Art. 4º Será destinada à cota mínima de vinte
por cento para afrobrasileiros que apresentem a qua lificação exigida:
I – no preenchimento de cargos e empregos públicos da administração pública direta, indireta e fun dacional, de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II – no acesso a vagas nos cursos de nível superior ministrados em qualquer das instituições públicas
e privadas de ensino localizadas no território nacional;
III – na assinatura dos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES)
e na concessão das bolsas de estudo ao amparo do
art. 19 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de 2001.
§ 1º O acesso dos candidatos aos benefícios
previstos no caput obedecerá a critérios estabelecidos em regulamento observado o pressuposto do
procedimento único de inscrição e seleção.
§ 2º Até que o Poder Executivo regulamente
esta lei, para participar da cota, o candidato afrobrasileiro deverá declarar-se, ainda, de cor preta ou parda.
§ 3º Os órgãos públicos e as instituições de en sino levarão em conta a constituição étnica da população abrangida pela circunscrição de seus respecti-
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vos entes federativos ao fixar o percentual aplicável
ao caso concreto.
Art. 5º Na hipótese do não-preenchimento da
cota prevista no art. 4º, as vagas assim remanescentes no processo seletivo serão revertidas para o apro veitamento dos demais candidatos devidamente qua lificados.
Art. 6º A cota a que se refere o art. 4º será em pregada durante cinqüenta anos, contados a partir do
primeiro dia de vigência desta lei.
Art. 7º As instituições públicas e privadas de ensino superior conceberão e implantarão mecanismos
capazes de subsidiar o progresso acadêmico dos es tudantes afrobrasileiros que apresentem fraco desempenho, de forma a garantir a máxima paridade
entre os seus percentuais de ingresso nos cursos e
os de diplomação.
Art. 8º Os serviços de registro civil procederão,
gratuitamente e a pedido; ao lançamento e à alteração da cor e das características étnico-culturais no
assento de nascimento do interessado, obedecendo
recorte racial padronizado em regulamento.
§ 1º A obrigação imposta no caput também se
estende aos institutos de identificação civil no tocante
aos documentos pessoais.
§ 2º O interessado poderá efetuar o pedido de
lançamento ou de alteração da cor e das características étnico-culturais a qualquer tempo, devendo ser
representado ou assistido pela mãe, pelo pai ou por
responsável caso ainda não tenha atingido a maioridade civil.
§ 3º As alterações de que tratam o caput deste
artigo serão averbadas e posteriormente publicadas
pela imprensa.
Art. 9º Os levantamentos censitários e as pes quisas estatísticas feitos por órgãos da administração
pública direta, indireta e fundacional da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios efetuarão o registro da cor dos entrevistados conforme pa dronização a ser instituída em regulamento.
Parágrafo único. A obrigação de introduzir o re corte racial nas estatísticas estende-se também às
entidades privadas.
Art. 10. Dê-se ao art. 54 da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, a seguinte redação:
“Art. 54. O assento de nascimento deverá conter:
...........................................................
2º) o sexo, a cor e as características
étnico-culturais do registrando, obedecido
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ao recorte racial padronizado em regulamento. “(NR)
..............................................................
Art. 11. Acrescentem-se à Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, o inciso V ao art. 27 e o art. 30-A:
“Art. 27. Para habilitação nas licitações
exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
..............................................................
V – qualificação social.”(NR)
“Art. 30-A. A documentação relativa à
qualificação social limitar-se-á a:
I – plano de inclusão funcional de trabalhadores afro-brasileiros, com o estabelecimento de metas e cronograma relativos ao
ingresso nas diversas carreiras e ao acesso
a postos hierárquicos diferenciados;
II – certificado, emitido pelo órgão público competente, de cumprimento das metas e do cronograma fixados no plano referido no inciso anterior,
III – prova de reserva de percentual de
vagas para os trabalhadores afro-brasileiros
nos cursos de treinamento, atualização e
aperfeiçoamento oferecidos no ano de apresentação da proposta.“ (NR)
Art. 12. O § 2º do art. 32 e o art. 36 e o § 2º do art.
45 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. ......................................................
§ 2º O certificado de registro cadastral
a que se refere o § 1º do art. 36 substitui os
documentos enumerados nos arts. 28 e 29,
exclusive aqueles de que tratam os incisos
III e IV do art. 29, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a
apresentar o restante da documentação prevista nos arts. 30, 30-A e 31 desta lei.
.................................................... “(NR)
“Art. 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista a es pecialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica
avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 30, 30-A
e 31 desta lei. ” NR)
“Art. 45. .................................................
..............................................................
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§ 2º No caso de empate entre duas ou
mais propostas, e após obedecer ao disposto no § 2º do art. 3º desta lei, a classificação
dará precedência ao licitante que apresentar
plano de inclusão funcional de afro-brasileiros em fase mais adiantada do cronograma;
persistindo o empate, ela será feita, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para
o qual todos os licitantes serão convocados,
vedado qualquer outro processo.
.................................................... ”(NR)
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Ademais, por sugestão do Senador Roberto Requião, acolhida pelo autor e pelo relator, também os
brasileiros ameríndios foram incluídos no projeto,
contemplando também esse outro segmento da nos sa população, que não está abrangido nº PLS nº 650,
de 1999.
Sala da Comissão, 9 de abril de 2002. – Waldeck Ornelas.
Complementação do parecer da CCJ, sobre a
Emenda Supressiva
Relatório

Art. 13. As medidas instituídas nesta lei não ex cluem outras em prol da população afro-brasileira que
tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 14. O poder público criará instrumentos para
aferir a eficácia social das medidas previstas nesta lei
e efetuará seu monitoramento constante, com a emissão de relatórios periódicos.
Art. 15. Esta lei entra em vigor cento e oitenta
dias após sua publicação.
Sala da Comissão, – Sebastião Rocha, Relator.

I – Esta emenda, como expressa a justificação,
decorre do fato de que esta Comissão aprovou em caráter terminativo, o PLS nº 212, de 2001, que dá tratamento mais favorável aos afrodescendentes em relação à concessão das bolsas de filantropia, objeto do
texto sujeito à supressão pela emenda do eminente
Senador Waldeck Ornelas.
Quanto ao mérito, nada a contestar.
No que tange à técnica legislativa, entendo que
há necessidade de supressão, haja vista que os dois
projetos devem tramitar conjuntamente na Câmara
dos Deputados.
Voto

EMENDA SUPRESSIVA AO PLS Nº 650
(SUBSTITUTIVO), DE 1999
Suprima-se do Inciso III do art. 4º, in fine, a ex pressão “e na concessão das bolsas de estudo ao
amparo do art. 19 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001”.

II – Diante do exposto, o voto é pela aprovação
da emenda.
Sala da Comissão, 10 de abril de 2002. – Sebastião Rocha, Relator.
EMENDA Nº 1 – CCJ (SUBSTITUTIVO)

Justificação
O Substitutivo do Senador Sebastião Ro cha
ao PLS nº 650, de 1999, de autoria do Senador
José Sarney, que estabelece sistema de cotas para
negros no serviço público, nas universidades e no
crédito do FIES, incluiu, por extensão, as bolsas da
filantropia, objeto do PLS nº 212, de 2001, de minha
autoria.
Em face da aprovação, em caráter terminativo,
pela Comissão de Constituição e Justiça do referido
PLS nº 212, de 2001, que dá tratamento mais favorável aos afrodescendentes em relação à concessão
das bolsas da filantropia, atribuindo-lhes prioridade
absoluta, justifica-se a supressão da expressão
acrescida.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 650, DE 1999
Institui ações afirmativas em prol
da população brasileira afro-descendente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei institui ações afirmativas em prol
da população brasileira afro-descendente a fim de implementar a justiça social preconizada pela Constituição.
Parágrafo único. Para efeitos desta lei, considera-se afrodescendente, todo brasileiro que assim se
declare, ressalvadas outras exigências estabelecidas
em regulamento.
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Art. 2º O poder público promoverá campanhas
informativas e educativas que valorizem a cultura
afro-brasileira e sensibilizem a população do País
para vivenciar a efetiva igualdade racial.
Parágrafo único. No cumprimento do disposto
no caput conceder-se-á atenção prioritária ao conteúdo dos livros didáticos a fim de livrá-los de toda e
qualquer referência moldada pelo preconceito de
raça, cor ou etnia.
Art. 3º Os partidos políticos e as coligações partidárias criarão mecanismos de incentivo à candidatura de afros-descendentes a cargos eletivos, com a fi nalidade de atingir um grau de representatividade
consentâneo com a realidade étnica da população a
ser representada.
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Art. 6º A cota a que se refere o art. 4º será empregada durante cinqüenta anos, contados a partir do
primeiro dia de vigência desta lei.
Art. 7º As instituições públicas e privadas de ensino superior conceberão e implantarão mecanismos
capazes de subsidiar o progresso acadêmico dos estudantes beneficiados que apresentem fraco desempenho, de forma a garantir a máxima paridade entre
os seus percentuais de ingresso nos cursos e os de
diplomação.
Art. 8º Os serviços de registro civil procederão,
gratuitamente e a pedido, ao lançamento e à alteração da cor e das características étnico-culturais no
assento de nascimento do interessado, obedecendo
a recorte racial padronizado em regulamento.

Art. 4º Será destinada à cota mínima de vinte
por cento para os candidatos afros-descendentes que
apresentem a qualificação exigida:

§ 1º A obrigação imposta no caput também se
estende aos institutos de identificação civil no tocante
aos documentos pessoais.

I – no preenchimento de cargos e empregos pú blicos das administrações públicas direta, indiretas e
fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

§ 2º O interessado poderá efetuar o pedido de
lançamento ou de alteração da cor e das características étnico-culturais a qualquer tempo, devendo ser
representado ou assistido pela mãe, pelo pai ou por
responsável caso ainda não tenha atingido a maioridade civil.

II – no acesso a vagas nos cursos de nível superiores ministrados em qualquer das instituições públicas e privadas de ensino, localizadas no território na cional;
III – na assinatura dos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES).
§ 1º acesso dos candidatos aos benefícios pre vistos no caput obedecerá a critérios estabelecidos
em regulamento observados o pressuposto do procedimento único de inscrição e seleção.
§ 2º Até que o Poder Executivo regulamente
esta lei, para participar da cota, o candidato deverá
declarar-se, ainda, de cor preta ou parda.
§ 3º Os órgãos públicos e as instituições de en sino levarão em conta a constituição étnica da população abrangida pela circunscrição de seus respectivos entes federativos ao fixar o percentual aplicável
ao caso concreto.
Art. 5º Na hipótese do não-preenchimento da
cota prevista no art. 4º, as vagas assim remanescentes no processo seletivo serão revertidas para o apro veitamento dos demais candidatos devidamente qua lificados.

§ 3º As alterações de que tratam o caput deste
artigo serão averbadas e posteriormente publicadas,
gratuitamente, pela imprensa oficial.
Art. 9º Os levantamentos censitários e as pes quisas estatísticas feitos por órgãos da administração
pública direta, indireta e funcional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios efetuarão o
registro da cor dos entrevistados conforme padronização a ser instituída em regulamento.
Parágrafo único. A obrigação de introduzir o re corte racial nas estatísticas estende-se também às
entidades privadas.
Art. 10. Dê-se ao art. 54 da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, a seguinte redação:
“Art. 54. O assento de nascimento deverá conter:....................................................
...........................................................
2º) o sexo, a cor e as características
étnico-culturais do registrando, obedecido
ao recorte racial padronizado em regulamento.;
....................................................”(NR)
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Art. 11. Acrescentem-se à Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, o inciso V ao art. 27 e o art. 30-A:
”Art. 27. Para habilitação nas licitações
exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
............................................................
V – qualificação social. ”(NR)
”Art. 30-A. A documentação relativa à
qualificação social limitar-se-á a:
I – plano de inclusão funcional de trabalhadores afros-descendentes, com o estabelecimento de metas e cronograma relativos ao ingresso nas diversas carreiras e ao
acesso apostos hierárquicos diferenciados;
II – certificado, emitido pelo órgão público competente, de cumprimento das metas e do cronograma fixados no piano referido no inciso anterior;
III – prova de reserva de percentual de
vagas para os trabalhadores afros-descendentes nos cursos de treinamento, atualização e aperfeiçoamento oferecidos no ano de
apresentação da proposta.“ (NR)
Art.12. § 2º do art.32, o art.36 e o § 2º do art. 45
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com a seguinte redação:
”Art. ...................................................
§ 2º O certificado de registro cadastral
a que se refere o § 1º do art. 36 substitui os
documentos enumerados nos arts. 28 e 29,
exclusive aqueles de que tratam os incisos
III e IV do art. 29, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a
apresentar o restante da documentação prevista nos arts. 30, 30-A e 31 desta lei.
...................................................” (NR)
”Art. 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista a es -
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pecialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica
avaliada pelos elementos constantes da documentação relacionada nos arts. 30, 30-A
e 31 desta lei.“ (NR)
”Art. 45. ..............................................
............................................................
§ 2º No caso de empate entre duas ou
mais propostas, e após obedecer ao disposto no § 2º do art. 3º desta lei, a classificação
dará precedência ao licitante que apresentar
plano de inclusão funcional de afrodescendentes em fase mais adiantada do cronograma; persistindo o empate, ela será feita,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
.................................................... ”(NR)
Art. 13. As medidas instituídas nesta lei não
excluem outras em prol da população brasileira afro descendentes que tenham sido ou venham a ser
adotadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 14. O poder público criará instrumentos para
aferir a eficácia social das medidas previstas nesta lei
e efetuará seu monitoramento constante, com a emissão de relatórios periódicos.
Art. 15. Esta lei entra em vigor cento e oitenta
dias após sua publicação.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Sebastião Rocha, Relator – Jefferson Péres – Casildo Maldaner – Maria do
Carmo Alves – Waldeck Ornelas – Roberto Freire –
Lúcio Alcântara – Gerson Camata – Roberto Requião – Benício Sampaio – Amir Lando – Romeu
Tuma – Osmar Dias – Antonio Carlos Júnior –
José Fogaça (sem voto).

(Procede-se à votação.)
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 650, DE 1999
(Na Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania que:)
“Institui ações afirmativas em prol da
população brasileira afro-descendente”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei institui ações afirmativas em prol
da população brasileira afro-descendente a fim de implementar a justiça social preconizada pela Constituição.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se afro-descendente, todo brasileiro que assim se
declare, ressalvadas outras exigências estabelecidas
em regulamento.
Art. 2º O poder público promoverá campanhas
informativas e educativas que valorizem a cultura
afro-brasileira e sensibilizem a população do País
para vivenciar a efetiva igualdade racial.
Parágrafo único. No cumprimento do disposto
no caput conceder-se-á atenção prioritária ao conteúdo dos livros didáticos a fim de livrá-los de toda e
qualquer referência moldada pelo preconceito de
raça, cor ou etnia.
Art. 3º Os partidos políticos e as coligações partidárias criarão mecanismos de incentivo à candidatura de afro-descendentes a cargos eletivos, com a fi nalidade de atingir um grau de representatividade
consentâneo com a realidade étnica da população a
ser representada.
Art. 4º Será destinada a cota mínima de vinte
por cento para os candidatos afro-descendentes que
apresentem a qualificação exigida:
I – no preenchimento de cargos e empregos pú blicos da administração pública direta, indireta e fun dacional, de qualquer dos poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II – no acesso a vagas nos cursos de nível superior ministrados em qualquer das instituições públicas
e privadas de ensino localizadas no território nacional;
III – na assinatura dos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
(FIES).
§ 1º O acesso dos candidatos aos benefícios
previstos no caput obedecerá a critérios estabelecidos em regulamento observado o pressuposto do
procedimento único de inscrição e seleção.
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§ 2º Até que o Poder Executivo regulamente
esta lei, para participar da cota, o candidato deverá
declarar-se, ainda, de cor preta ou parda.
§ 3º Os órgãos públicos e as instituições de ensino levarão em conta a constituição étnica da população abrangida pela circunscrição de seus respectivos entes federativos ao fixar o percentual aplicável
ao caso concreto.
Art. 5º Na hipótese do não-preenchimento da
cota prevista no art. 4º, as vagas assim remanescentes no processo seletivo serão revertidas para o apro veitamento dos demais candidatos devidamente qualificados.
Art. 6º A cota a que se refere o art. 4º será em pregada durante cinqüenta anos, contados a partir do
primeiro dia de vigência desta Lei.
Art. 7º As instituições públicas e privadas de ensino superior conceberão e implantarão mecanismos
capazes de subsidiar o progresso acadêmico dos estudantes beneficiados que apresentem fraco desempenho, de forma a garantir a máxima paridade entre
os seus percentuais de ingresso nos cursos e os de
diplomação.
Art. 8º Os serviços de registro civil procederão,
gratuitamente e a pedido, ao lançamento e à alteração da cor e das características étnico-culturais no
assento de nascimento do interessado, obedecendo
recorte racial padronizado em regulamento.
§ 1º A obrigação imposta no caput também se
estende aos institutos de identificação civil no tocante
aos documentos pessoais.
§ 2º O interessado poderá efetuar o pedido de
lançamento ou de alteração da cor e das características étnico-culturais a qualquer tempo, devendo ser
representado ou assistido pela mãe, pelo pai ou por
responsável caso ainda não tenha atingido a maioridade civil.
§ 3º As alterações de que tratam o caput deste
artigo serão averbadas e posteriormente publicadas,
gratuitamente, pela imprensa oficial.
Art. 9º Os levantamentos censitários e as pes quisas estatísticas feitos por órgãos da administração
pública direta, indireta e fundacional da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios efetuarão o registro da cor dos entrevistados conforme pa dronização a ser instituída em regulamento.
Parágrafo único. A obrigação de introduzir o re corte racial nas estatísticas estende-se também às
entidades privadas.
Art. 10. Dê-se ao art. 54 da Lei nº 6.015, de 31
de dezembro de 1973, a seguinte redação:
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”Art. 54. O assento de nascimento deverá conter.
.............................................................
2º) o sexo, a cor e as características
étnico-culturais do registrando, obedecido o
recorte racial padronizado em regulamento;
....................................................”(NR)
Art. 11. Acrescentem-se à Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, o inciso V ao art. 27 e o art. 30-A:
”Art. 27. Para habilitação nas licitações
exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
............................................................
V – qualificação social.“ (NR)
”Art. 30-A. A documentação relativa à
qualificação social limitar-se-á a:
I – plano de inclusão funcional de trabalhadores afro-descendentes, com o estabelecimento de metas e cronograma relativos ao ingresso nas diversas carreiras e ao
acesso a postos hierárquicos credenciados;
II – certificado, emitido pelo órgão público competente, de cumprimento das metas e do cronograma fixados no plano referido no inciso anterior;
III – prova de reserva de percentual de
vagas para os trabalhadores afrodescendentes nos cursos de treinamento, atualização e aperfeiçoamento oferecidos no ano de
apresentação da proposta.”(NR)
Art. 12. O § 2º do art. 32, o art. 36 e o § 2º do
art. 45 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pas sam a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 32. ..............................................
§ 2º O certificado de registro cadastral
a que se refere o § 1º do art. 36 substitui os
documentos enumerados nos arts. 28 e 29,
exclusive aqueles de que tratam os incisos
III e IV do art. 29, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades cabíveis a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a
apresentar o restante da documentação prevista nos arts. 30, 30-A e 31 desta lei.
.....................................................”(NR)
”Art. 36. Os inscritos serão classificados por categorias, tendo-se em vista a es pecialização, subdivididas em grupos, segundo a qualificação técnica e econômica
avaliada pelos elementos constantes da do -
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cumentação relacionada nos arts. 30, 30-A
e 31 desta lei.”(NR)
”Art. 45. ...............................................
............................................................
§ 2º No caso de empate entre duas ou
mais propostas, e após obedecer ao disposto no § 2º do art. 3º desta lei, a classificação
dará precedência ao licitante que apresentar
plano de inclusão funcional de afro-descendentes em fase mais adiantada do cronograma; persistindo o empate, ela será feita,
obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.
....................................................”(NR)
Art. 13. As medidas instituídas nesta Lei não
excluem outras em prol da população brasileira
afro-descendentes que tenham sido ou venham a
ser adotadas no âmbito da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 14. O poder público criará instrumentos para
aferir a eficácia social das medidas previstas nesta
Lei e efetuará seu monitoramento constante, com a
emissão de relatórios periódicos.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor cento e oitenta
dias após sua publicação.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente.
Ofício nº 32/02–Presidência/CCJ
Brasília, 17 de abril de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, em Reunião
Ordinária realizada nesta data, esta Comissão aprovou o Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 650,
de 1999, de autoria do Senador José Sarney, que
”institui quotas de ação afirmativa para a população
negra no acesso aos cargos e empregos públicos, à
educação superior e aos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –
(FIES)”.
A matéria será incluída na pauta da próxima reunião, para apreciação em turno suplementar, nos
termos do disposto no art. 282, combinado com o art.
92, do Regimento Interno do Senado Federal.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração:
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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Ofício nº 41/02 – Presidência/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno des ta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota definitivamente o Subs titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 650, de 1999,
de autoria do Senador José Sarney, que ”Institui
ações afirmativas em prol da população brasileira
afro-descendente ”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

(DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.)
Relator: Senador Sebastião Rocha
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para análise e deliberação em caráter terminativo, conforme o art. 101, incisos I e II do Regimento Interno do Senado Federal, o
Projeto de Lei nº 650, de 1999, de autoria do Senador
José Sarney, que determina a instituição de quota mínima de 20% (vinte por cento) para a população ne gra, no preenchimento de vagas para cargos e empregos públicos, nos cursos de graduação superior e
nos contratos do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (art. 1º).
O parágrafo único do art. 1º determina que no
ato de inscrição o candidato deverá declarar enquadrar-se nas regras consignadas na lei. O art. 2º estabelece a cláusula de vigência e determina que a regulamentação da lei far-se-á no prazo de 90 dias.
O autor justifica sua proposição recordando que
”o desfavorecimento da população negra constitui um
dos componentes mais claros do quadro de injustiça
social do Brasil. De acordo com o Relatório sobre o
Desenvolvimento Humano no Brasil, de 1996, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
(PNUD) e do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o salário médio dos homens negros cor respondia, em 1990, a apenas 63% da remuneração
dos homens brancos. Já as mulheres negras recebiam, também em 1990, apenas 68% da renda das
brancas, sofrendo, assim, de dupla discriminação,
uma vez que as mulheres ganharam, em média, 63%
dos salários masculinos. Não há evidências de que,
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desde então, esse quadro tenha sido alterado de forma significativa“.
E aduz o autor da proposição: ”Ainda segundo a
pesquisa PNUD/IPEA, no plano educacional, os negros também se encontram em posição desfavorável.
Enfrentam maiores dificuldades de acesso à escola e
de permanência nela. Seus índices de analfabetismo,
atraso escolar e reprovação são superiores em relação à população classificada como branca. Dessa forma, enquanto a probabilidade de os brancos entrarem no ensino superior, dado que começaram a cursar ensino médio, era de 43%, para os negros de apenas 18%. Já para os ‘pardos’ – classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –, a mesma
probabilidade foi de 23%.“
Considera o Senador José Sarney que ”a questão da raça negra no Brasil deve ser encarada com
objetividade e não ficar somente no aspecto étnico. O
grave problema é o atraso social, a promoção humana que ficou estagnada, dando aos negros uma posição de marginalidade dentro de nossa sociedade. E
hora de adotarmos discriminações positivas, como as
preconizadas no presente projeto. Este debate deve
figurar, a partir de agora, na agenda social brasileira.
A condenação do racismo deve ser acrescida de me didas concretas de promoção da raça negra que deve
participar da liderança do País“.
Recorda ainda o autor da proposição que o Brasil é o segundo país negro do mundo e, todavia, os
negros têm somente uma parcela mínima de decisão“, e que ”Sem acesso à educação os negros estão
condenados à segregação. O presente projeto deseja
quebrar a inércia existente”.
II – Análise
Trata-se de proposição legislativa que visa estabelecer, no ordenamento jurídico brasileiro, mediante
a aplicação de cotas mínimas no acesso a cargos e
empregos públicos, educação superior e contratos de
financiamento ao estudante do ensino superior, ação
afirmativa para população negra, compreendida
como instrumento para a reparação dos agravos de
que é historicamente vítima, no Brasil, a raça negra.
O instituto da ação afirmativa, ou discriminação
positiva, praticado há décadas em outros países, não
é estranho à ordem jurídico-constitucional brasileira.
Quando a Constituição manda reservar determinado
percentual dos cargos públicos, nos concurso respectivos, a pessoas portadoras de deficiência, estabelece uma ação afirmativa.
Do mesmo modo, a Lei Eleitoral aplica o mesmo
instituto quando determina que um mínimo de 30% de
candidaturas às eleições proporcionais serão de sexo
distintos, de forma a que, na presente conjuntura, às
mulheres é reservado o mencionado percentual.
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No direito comparado, a experiência é ainda
mais rica, especialmente nos Estados Unidos. Nesse
País, a partir da luta pela afirmação dos direitos civis,
chegou-se a praticar, e, de alguma forma, ainda se
pratica, diversas modalidades de ação afirmativa,
destacando-se a oferta, para negros e latinos, de de terminado percentual de vagas, quando da seleção
para ingresso no ensino superior. Na Europa ocidental, ações afirmativas têm sido planejadas como ins trumento para a promoção social de minorias nacionais constituídas, quase sempre, por imigrantes.
A delegação oficial, que representa o Brasil na
Conferência das Nações Unidas contra o Racismo,
que ora se realiza na cidade de Durban, na África do
Sul, leva a essa Conferência proposta da instituição
de ações afirmativas que possibilitem a promoção so cial da raça negra e dá outros segmentos étnicos his toricamente discriminados. Parece-nos, quando menos, curioso que o Brasil sugira ao mundo determinado instrumento de promoção social e não o aplique.
O fundamento jurídico-filosófico da ação afirmativa remonta a Aristóteles, em quem o nosso Rui Barbosa foi buscar inspiração para definir a isonomia como
sendo tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais à medida em que se desigualam. Para que
seja pertinente a aplicação da discriminação positiva,
é necessário que se identifique, em dada sociedade,
um determinado grupo social, étnico ou um gênero
que, tendo sido historicamente vítima de pesados
agravos – tal como foi, entre nós, a escravidão – depende da existência de ações especiais, promovidas
pelo Estado, que possibilitem apressar o pagamento
da dívida histórica que com ele tem a sociedade.
Esse nos parece ser, indubitavelmente, o caso
da raça negra na sociedade brasileira. Por tal razão,
observamos, com satisfação, oportunidade e conveniência no projeto de lei sob exame.
III – Voto
Compete a esta Comissão, nos termos regimentais, opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade
e, no caso, também sobre o mérito da proposta.
Acreditamos que, no plano jurídico-constitucional, em que pesem algumas objeções que advêm, a
nosso juízo, de visões formalistas quanto ao instituto
da isonomia, nada há a obstar o exame da proposição
pelo Congresso Nacional.
O projeto expressa, ademais, com senso de
oportunidade, uma preocupação que deve ser de
toda a sociedade brasileira, que tem na desigualdade
social o maior de todos os empecilhos a que aqui se
construa uma sociedade democrática. A desigualdade racial é, sem qualquer dúvida, uma face agressiva
da desigualdade social entre nós.
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Quanto à parte final do art. 2º, que determina o
prazo de 90 dias para que o projeto seja regulamentado, sugerimos que mencionado dispositivo trate, exclusivamente, da cláusula de vigência. A regulamentação, como é sabido, é competência do Poder Exe cutivo, descabendo ao Congresso Nacional, em face
do princípio da separação dos poderes, assinalar prazos para que outro Poder cumpra sua competência
constitucional.
Somos, desse modo, pela aprovação por esta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, do
Projeto de Lei do Senado nº 650, de 1999, com a adoção da seguinte emenda de relator:
EMENDA Nº 1–CCJ
Exclua-se, da parte final do art. 2º, a expressão,
”e será regulamentada no prazo de 90 dias.“
Sala da Comissão, – Bernardo Cabral, Presidente – Sebastião Rocha, Relator.
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FRAGMENTOS DAS NOTAS TAQUÍGRAFAS
DA AUDIÊNCIA REALIZADA PELA CCJ, NO DIA 3
DE OUTUBRO DE 2001, PARA INSTITUIR O
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 650, DE 1999.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Havendo
número regimental, declaro aberta a 31ª Reunião
Ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª
Legislatura.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior.
Os Srs. Senadores que a aprovam queriam permanecer como se encontram. (Pausa.)
Aprovada.
Conforme pauta previamente distribuída, a pre sente reunião destina-se à audiência pública para instruir o Projeto de Lei do Senado nº 650, de 1999, que
institui cotas de ação afirmativa para a população ne gra no acesso aos cargos e empregos públicos, à
educação superior e aos contratos de Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies.
Autoria do Senador José Sarney; Relator, Senador
Sebastião Rocha.
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Audiência pública solicitada por meio do Requerimento nº 8, CCJ, de 2001, de iniciativa dos Senadores Francelino Pereira e Jefferson Peres, aditado pe los Senadores Sebastião Rocha e Eduardo Suplicy.
Quero comunicar que estou presidindo a reunião de hoje por estar ausente do País o Senador Bernardo Cabral, que está participando de um encontro
internacional em Genebra, sobre um assunto a que o
S. Exª tem se dedicado nesta Casa: as águas. S. Exª
me pediu que convocasse esta reunião e que a presidisse em seu lugar, o que faço com muita honra.
Também gostaria de comunicar aos membros
da Comissão que o Ministro de Estado da Justiça,
José Gregori, o Secretário de Estado dos Direitos Humanos, Gilberto Vergne Sabóia, o representante da
Unesco no Brasil, Jorge Wertthein, e o Presidente da
Fundação Athos Bulcão, Joaquim Vaz de Mesquita,
têm a honra de convidar todos os participantes desta
Comissão para participar do coquetel de lançamento
do Manual de Direitos Humanos no Cotidiano, a realizar-se no dia 3 de outubro de 2001, hoje, às 18 horas,
no Salão Negro do edifício-sede do Ministério da Justiça. Portanto. É um convite do Ministro José Gregori a
todos os membros da Comissão de Constituição e
Justiça.
Vamos dar início a nossa audiência pública convidando aqueles que estão presentes e que foram relacionados no requerimento que ensejou esta reunião. Convidaria para tomar assento à mesa os Srs.
Roberto Borges Martins, Presidente da Fundação
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, Ipea, Carlos Alves Moura, Presidente da Fundação Cultural
Palmares, que ainda não chegou, mas confirmou a
presença, o representante do Ministro Paulo Renato
Souza, Dr. Aurélio Hauschild, e a Mãe Sílvia de Oxalá,
do Instituto Axé Ilê Obá, de São Paulo.
Gostaria de comunicar que justificaram a ausência os seguintes convidados: Drª. Ivete Alves do
Sacramento, Reitora da Universidade do Estado da
Bahia, por ter assumido compromissos com a comunidade acadêmica das unidades da Universidade da
Bahia localizadas em Senhor do Bonfim, Juazeiro e
Jacobina, a Professora Neuma Aguiar, do Departamento de Sociologia e Antropologia da Faculdade de
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, que está participando de um congresso internacional em Oslo, Noruega, de onde re tornará no próximo dia 8 de outubro, segunda-feira, o
Professor Cristovam Buarque, Presidente da Missão
Criança, Professor da Universidade de Brasília, que
está participando do 6º Congresso Brasileiro de Direito Educacional, que se realiza no mesmo dia e horário
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desta audiência pública, o Ministro Paulo Renato, re presentado pelo Dr. Aurélio Hauschild, Diretor do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, em virtude de compromissos assumidos anteriormente. O Sr. Milton Gonçalves, ator da Rede Globo
de Televisão, também por compromissos assumidos
anteriormente.
Quero comunicar que a Srª Dulce Maria Pereira,
Secretária Executiva da Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa, chegou há dez minutos no aeroporto de Brasília, vinda de Lisboa, para participar
desta audiência pública. Dentro de aproximadamente
quarenta minutos ela estará conosco.
Como temos a presença de três convidados, vamos iniciar pelo depoimento deles, para depois ouvirmos os Srs. Senadores. É evidente que, chegando
aqui a Srª Dulce Maria Pereira, ela também falará no
tempo que vamos estabelecer.
Consulto o relator se 15 quinze minutos para
cada convidado estaria bem. Consulto também os
convidados, porque depois eles terão oportunidade
durante o debate de falarem mais.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – De acordo, Sr.
Presidente. Com sua cessão, V. Exª mencionou o Dr.
Carlos Moura, que confirmou presença, embora não
esteja ainda na sala da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Estamos
aguardando a presença dele aqui. Ele não chegou
mas confirmou presença.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Penso que quin ze minutos, inicialmente. Se os palestrantes necessitarem de mais tempo, solicitarão à Presidência, com
certeza.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Então, fica
estabelecido o tempo de quinze minutos. Vamos co meçar ouvindo o Dr. Roberto Borges Martins, Presidente da Fundação Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada, Ipea.
V. Sª tem a palavra, por quinze minutos.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Agradeço o convite para este depoimento, con vite esse que atribuo à dedicação que o IPEA tem tido
por esse tema das desigualdades raciais no Brasil e a
cooperação intensa que o IPEA fez à preparação e à
realização da reunião da África do Sul, de Durban, a
respeito da eliminação de todas as formas de racismo, xenofobia e intolerância.
O que vou relatar aqui é o resultado de alguns
trabalhos do IPEA que, no nosso entendimento,
apontam claramente no sentido de defender a adoção
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de políticas de ação afirmativa ou, de maneira geral,
políticas compensatórias para promover a igualdade
de oportunidades entre as raças no Brasil.
Faço uma breve retrospectiva do que considero
ser o fundamento ético e histórico dessa posição. Todos sabem, mas sempre é bom lembrar, que o Brasil
praticou a escravidão e que no Brasil os escravos
eram africanos. O Brasil foi a segunda maior nação
escravista da era moderna, a era posterior aos gran des descobrimentos. Foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Praticamos a escravidão
até pouco mais de cem anos atrás. Quando todas as
nações do mundo ocidental já haviam abolido a escravidão, o Brasil ainda persistia nessa prática, tendo
sido o penúltimo país do mundo ocidental a abolir o
tráfico de escravos. Até o 1850, importávamos gran des levas de africanos seqüestrados de seus países.
O Brasil foi, de longe, o maior importador de escravos
na história do mundo.
Dos cerca de 10 a 12 milhões de africanos que
foram seqüestrados na África e transportados através
do Atlântico para serem escravos nas Américas, o
Brasil importou cerca de 40%. Foi, de longe, o maior
importador, sendo que importou mais do que o dobro
do segundo colocado. Isso fez com que tivéssemos já
há muito tempo e tenhamos hoje a segunda maior população de origem africana do mundo. Só a população da Nigéria supera a população afrodescendente
brasileira.
Essa é a origem das exclusões da desigualdade
entre brancos e negros no Brasil. Os negros se incorporaram à sociedade brasileira em formação numa
posição de extrema exclusão. Não há forma mais radical de exclusão do que a escravidão, em que as pes soas não têm direito sequer à propriedade do seu próprio ser. Essa é a origem das exclusões. Mas o importante a ressaltar é que a passagem do tempo não eliminou essas desigualdades.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Desculpe-me interrompê-lo, mas eu gostaria de convidar o
Dr. Carlos Moura, Presidente da Fundação Cultural
Palmares, que acaba de chegar, para tomar assento à
mesa.
Pode prosseguir.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS –
Pode-se afirmar que esse passado, gerador dessas
desigualdades extremas, não passou, infelizmente.
As desigualdades raciais permanecem muito grandes
no Brasil hoje. Os estudos recentes do Ipea demonstram profundas diferenças em praticamente todos os
indicadores sociais relevantes, diferenças entre bran-
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cos e negros. Apenas para mencionar algumas, em
termos de analfabetismo da população adulta, esses
números estão publicados em trabalhos do Ipea, es tão disponíveis e podem ser acessados ou estão à in teira disposição de todas as pessoas interessadas.
Voltando aos números, em termos de analfabetismo da população adulta entre negros é cerca de
duas vezes e meia maior que o analfabetismo entre
brancos. Em termos de anos de estudo completados,
temos que, da população negra, aqueles que têm ne nhum, zero ano de estudo, é duas vezes e meia tam bém maior do que a percentagem da população bran ca com nenhum ano de estudo. E, no outro extremo, a
percentagem da população que completou quinze
anos de estudo ou mais, ou seja, a população que entrou no sistema universitário e dele saiu com sucesso,
a proporção de brancos é cinco vezes maior do que a
proporção de negros. Apenas 2% da população negra
completou quinze anos de estudo, enquanto cerca de
9 a10% da população branca consegue essa marca.
A escolaridade média de brancos é 50% superior,
medida em número de anos de estudo, à da população negra. Isso tem grandes implicações sobre o mercado de trabalho, porque este reconhece essa escolaridade e remunera melhor as pessoas que têm maior escolaridade. Então, em termos de mercado de trabalho, encontramos que a taxa de desemprego de negros é muito superior à taxa de desemprego de bran cos. Os rendimento médio de um negro no mercado
de trabalho brasileiro é cerca de 49%, menos da me tade do rendimento médio de brancos nesse mercado
de trabalho. Além disso, não faz parte desses estudos
do Ipea, é um fato conhecido, e estaremos estudando
isso nos próximos meses, mas há uma imensa exclusão ocupacional. Simplesmente existem amplas áre as do mercado de trabalho – notadamente as posições melhores no mercado de trabalho –, mas, além
dessas posições melhores, existem várias áreas des se mercado que simplesmente são fechadas à população negra, qualquer que seja a sua escolaridade.
Em termos da incidência de pobreza e de indigência, de pobreza e de extrema pobreza, a incidência da pobreza da população negra é duas vezes su perior à da população branca. Os negros são, pelos
últimos dados disponíveis, entre 45% e 50% da população brasileira é afrodescendente. Nos dados do
censo do ano 2000 esse quesito ainda não está dis ponível, mas não será muito diferente disso, cerca de
metade da população brasileira é afrodescendente.
E, no entanto, quando verificamos a distribuição da
pobreza e da extrema pobreza, verificamos que essa
distribuição não é proporcional à participação de ne -
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gros e brancos na população. A incidência da pobreza
entre negros é duas vezes maior do que a incidência
da pobreza entre não negros, entre brancos, e a mesma coisa na extrema pobreza. Um outro aspecto cru el, dos mais cruéis da pobreza é a incidência de tra balho infantil. E encontramos também que há uma
desproporção enorme na incidência de trabalho infantil entre negros e brancos. Crianças negras estão
muito mais submetidas a trabalho infantil, inclusive a
formas penosas de trabalho infantil, do que crianças
brancas. Os estudos do Ipea também cobrem uma
avaliação de condições habitacionais, e verifica-se
novamente que essas condições das famílias chefiadas por negros são muito inferiores às das famílias
chefiadas por brancos.
Devo dizer que o Ipea tem um amplo programa
de pesquisas que está em desenvolvimento – e continuará nos próximos meses. Ainda não cobrimos algumas áreas, mas temos condições de afirmar, através
de estudos de outros pesquisadores, que a taxa de
mortalidade – infantil e geral – entre negros é muito
mais alta do que entre brancos.
Incidência de violência. Os negros são muito
mais vítimas de violência, tanto social quanto pública
– violência policial – do que brancos. A incidência de
doenças, de gravidez precoce... E poderíamos desfilar dezenas de outros indicadores que contam uma
mesma e monótona história. As desigualdades sociais entre brancos e negros existem e são muito gran des no Brasil.
Devo registrar que os estudos do Ipea não mostram a existência de racismo, enquanto ódio entre as
raças – e na verdade eles não são desenhados para
isso –, o que eles mostram é a existência de profundas desigualdades. E o que mais preocupa – e que
acho que deve ser objeto da atenção desta Comissão
– é que os estudos mostram com clareza que a pas sagem do tempo ou, dito de outra forma, as políticas
sociais universalistas nas diversas áreas – da saúde,
da educação, do mercado de trabalho, etc. – ou ainda,
dito de outra forma, a livre operação das forças de
mercado não está corrigindo essas diferenças. Há
uma clareza muito grande nos resultados.
Mesmo naquelas áreas em que os indicadores
sociais do País têm melhorado ou que as políticas sociais estão sendo bem sucedidas – em algumas áreas
extremamente bem sucedidas –, como por exemplo
na educação, em que a melhoria é geral, melhora a
escolaridade de negros e de brancos, não está havendo convergência. Mesmo naquelas áreas, então,
em que há progresso, em que há avanço, em que as
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políticas estão sendo bem sucedidas, isso não está
acontecendo.
Detectamos isso na área da educação, detectamos isso na redução do trabalho infantil. Há uma sen sível redução do trabalho infantil, o programa em an damento, o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), está funcionando, mas a redução do tra balho infantil de brancos se processa mais rapidamente do que a do trabalho infantil das crianças ne gras. Também nas condições habitacionais. Estão
melhorando as condições habitacionais gerais da po pulação, mas as diferenças continuam mantidas.
Então, isso para nós é uma evidência da necessidade de ação afirmativa, ou seja, de políticas que
busquem tratar desiguais de forma desigual para pro mover a igualdade. Essas políticas, chamemos de
ação afirmativa ou de qualquer outro nome, têm essa
característica: dar tratamento desigual àqueles que
tem condições desiguais para promover a igualdade.
São as políticas que fogem da falácia liberal do tratamento igual para desiguais, de que todas as oportunidades estão abertas para todos, é só as pessoas se
agarrarem a elas. Essas avaliações que fizemos nos
convenceram – a mim e aos pesquisadores do Ipea –
da importância e da necessidade de tratarmos desigualmente os desiguais para promover a equalização
das oportunidades.
O grande obstáculo, no meu entendimento, à
adoção dessas políticas no Brasil tem sido a negação
da existência do problema racial entre nós. A questão
racial se tornou um verdadeiro tabu na sociedade brasileira. A afirmação mais comum é a de que não te mos esse problema. Freqüentemente o Ipea tem sido
questionado por pessoas de dentro do Governo, de
fora do Governo, pela imprensa e em diversas áreas,
sobre o porquê de o Ipea estar se metendo nisso, se
não temos esse problema.
Então, eu diria que esse tem sido o grande obstáculo ao debate: a assunção do problema. Não pos so me estender muito, talvez no debate possamos
elaborar essa questão.
No Brasil havia o mito da escravidão branda, da
escravidão suave, da escravidão cordial. Dizia-se já
na época da escravidão – e posteriormente historiadores, sociólogos famosos desenvolveram essa idéia
– que o Brasil teria tido um sistema escravista mais
cordial, mais brando; que a escravidão no Brasil era
quase como uma grande família; era uma família pa triarcal, onde os escravos eram bem tratados, enfim,
eram membros dessa grande família. Nós passamos
disso para o mito da democracia racial. Tanto é mentira que o Brasil tenha tido uma escravidão suave, ou
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cordial, ou amigável, como é mentira a história da democracia racial no Brasil. Há a versão de que, terminada a escravidão, os negros tiveram a oportunidade
de se integrar normalmente à sociedade, com todas
as oportunidades abertas a eles. É verdade que, no
Brasil, não se desenvolveram relações de ódio racial.
As relações raciais em nosso País têm sido – Deus
queira que continuem sendo – absolutamente cordiais e freqüentemente fraternas, mas não é verdade
que isso tenha implicado em igualdade. Outros países do mundo tiveram e têm mais ódio racial do que
nós. Outros países do mundo tiveram e têm mais se gregação do que nós, mas mesmo nesses países é
claro que as desigualdades não são tão grandes. Em
países como a África do Sul ou como os Estados Unidos, as relações raciais sempre foram muito mais tensas do que no Brasil, as pessoas são mais separadas,
mais segregadas, porém mais iguais. Nós vivemos
mais juntos, brancos e negros, temos relações mais
cordiais, mas somos mais desiguais do que nesses
países.
No meu entendimento, este é o grande problema a ser enfrentado: a decisão política, a decisão de
superar a negação da existência do problema racial;
reconhecer que este problema existe, debatê-lo e
propor medidas de política para que essas injustiças
herdadas do passado, mas ainda muito presentes
hoje, possam ser superadas. Existem outros problemas. Existem problemas de definição, existem problemas de critério, existem problemas de desenho de
políticas, mas estes são problemas operacionais. São
problemas a serem enfrentados e superados. Aí é
possível colher a experiência internacional, debater, é
possível apelar para a capacidade técnica do Congresso, dos órgãos do Executivo e da sociedade civil
para enfrentar essas dificuldades. O grande problema
a ser superado, para que se possa dar o passo inicial,
é o da negação, da inexistência de um problema de
desigualdade racial entre nós.
Eu gostaria de mencionar, ainda, um outro argumento muito comum contra a adoção de política de
ação afirmativa de qualquer natureza, seja quota, sejam outras formas de política de ação afirmativa. É a
falácia de que o problema não é de raça, mas de classe. O argumento de que o problema é que os negros
são pobres e se combatermos a pobreza de uma maneira geral, nós estaremos eliminando essas diferenças, é apenas uma vertente, uma versão daquele argumento geral da negação do problema da questão
racial entre nós. Esse é um argumento que eu chamaria educado, politicamente correto, especialmente ao
gosto das esquerdas para negação do problema raci-
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al: não existe raça, existe classe e, portanto, nós temos apenas que promover o enriquecimento ou as
oportunidades daqueles mais pobres e aí nós estaremos promovendo as oportunidades para os negros.
Bom, eu gostaria de lembrar também que, ao fi nal do Século IXX, o Brasil foi capaz de discutir seriamente se deveria ou não dar indenização para os se nhores de escravos. Quando estávamos no processo
da abolição discutia-se se os senhores deveriam re ceber indenização, receber compensação pela libertação dos escravos. Então eu acredito que um País
que foi capaz de discutir seriamente isso, como se sério fosse esse assunto, não pode deixar de ser capaz
de discutir a indenização às vítimas. Indenização que,
na nossa opinião, é plenamente justificada na forma
de políticas sociais compensatórias, na forma da pro moção de oportunidades, da promoção de políticas
que conduzam à igualdade. Fala-se que o problema é
inconstitucional. Talvez nem devesse tocar nesse
tema numa Comissão que é especializada nisso –
esta não é a minha sea ra –, mas apenas gostaria de
lembrar que há políticas afirmativas de ação, como o
estabelecimento de quotas para mulheres, para indígenas. Já existem universidades brasileiras que têm
mecanismos especiais de admissão de estudantes
indígenas. Há políticas de ações afirmativas, com
quotas para portadores de deficiência física. Existem,
até de maneira informal, outras práticas de sistemas
de quotas. As escolas militares tinham, até recentemente – não sei se continuam tendo –, entrada preferencial para filhos de militares. Se pesquisarmos na
sociedade brasileira, encontraremos dezenas de me canismos que, efetivamente, com base legal ou não,
estabelecem quotas e políticas preferenciais para di ferentes segmentos da população. Não vejo por que
não se possa estabelecer isso para a população ne gra.
Eu gostaria de comentar também que vejo nes se projeto um grande mérito: o fato de o seu alvo ser a
Educação. Sabemos – e os estudos do Ipea, nesse
sentido, são absolutamente conclusivos – que a Edu cação é o grande mecanismo de transmissão das de sigualdades, de perpetuação das exclusões, mas
pode ser também o grande mecanismo de equalização de oportunidades, de promoção da igualdade.
Dessa forma, parece-me absolutamente correto o
fato de o alvo desse projeto ser a Educação.
Eu ainda gostaria de comentar que acredito que
é absolutamente fundamental – no caso de se adotarem políticas de quotas ou outras políticas de ação
afirmativa, outras políticas compensatórias – manter
separadas as políticas para diferentes grupos da po -
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pulação. Refiro-me especificamente à idéia de se es tabelecerem quotas ou qualquer outro mecanismo
compensatório, indistintamente, para indígenas, negros e outros grupos carentes da população. Considero que esse é um equívoco por várias razões.
Em primeiro lugar, eu citaria um importante argumento demográfico. Quando falamos da população
negra, da população afrodescendente brasileira, que,
historicamente, tem sido excluída, que carrega o peso
de exclusões sucessivas e cumulativas e que, portanto, deveria ser alvo de políticas compensatórias, estamos falando de metade da população brasileira, de
pelo menos 80 milhões de pessoas. Quando falamos
das comunidades indígenas – que, evidentemente,
não são menos merecedoras de atenção –, estamos
falando de 0,2% da população brasileira.
Então, políticas que estabelecem, genericamente, quotas para indígenas e afrodescendentes
estão fadadas a gerar distorções e novas injustiças.
Além disso, acredito que é preciso que o Brasil não dilua a questão. É preciso que, em algum momento, o
País enfrente o problema, assuma que o problema
existe e o debata com clareza.
Refiro-me a propostas que freqüentemente surgem. Ao se proporem políticas voltadas para a população negra, começam-se, imediatamente, a agregar
outros grupos. Vamos, então, fazer as mesmas políticas para portadores de deficiência, para mulheres,
para indígenas, para homossexuais, gerando uma diluição e, naturalmente, mais um adiamento, mais uma
protelação, para que o Brasil não assuma esse debate com clareza, para que não se assuma que estão
sendo implantadas políticas de recorte racial.
É de vital importância – não sei se é possível
que isto seja inserido nesse projeto de lei; não sou
afeito às práticas legislativas – que seja tornada uma
obrigatoriedade, por parte de todos os órgãos produtores de estatística, a introdução do recorte racial nas
estatísticas. Não é possível avaliar a questão, fazer diagnósticos, desenhar políticas e acompanhar e avaliar
essas políticas se não houver estatísticas adequadas.
Nos censos, nas PNADs do IBGE, há esse recorte.
Então, é possível se usar isso como instrumento
de análise, de definição e de acompanhamento de
políticas. Mas várias outras estatísticas produzidas
por outros órgãos do Governo, como as que se referem a mercado de trabalho e várias outras extremamente relevantes, inclusive algumas estatísticas educacionais, não têm o recorte racial. Assim, penso ser
de vital importância que tenhamos estatísticas que indiquem claramente esse recorte, o que deveria ser
tornado uma obrigatoriedade.

310
08608 Quarta-feira 22

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Termino dizendo que venho a esta Comissão
com muita alegria por considerar que esse projeto e o
trabalho que está sendo feito aqui colocam o Brasil diante dessa questão e forçam o debate, fazendo com
que assumamos o problema e comecemos a discuti-lo seriamente.
Acredito que o Brasil teve, felizmente, uma posição de protagonista na Conferência Mundial contra o
Racismo, que se realizou em Durban. O processo de
preparação foi plural, aberto, participativo e o Brasil
levou documentos, posições e teve uma atuação de
vanguarda durante a conferência.
Penso que esse momento deve continuar. Não
diria que esse projeto é oportuno, por considerar que
ele está cem anos atrasado, mas antes tarde do que
nunca.
Gostaria de finalizar dizendo que, além de todos
os aspectos éticos e sociais, todos ficariam assombrados quando examinarem os grandes ganhos, inclusive econômicos, que uma nação tem – e o Brasil
teria – ao promover a igualdade entre pessoas, entre
regiões e raças. Essa implica, além dos seus aspectos éticos e de justiça, benefícios econômicos. O país
se torna mais competitivo, mais eficiente, e teríamos,
entre outros benefícios, ganhos econômicos.
Por isso, não hesitaria em terminar este depoimento dizendo que o projeto tem mérito e deve ser
aprovado. Desejo que ele signifique apenas um pri meiro passo. Sem dúvida, ele não trata de todas as
questões, de todas as dimensões que precisam ser
tratadas do ponto de vista da promoção da igualdade,
mas é um excelente começo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado
ao Dr. Roberto Borges Martins.
O SR. JEFFERSON PERES – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Concedo a
palavra a V. Exª.
O SR. JEFFERSON PERES – Sr. Presidente, se
o tempo não for controlado, não sei a que horas va mos sair daqui.
V. Exª estabeleceu quinze minutos para cada
orador.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – V. Exª tem
razão. Dei uma tolerância de cinco minutos, que aca baram sendo utilizados. Mas, se houve um protesto
do Plenário, daqui para a frente respeitarei o tempo rigorosamente.
O SR. JEFFERSON PERES – O protesto é
meu.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Mas penso
que foi acompanhado pelo Plenário.
O SR. JEFFERSON PERES – Gosto que os horários sejam cumpridos.
V. Exª pode ser rigoroso comigo quando eu for
falar.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Serei.
Apenas estava considerando que o convidado não
havia concluído sua explanação e sempre damos
uma tolerância. Mas, se há essa exigência, vou cum prir rigorosamente o tempo e informo que, quando
completar quatorze minutos – para ser tão rigoroso
assim –, vou avisar o nosso convidado.
Concedo a palavra, por quinze minutos, ao re presentante do Ministro da Educação, Dr. Aurélio Hauschild.
Para ser rigoroso com o tempo, informo que no
meu relógio faltam dois minutos para as onze horas.
O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Sr. Presidente,
Srs. Senadores, demais componentes da Mesa, senhoras e senhores, vou usar bem menos que os quinze minutos concedidos...
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Compensa, assim, o tempo extrapolado pelo primeiro convidado.
O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Exatamente.
Em primeiro lugar, porque muitos números que eu poderia citar, especialmente aqueles referentes à educação, já foram citados pelo Dr. Roberto, de forma que
não vou fazê-lo, pois não quero ser repetitivo, principalmente pela questão do tempo. Em segundo lugar,
porque os números provam que a desigualdade existe e daí o motivo pelo qual o Ministério da Educação, a
princípio, encara com simpatia esse projeto.
Todavia, nos últimos tempos, principalmente depois que o assunto passou a ser discutido com mais
intensidade, nós, no Ministério da Educação, tentamos assumir duas posturas.
Em primeiro lugar, ouvir a sociedade, porque
acredito que, se os números já estão suficientemente
citados e declarados, mostrando essa desigualdade,
por outro lado, temos que ouvir a sociedade para que
o povo, afinal, decida da oportunidade, da conveniência ou não, do projeto. Nada melhor para representar
o povo do que o Congresso Nacional.
Então, acredito que uma audiência pública
como essa, de um evento como esse, é de grande importância para aqueles que, ao final, tomarão a decisão,
que são os Srs. Congressistas. Com razão, esperamos
que S. Exªs decidam da conveniência do projeto.
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Assim, temos tido essa preocupação de ouvir os
segmentos interessados, principalmente os Congressistas, que representam a sociedade, para que a nossa posição esteja em sintonia com a da comunidade.
Esse é o motivo pelo qual, numa sessão como esta de
hoje, talvez fosse mais importante para nós do Ministério da Educação ouvir do que voltar a repetir argumentos. Essa foi a primeira iniciativa que tivemos, no
sentido de ouvir a sociedade.
A nossa segunda iniciativa é no sentido de nos
preparar, na eventualidade de ser aprovado o projeto,
para regulamentá-lo com a maior presteza possível,
no caso a lei, porque temos essa experiência de que,
às vezes, aprova-se uma lei, e a sua regulamentação
demora muito tempo.
Então, temos que estar sempre preparados e
pensar com antecedência. Nesse sentido, estamos
coletando experiências de outros países, buscando
aquelas que já existem, não para copiá-las, mas para
verificar o que tiveram de bom ou de ruim, a fim de
que, na eventualidade de ser aprovada a lei – que é
muito simples, no bom sentido, mas bastante genérica -, de que se faça uma regulamentação com bastante critério e cuidado, para que não se corra o risco
de gerar mais problemas do que soluções na implementação da lei. Estamos tendo esse cuidado, no
sentido de nos preparar, consultando todo o material
que existe sobre o assunto para regulamentar a lei
com presteza, se for do desejo da sociedade brasileira a sua implementação.
Por enquanto, é o que tenho a dizer. Acredito
que economizei bastante dos 15 minutos. Outros con ceitos poderiam ser colocados na fase de debates.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado
ao Dr. Aurélio, que economizou 15 minutos.
Passo a palavra ao Dr. Carlos Alves Moura, Pre sidente da Fundação Cultural Palmares, por 15 minutos.
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Muito obri gado, Sr. Presidente, Senador Osmar Dias, Senhores
componentes da Mesa, creio que, após as considerações do Professor Roberto Martins, pouco teria a
aduzir, porque sei que as suas ponderações, se las treadas nas pesquisas realizadas pelo Ipea, também
estão consubstanciadas nas documentos elaborados
pelo movimento negro, principalmente naquele realizado em novembro de 1995, quando, aqui em Brasília, realizou-se a marcha do Movimento Negro; como
também, seguramente, lastreado no documento pro duzido pelo grupo de trabalho interministerial para va-
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lorização da população negra, como também nos documentos que a Fundação Palmares pôde subsidiar
para o comitê nacional encarregado de elaborar o documento brasileiro para a III Conferência Mundial de
Combate ao Racismo, à Discriminação, à Xenofobia e
a outras manifestações de intolerância.
Entretanto, ficava eu aqui, Sr. Senador Presidente, a cismar quando o Professor Roberto Martins
afirmava que não há relações de ódio racial no Brasil;
ficava a cismar porque não sei, quando os estabelecimentos penais estão cheios de negros e negras,
quando no transporte mais sofisticado, qual seja o
transporte aéreo, não encontramos negros nem ne gras como aeronautas, mas vamos encontrá-los
como aeroviários, não sei, repito, Sr. Senador Presidente, que manifestação é essa se não é de ódio. Ainda mais: quando mesmo a população negra representando 44% da população brasileira e, neste Parlamento, não encontramos negros e negras nos altos
escalões; quando não encontramos negros nas For ças Armadas, nas igrejas, quer como bispos, quer
como integrantes da hierárquica eclesiástica; quando
não encontramos negros e negras nas associações
comerciais, nas instituições de ensino, nas associações industriais, repito: não sei se não é uma relação
odiosa de exclusão a que estamos sendo relegados.
Daí por que eu me atreveria, Srs. Senadores, a
encaminhar uma proposta a este projeto, em boa
hora apresentado e em boa hora discutido junto à sociedade brasileira, no sentido de que ele possa ser
elastecido, fazendo com que também o empresariado
seja compelido a fazer a reserva proposta no projeto.
O projeto é apresentado em boa hora, ainda que
com cem anos de atraso, conforme aqui foi dito pelo
Professor Roberto Martins. De qualquer forma, há
três anos discutido nesta Casa do Parlamento,
dá-nos a oportunidade de estar aqui, hoje, trazendo à
baila uma questão que é essencial à democracia brasileira, uma vez que é básica para a conclusão do
nosso processo de nacionalidade.
Ressalto que, enquanto metade da população
deste País não participar efetivamente dos frutos do
progresso social, político, econômico, por força de
uma exclusão lastreada no preconceito e no racismo,
a nossa democracia não estará efetivamente concretizada.
Daí por que torna-se necessária uma abrangência maior da proposta deste projeto para que, por
exemplo, Srªs e Srs. Senadores, possamos encontrar
negros e negras no shopping center, para que pos samos encontrar negros e negras nas casas bancári-
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as, para que possamos encontrar negros e negras em
todos os escalões da sociedade brasileira.
O projeto foi apresentado em boa hora, porque
possibilita, sobretudo, esse debate. Entretanto, é pre ciso que se entenda que esse projeto é fruto de um
trabalho da militância do Movimento Negro, que não
se intimida ante as manifestações preconceituosas
ou racistas, e, ao longo do tempo, sempre lutou, de nunciou, não concordou com o racismo introjetado na
nossa sociedade e o repudiou. Mas, se há um tempo
repudiou, denunciou e não o aceitou, sempre trouxe
propostas baseadas na promoção da igualdade, com
o objetivo de fazer da Constituição Federal um instrumento efetivo e capaz de tornar possível a igualdade
entre todos os brasileiros.
Sr. Presidente, muito obrigado pela convocação
e, permita-me V. Exª, sugiro que faça também uma
convocação aos presentes e, com o devido respeito,
aos Srs. Senadores, para que este debate não fique
somente nesta Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, mas que aconteça em todas as Comissões da Casa, porque, se é um assunto de Direito, é
um assunto social, econômico, político, da cultura e
da educação. E que, perpassando todos os setores
desta Casa, esperamos que chegue ao plenário, para
que, com a aprovação deste projeto, possamos continuar nessa caminhada democrática.
Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Agradeço
ao Sr. Carlos Alves Moura, Presidente da Fundação
Cultural Palmares.
Imediatamente, passo a palavra à Mãe Sílvia de
Oxalá, do Instituto Axé Ilê Obá de São Paulo.
Antes, repito que a Drª Dulce Maria Pereira, Se cretária da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, está vindo de Lisboa e, como já haviam me comunicado que o vôo do Rio de Janeiro para Brasília já
havia chegado, ela deve estar para chegar a esta
Casa. Se ela não chegar até o final da exposição da
Mãe Sílvia de Oxalá, concederemos a palavra aos
Senadores e, depois, lhe daremos oportunidade para
se pronunciar.
Com a palavra a Mãe Sílvia de Oxalá, por 15 minutos.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Agradeço,
primeiramente, a Deus por estar aqui, a todos os Srs.
Senadores e, especialmente, ao Professor Roberto
Martins, que explanou a nossa situação de maneira
benévola, mas correta.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Mãe Sílvia
pede a atenção dos Srs. Senadores.
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A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – A nossa situação é muito mais triste. Não são 100 anos, mas 400
anos de injustiça social, de educação, de desastres
da família negra.
Quando os nossos ancestrais chegaram aqui,
não deixavam uma família sequer ficar inteira – dividiam-nas. Se chegavam cinco membros de uma mes ma família, eles colocavam cinco de outras nações e
redividiam seus membros. Não havia comunicação
entre os próprios negros. Hoje, os brancos perguntam
por que os negros não se dão bem. Vocês já viram italiano do sul se dar com italiano do norte? Vocês já viram nortista se dar bem com paulista? Quando se casam, há atrito, mesmo falando a mesma língua. Imaginem quando isso acontece com pessoas de outros
países.
Fala-se da África como se fosse apenas um pequeno país; lá existem 54 países negros e 22 países
árabes, cada um com o seu modus vivendi, com a
sua metodologia de vida, com a sua língua, que não
deve ser subestimada. Quem não fala inglês, fala
francês. Lá se falavam outros idiomas, havia outros
costumes, e nada disso foi respeitado.
Então, tudo começa por aí. Isso já é um sinônimo de preconceito, de rebaixamento de raça, de ex clusão sob todos os aspectos.
Fomos heróis, porque, com isso, sobrevivemos
às nossas tradições. Tivemos uma reunião anterior,
para verificar a recuperação histórica dos nossos sistemas em 1987, em Nova Iorque. Ela estava íntegra,
inclusive no Brasil.
Porém, precisamos falar, porque o tempo corre.
Gostaria de fazer uma rápida retrospectiva da participação da etnia negra no mundo, baseada no berço da
humanidade. O continente negro, o continente africano, seria, logicamente, a origem de tudo isso que te mos aqui. Sim, porque de lá migraram os ancestrais
mais remotos para povoar a terra, adaptando-se posteriormente às diferentes condições regionais.
Quanto ao papel da educação para as minorias,
desde os primórdios da Nação, a elite no poder con cedeu a educação pública apenas para pequena e
privilegiada parcela da população. Para os demais, ou
seja, aqueles comumente não qualificados como ci dadãos, como assim eram considerados os negros,
os pobres, minorias em menor escala, a mulher, es sas concessões de educação em massa foram des virtuadas sob vários aspectos. Dentre eles, pelo me nos no ensino fundamental, as escolas são abertas,
os alunos matriculam-se e recebem o diploma, mas
não sabem nem ler nem escrever. Recebem apenas a
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educação prescrita pelas forças políticas, como, por
exemplo, conselhos de educação. Isso é uma utopia.
Isso é uma malvadeza não só para a raça negra, mas
para todos os brasileiros.
Sabe-se da deficiência do currículo escolar, dos
livros altamente discriminatórios e preconceituosos.
Se há algo falando do negro, desenha-se ali um bran co e transmite-se para a criança a informação errada.
Se existe a religiosidade negra, pinta-se de branco e
diz-se que é do branco.
Se há alguma metodologia de vida, ocorre dis criminação também. Se o negro está com o seu carro
na rua, é parado pelos soldados, e estes dizem que o
carro é roubado. Em São Paulo, acontece muito de o
filho estar no muro de uma casa que é a sua própria
residência. Por ser uma casa diferenciada, passa a
polícia, prende e ainda bate na criança.
Existe preconceito, sim. Existe racismo, sim. Há
fatos odiosos e irrecuperáveis. Isso é muito triste porque as famílias se unem e choram. Guerreiam-se en tre si, mas engolem. Há criança que chega à terceira
série da escola, é repudiada pelos colegas e, às ve zes, pelo próprio mestre em razão de tão má situação
em que se encontra.
Com respeito a esse fato, desde a época do Governador Franco Montoro, em São Paulo, trabalhou-se com a Secretaria de Educação do Sr. José
Aristodemo Pinoti e com o Sr. Paulo Renato Souza,
hoje nosso Ministro, para, juntamente com a Comissão de Educação e Normas Pedagógicas, revisar o
dito currículo. Entretanto, não precisamos apenas do
currículo. Necessitamos também da maneira de ser.
O legado de séculos de educação desigual, ta lhada pela oligarquia para atender suas necessidades sociopolíticas e econômicas, não se extingue fa cilmente. A discriminação contra as minorias étnicas
ainda continua de maneira mui to efetiva. Agora, estão
aparecendo os negros com uma situação mais definida: alguns estudaram, outros têm suas casas e tudo o
mais. Mas as casas também são apedrejadas, porque
estão num bairro diferenciado e o negro não tem direito de ter aquela propriedade. O negro com curso su perior é relegado e ainda o parabenizam, dizendo:
“Você é mais um que está fora do mercado porque
não terá emprego”. Enfim, são inúmeras soluções de
continuidade.
Outro problema que nos aflige é a alta taxa de
desistência, que indica a existência de outros fatores
que independem das razões pessoais, como a gravidez ou a necessidade de contribuir para o sustento da
família. Em conseqüência do preconceito e do salário,
que é ainda mais mínimo para o negro, é preciso colo-
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car o filho para trabalhar a fim de sustentar a casa. De
cada dez alunos que adentram a escola fundamental,
aproximadamente cinco concluirão os estudos. Des ses, três a quatro fatalmente são afrodescendentes. A
escola torna-se para eles um ambiente hostil, dadas
as condições adversas que encontram, como nos
apontam as publicações das professoras e estudiosas, todas negras, Srª Raquel Oliveira, de São Paulo,
Srª Petronilia Silva, da Universidade Federal de São
Carlos, e Srª Ana Célia Silva, da Universidade da Ba hia.
É fato comprovado que a educação, incluindo a
dos mais velhos, particularmente a dos pais, é variável e independente, mas importante, porque influencia na posição socioeconômica de um indivíduo. Uma
educação pública gratuita de qualidade é de suma relevância para as minorias – aquelas que nunca podem arcar com os pagamentos das escolas particulares para os filhos e que apresentam de maior necessidade devem melhorar seu nível socioeconômico.
A educação foi e continua sendo uma função do
sistema econômico. É preciso sanear o ensino fundamental desses males e fortalecê-lo, ampliar os cursos
de reciclagem dos professores, reeducando-os para
essa realidade a fim de que não sejam racistas.
Assim, poderemos contribuir para a chegada de um
maior número de alunos, adequadamente preparados e postulantes a camadas superiores do ensino,
em que teriam, assegurada por lei, uma parcela de
vagas.
É necessário haver oportunidade de emprego
aos desiguais. Desigualdades ocupacionais são muito fáceis de documentar, mas constituem outro fator
que vincula essas diferenças, num tipo de relação
simples com a discriminação no trabalho. Por exemplo, os negros fazem-se muito mais representados
numa área bem remunerada: a musical, mais especificamente chamada de pagode, ou a futebolística.
Isso não implica, necessariamente, que artistas ou jogadores brancos estejam sendo discriminados, embora isso pudesse ser verdade. Poderia até ser que os
cantores e os jogadores negros estivessem sofrendo
discriminação. Caso contrário, a sua participação seria ainda maior.
Similarmente, a pequena quantidade de médicos, dentistas e oficiais também não implica necessariamente que haja discriminação na profissão, embora, nesse caso particular, haja suspeita de, pelo me nos, um grau de discriminação. Logicamente, uma explicação faz-se necessária.
A baixa porcentagem de negros numa ocupação específica pode ser atribuída a uma série de fato-
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res somados à discriminação, ao racismo e ao preconceito. A justificativa preferida dos empregadores,
evidentemente, é de que pouquíssimos negros qualificados se apresentaram para disputar o cargo. Isso
não é verdade, Professor Roberto Martins. Os negros
competem e não são aprovados. Há metodologias de
não entregar fotografia por carta. Nesse caso, o can didato é aprovado. Entretanto, quando ele aparece
com a cara preta, é rejeitado, porque mostra competência, discernimento e conhecimento, mas o racismo
o impede de prosseguir.
Tenho uma filha que se chama Kilsa. Portadora
de nível superior, ela foi aprovada para ajudar a dirigir
a escola. Quando ela apareceu, o coordenador da es cola simplesmente falou: “Pensei que você fosse japonesa” – e não a aprovou para trabalhar. Há muitos
casos assim. Esse fato leva-nos a ponderar o que sig nifica qualificado: é possuir a tez negra, uma vez que
apenas 5% dos negros formados são empregados,
contra 20% dos brancos na mesma situação? Seria
essa uma evidência de discriminação? Se levarmos
em conta uma igualdade de formação de ambos os
grupos, sim, mas quais seriam as características relevantes a serem consideradas para um julgamento da
graduação em faculdade? Se a resposta for afirmativa, estariam as escolas niveladas em relação à qualidade? Foram as decisões baseadas em resultados
de algum tipo de teste de aptidão? Não estariam eles
deliberadamente manipulados em prejuízo dos negros? Sabe-se de casos que os formulários de preenchimento para solicitar emprego tinham até algum
item que identificava o candidato – como esse da fotografia –, porque, sendo negro, já estaria descartado?
Existe alguma maneira objetiva de aquilatar tais de sempenhos nos testes ou avalia-se meramente por
meio do julgamento superficial do entrevistador, analisando, por exemplo, a pele?
Alguns aspectos saltam-nos aos olhos. Na área
de propaganda, por exemplo, apenas recentemente,
depois de muitas cobranças e da luta do movimento
negro, algumas tímidas imagens de negros assomam-se aos comerciais, criando imagens positivas
para a nossa comunidade.
Praticamente, não há em que se espelhar num
País branco por decreto, onde grassam as Xuxas e as
Angélicas. O Governo deu alguns passos para essa
direção, fazendo com que os comerciais das estatais,
autarquias e outros entes tenham uma representação
negra. No entanto, nem deixam os negros falarem, o
que também configura um racismo, um preconceito.
Aliás, cito, a título de exemplo, o resultado das
pressões do Movimento da Consciência Negra nos
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Estados Unidos nos idos de 40, quando o Presidente
Franklin Roosevelt se viu obrigado a omitir a Ordem
nº 8.802, num tipo de medida provisória da época, criando o primeiro Comitê para o Emprego Justo.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Mãe Síl via, para que esta Presidência não seja advertida novamente, comunico que o tempo de V. Sª já se está
esgotando, mas, por conta própria, concedo-lhe mais
cinco minutos para que possa concluir o seu pronunciamento.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Agradeço a
V. Exª. Essa é uma justiça social também.
Falarei sobre o Comitê para a Prática do Emprego Justo recomendo isso ao Senado, mas que se
faça valer , que rezava que todo dinheiro aplicado em
contratos federais seria concedido apenas àqueles
que contratassem negros e brancos em condições de
igualdade. De lá para cá, muitas outras medidas foram tomadas nesse campo. Isso, lá nos Estados Unidos. Aqui, carece-se de maior atenção para a problemática ocupacional. Aliás, conseguir um emprego é
apenas o primeiro passo. Ascender na carreira é o
próximo. Isso se traduz em maior salário, incremento
de benefícios, seguro de saúde, de vida, algum prestígio e melhores condições de trabalho. Mesmo com
aumento da disponibilização dos trabalhos para o negro, ele está longe da posição ocupada por um trabalhador branco, nas modalidades de trabalho que am bos conseguem.
O cerceamento nas promoções é algo notório.
Na terra do Tio Sam, a Texaco e a Coca-Cola, só para
citar duas, tiveram de pagar pesadas indenizações a
alguns funcionários, ao serem descobertos exercendo a tal prática. Aqui, quando da vinda do Senador
Jesse Jackson, ele interpelou a Texaco do Brasil
quanto à sua política empregatícia e de promoções,
no que tange à comunidade negra. Todos nós sabemos a resposta.
O universalismo e a competição aberta são
itens salutares para a cidadania. Isso significa que os
mais almejados postos seriam concedidos às pessoas melhores qualificadas, independente de raça, et nia, classe, sexo ou idade. Empiricamente, descobrimos que o pretexto sistema de competição aberta
não resulta em uma distribuição aleatória de ocupantes por raça, idade ou sexo. Os postos de maior poder
e prestígio são ocupados, principalmente, por indivíduos masculinos, brancos, mais velhos. Nas faculdades e universidades melhores classificadas que servem de fonte para esses postos de mais alto nível, as
minorias estão sub-representadas.
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Pode-se concluir que, diante de todas essas evidências, que é impossível entrar numa competição de
Fórmula 1 pilotando um carro de passeio ou, melhor
dizendo, um calhambeque. É mister que se tenha em
mãos uma máquina que nos ponha em pé de igualdade com os demais. É necessário que o sistema reponha as perdas por nós sofridas ao longo dos séculos.
As cotas de ação afirmativa seriam nada mais que o
ressarcimento da parte de tudo isso que nos dão.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado
à Mãe Sílvia de Oxalá.
Vamos começar pelo relator, que é o Senador
Sebastião Rocha, que tem a palavra.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Srªs e Srs. expositores, eu
gostaria de, se possível, esperar, dando preferência
aos demais Senadores, porque eu gostaria de aguardar a Drª Dulce – que, pelas informações de V. Exª,
está se deslocando para cá. Se não houver outros Senadores interessados em questionar, usarei da precedência da relatoria. Se houver, prefiro que os demais Senadores usem da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O próximo
inscrito é o Senador Jefferson Peres. Consulto a V.
Exª se pretende usar da palavra agora.
O SR. JEFFERSON PERES – Sr. Presidente,
creio que sim, senão a reunião teria de ser suspensa
e poderíamos perder muito tempo.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – V. Exª tem
a palavra.
O SR. JEFFERSON PERES – Sr. Presidente,
convidados, para saber que a pirâmide racial do Brasil
não corresponde à pirâmide social, não se precisa de
estatística nenhuma. Basta olhar o Senado Federal
são 81 Senadores e temos um negro, o meu colega,
Senador Geraldo Cândido, e talvez meia dúzia de ou tros com algum traço afro, sendo que 90% são euro
ou brancos ; basta olhar o empresariado brasileiro;
basta olhar o generalato, enfim, a elite brasileira, que
é avassaladoramente branca, então obviamente não
precisa nem das estatísticas que o Dr. Roberto mencionou, elas apenas comprovam o que é de observação corrente, como se diz na gíria, “está na cara”. É
claro que isso não se deve apenas ou predominantemente ao racismo, o problema é que a população ne gra vem da base da pirâmide. Há 150 anos toda a po pulação negra estava na base, era escrava, enquanto
a população branca já estava alguns na base e o res to ocupando todos os escalões superiores. É claro
que, como a libertação dos escravos não foi seguida
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de uma reforma agrária e de uma política pública que
atacasse as raízes da desigualdade, isso se reflete no
Brasil de hoje. E o que temos que fazer? Nós não po demos esperar que decorram mais 100, 200 ou 300
anos para que isso seja corrigido. Temos que adotar
políticas públicas nesse sentido para acelerar esse
processo.
Eu tenho restrições ao projeto, tenho medo da
sua aplicabilidade e digo isso até correndo o risco de
que passe pela cabeça de alguém que eu tenha al gum resquício de racismo. Enfim, como todo o meu
passado me vacina contra isso, me acostumei, eu, um
branco de classe média, a conviver com os meninos
negros dos cortiços vizinhos sem nunca discriminá-los, não tenho nada em meu passado, eu, que
acho que racista deve ser estudado no campo da psicopatologia, porque uma pessoa que se julga melhor
do que outra ou discrimina outra, ou detesta outra
pela diferença de cor da pele deve ser uma pessoa
doente, só pode ser mentalmente doente. Mas sou
um homem público, então quis examinar se o projeto
de lei é realmente bom para o País ou não, e tenho
que ter a coragem de exprimir minha opinião mesmo
correndo o risco de ser mal interpretado. Ou então eu
não seria um homem público.
As restrições que faço, os receios que manifesto
sobre a adoção do regime de quotas no Brasil – mesmo que eles não são novidades, o que estou dizendo
não é novidade, não estou sendo original, já vi expresso por outras pessoas em artigos e pronunciamentos: em primeiro lugar, é que nos Estados Unidos
houve pouca miscigenação. Lá até uma, duas décadas atrás havia população negra ou euro e a população branca predominantemente anglo-saxônica. Sa bia-se perfeitamente quem era negro e quem não era.
A mestiçagem era muito pouca. No Brasil não é assim. A mestiçagem foi intensa, é difícil hoje saber neste País quem não tem um pouco de ascendência africana aqui, a não ser, claro, aquelas populações do
Sul, talvez, descendentes de alemães e italianos,
mas do Sudeste para cima às vezes é difícil saber
quem não tem o sangue africano. Então, na hora de
se aplicar a lei, no momento da aplicação da lei, saber
quem é, e a lei tem algo perigoso, porque ela diz no
parágrafo que negro é quem se declarar negro. Não
creio que possa ser assim. Quem se declara apenas
poderá dar margem inclusive a espertezas, não é?
Pessoas que não têm nada e se declaram e não há
como ser contestadas. Isso não pode ser assim. Tem
que haver um critério, e critério é sempre perigoso,
será sempre falho. Que se pode colocar na lei? Negro
é quem tem algum ascendente negro? Quem tem um
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tataravô negro e todos os outros avós sejam brancos
pode ser considerado negro com traços europeus?
Não sei. São indagações que faço. Quem é que pode
realmente ser considerado negro? Quem se declara
negro, como está no parágrafo único, não me parece
um critério.
Essa é a primeira dificuldade que vejo na aplicação da lei. A segunda é que, ao não se introduzir o fa tor “renda”, e apenas o fator “raça”, pode-se criar pro fundas injustiças. Pergunto: um negro ou um mulato,
enfim, um afro, de classe média alta, vai pelo regime
de quota; e um branco pobre, um favelado do Rio de
Janeiro ou de São Paulo não entra na quota?
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, que
se diz descendente de africanos –– e tem alguns tra ços, realmente; ele já se declarou com um pé na sen zala ou na cozinha, não sei –-, filho de general, teria
entrado no regime de quotas; e um favelado de São
Paulo, branco, disputará com outros brancos? Isso
seria justo? Se não se introduzir o fator renda, não
sei! São indagações que me faço, se isso é justo.
Em terceiro lugar, seria o problema de se aplicar
isso à população afro. O Dr. Roberto referiu-se ao fa tor quantitativo, que os afros são quase metade da
população brasileira, e os índios são muito poucos.
Esse não me parece um bom argumento. Se são poucos, mas são discriminados, têm que ser justiçados
ou receber justiça. Em segundo, não é tão simples assim. Não são apenas os indígenas.
Sou do Estado do Amazonas. É difícil encontrar
no interior do Amazonas quem não seja descendente
de índio. São caboclos de pele escura, de traços indiáticos e há muitos descendentes de escravos, Dr.
Roberto, porque lá, no Amazonas, em geral, houve
pouca escravidão negra, porque era uma região po bre. Não tivemos grande lavoura canavieira ou cafeeira. Por isso, os escravos eram indígenas e em grande
escala, durante a colonização portuguesa, ou seja,
nossos caboclos são milhões –– não são 300 mil índios –– e também fisicamente muito parecidos com os
negros, que são descendentes de escravos muitos
deles. São discriminados hoje também. Estão lá em baixo. Na elite do Amazonas, há poucos com traços
caboclos e ficam de fora da quota. Isso é justo tam bém?
Embora, em tese, a favor, eu preferiria a proposta do Ministro Paulo Renato Souza, que é investir ma ciçamente na educação com cursos especiais para
negros ou para pobres em geral gratuitamente. O pro blema é o ponto de partida, e jamais teremos igualdade no ponto de chegada, porque isso depende, em
grande parte, do valor de cada um, negro ou branco,
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não importa. Mas, no ponto de partida, a população
afro leva grande desvantagem. Eles começam a corrida na escalada social muito atrás do branco. Eles estão embaixo na escala social, são de famílias pobres,
às vezes analfabetas e não podem cursar escolas
particulares como o branco de classe média.
Temos que tentar igualar ou reduzir a desigualdade no ponto de partida, e isso merece um investimento maciço em educação.
Enfim, não dirijo essas as dúvidas a nenhum
dos participantes, mas, a quem quiser me responder,
eu agradeceria.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Mãe Sílvia de Oxalá expressou o desejo de comentar a manifestação de V. Exª, mas gostaria de comunicar que a
Drª Dulce Maria Pereira, Embaixadora e Secretária
Executiva da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, já se encontra em plenário. Eu a convido
para que tome assento à mesa. Enquanto isso, ouviremos Mãe Sílvia de Oxalá, a quem passo a palavra.
Logo após, ouviremos a Drª Dulce Maria Pereira.
Com a palavra, Mãe Sílvia de Oxalá.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Apenas me
permita, Senador, que, devido à situação do País, de vido à falta de esclarecimento, V. Exª foi racista ape nas na colocação. Sabe como? Enquanto o negro
mora no cortiço, ele não é discriminado, mas no dia
em que tem uma casa num setor privilegiado, é ape drejado. Aí surge o racismo. Quem é negro tem que
ser conscientizado. Houve uma política, na época de
Getúlio Vargas, que exterminou muita coisa, em
1930, no que se refere à situação do negro, que desativou todo um processo de evolução de recuperação
socioeconômica da raça negra e incentivou muitos a
escreverem essa cor que não existe: parda. Aí é que
está o problema. Mas se se conscientizar o povo, muitos vão dizer, até a quarta geração, que são negros, e
não tem conversa. Se fizer o bendito DNA agora, que
é modismo, vai comprovar. E, se necessário for, tudo
bem. O que precisa é conscientização. A escolaridade
é plena, tem que ser para todos. Com isso, automaticamente, ficaremos melhor também. Agradeço. Foi
muito bem colocado.
Quanto ao índio, é muito pequena a porcentagem perto de nós. E o fato de chamá-los de índios já é
pejorativo, também. É o caboclo, é o homem da mata
que está entre nós e deve ser reconhecido. Mas va mos cuidar primeiro do negro, que é uma situação terrível, pois vive dentro do nosso sistema. Posteriormente, traremos os índios também. Um de cada vez.
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Do contrário, V. Exªs vão nos esmiuçar tanto que não
teremos direito a nada. Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Antes de
ouvir a Drª Dulce Maria Pereira, pretende comentar
também o Dr. Roberto Borges, a quem passo a palavra. Peço apenas que use o menor tempo possível a
fim de que pudéssemos ouvir a Drª Dulce Maria Pereira.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Gostaria de comentar as observações do Senador Jefferson Peres com relação à identificação. Quem seria o
beneficiário dessa política. É uma questão real, acre dito que existe sim. Apenas sustento que é uma questão operacional a ser enfrentada e resolvida. Não é
uma questão de fundo, que determinaria a adoção ou
não da política. Creio que é operacional e que há ma neiras de enfrentá-la.
Certa vez, Senador, manifestei essa mesma di ficuldade num debate a respeito do tema e recebi
uma resposta que me fez calar, de um militante do
Movimento Negro. Eu disse que no Brasil existe um
contínuo perfeito de cor, do mais branco ao mais ne gro. É difícil estabelecer o corte. O militante negro me
disse o seguinte: “Atribua essa missão à polícia, que
saberá perfeitamente quem é branco e quem é negro.
A polícia bate no negro com muito mais prazer do que
bate no branco. Ou a atribua ao porteiro de um prédio
elegante do Rio de Janeiro, que ele saberá perfeitamente distinguir.” É claro que é uma visão que não podemos adotar no desenho de uma política, mas insisto que essa é uma questão a ser enfrentada e resolvida, não um impedimento à adoção de políticas.
Com relação aos indígenas, quero deixar claríssimo e creio que na minha primeira apresentação dis se que é necessário, sim, haver políticas compensatórias, políticas de atenção especial às populações indígenas. Não tenho nenhuma dúvida a esse respeito.
Apenas defendo a idéia de que seja outro projeto, que
estabeleçamos cotas para a população negra ou ou tras formas de ação afirmativa – a cota não é a única –
e estabeleçamos também para a população indígena,
mas que mantenhamos separado. Os problemas que
essas populações enfrentam são diferentes. A população indígena tem problemas sérios, às vezes, por
exemplo, de preservação da sua própria identidade
cultural ou étnica. Enfim, há problemas diferentes. E,
pelo tamanho, pelo peso numérico da população indígena, acredito que a sociedade brasileira tem condições de resolver rapidamente todos os problemas de
inclusão da população indígena, porque nós, efetivamente, estamos falando de uma população indígena
mesmo. O Senador conhece a questão melhor do que
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eu, por ser do Amazonas. Mas estamos falando de
uma população de 300 mil pessoas nos censos.
A sociedade brasileira tem condições até eco nômicas de resolver o problema de promoção social
da população indígena com muito mais facilidade do
que da população negra, que, também pelo censo, é
de cerca de 80 milhões.
Era só essa a minha observação. Eu não gostaria que em nenhum momento se interpretasse que eu
disse que a população indígena não deve receber políticas especiais.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a palavra o Sr. Carlos Alves Moura, presidente da Fundação Cultural Palmares.
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Senador Jefferson Peres, V. Exª começou a sua indagação trazendo exemplos do cotidiano, e eu me reportarei também
a exemplos do cotidiano sobre essa questão do racismo, da discriminação contra o negro, a questão da
base da pirâmide, se a problemática toda vem somente da escravatura, de um processo de classes, etc.
Fico a me perguntar por que, quando um negro
ou uma negra porventura têm residência em bairros
nobres das cidades, se alguém toca a campainha e
se vem o dono da casa, não branco, esse alguém pergunta: “onde está o dono da casa?”. É uma questão
muito mais profunda, Senador. E fico um pouco preocupado porque V. Exª traz indagações, de certa for ma, contundentes e que podem realmente estabelecer o contraditório e trazer dúvidas sérias com relação
ao projeto.
Uma outra questão que V. Exª traz é quanto a
como se decidir com relação ao beneficiário do projeto de lei, se for aprovado. Eu responderia da seguinte
maneira. A questão racial no Brasil é tão séria, nós somos tão discriminados, tão rejeitados, que dificilmente haverá um não-negro ou uma não-negra que que rerá declarar-se como tal. Ainda que seja para ser beneficiado pela legislação, dificilmente o não-negro declarar-se-á como tal.
V. Exª trouxe a figura da partida, e é exatamente
isso que as medidas compensatórias e as ações afirmativas procuram, ou seja, o Estado e a sociedade
estabelecerem políticas e estabelecerem mecanismos que possam compensar o atraso desse grupo
social – no caso em colação, somos nós, negros – em
função da discriminação e do preconceito.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Dr. Roberto pediu um minuto de licença, e já retorna à mesa.
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É lógico que a Comissão agradece a presença
de todos os convidados, mas queremos fazer um
agradecimento especial à Embaixadora Dulce Maria
Pereira, que veio de Lisboa, atendendo ao convite da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do
Senado para este debate, para esta audiência pública. Queremos fazer aqui um agradecimento muito es pecial à Drª Dulce, a qual passo a palavra, por 15 minutos. Evidentemente, seremos tolerante, em função
até de ela ter se deslocado de Lisboa até aqui, e seria
indelicado da minha parte, se chegasse aos 15 minutos e eu cortasse sua palavra abruptamente.
Portanto, tem a palavra a Embaixadora Dulce
Maria Pereira.
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Exmº. Sr.
Presidente, Exmºs. Srs. parceiros de Mesa, minha
cara Mãe Sílvia – é uma honra sentar-me ao seu lado
nesta mesa –, senhoras e senhores presentes, meu
caro amigo parceiro de luta, meu líder, uma vez que
fui suplente de V. Exª, Senador Eduardo Suplicy...
O SR. EDUARDO SUPLICY – Mas que veio
com o cabelo bonito, veio. (Risos) Desculpe-me, Pre sidente, é só uma observação de carinho à minha
amiga Dulce Maria Pereira.
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – É uma honra poder participar desta reunião tão importante, e eu
diria que é minha obrigação atender a este convite.
Não faço mais do que cumprir o que não apenas eu
como muitas outras pessoas, mulheres e homens,
negros e não negros, da minha geração devem fazer
para que possamos mudar a nossa realidade e, so bretudo, mudar o nosso cotidiano brasileiro, para que
ele seja, de fato, um cotidiano de justiça, de igualdade, de oportunidades iguais. Agradeço, ainda, a oportunidade e considero da maior importância este debate aqui neste Senado e da maior oportunidade a apresentação do Projeto de Lei nº 650, agora em debate,
de autoria do Senador José Sarney, tendo como Re lator o Senador Sebastião Rocha.
Penso que todos sabemos, e tenho certeza que
o Dr. Roberto, muito antes de mim, deve ter tratado de
uma questão fundamental: como a pirâmide social
brasileira se estruturou, sobretudo a partir da origem
étnica e do gênero. Sabemos que as nossas desigualdades históricas foram construídas a partir dessas referências. Isso significa que, se temos mecanismos e
uma estrutura social que determina o lugar histórico,
econômico, político dos cidadãos desta nossa Nação,
é preciso que possamos encontrar os mecanismos
para transformar e modificar essa realidade. Também
conhecemos todos os mecanismos utilizados em ou -
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tras sociedades e eventualmente na nossa própria
sociedade, seja para produzir a inclusão, seja para
produzir a exclusão. Para produzir a exclusão, conhecemos talvez um dos sistemas mais condenados do
mundo, que foi o chamado regime do apartheid, aquilo que muitos de nós chamamos o apartheid legal na
África do Sul.
Mas sabemos que além dos mecanismos visíveis, dos mecanismos absolutamente controlados,
seja pelo Estado ou pela sociedade, como foram
aqueles que estruturaram o regime do apartheid na
África do Sul, outros sistemas sociais estruturam sistemas e regimes de desigualdade através de mecanismos nem sempre tão facilmente mensuráveis, nem
sempre tão facilmente detectáveis, como é o caso das
desigualdades raciais no Brasil. É visível, é sentido,
todos sabemos e conhecemos, todos estamos vendo
o resultado, e o resultado é, sobretudo, uma desigualdade profunda no que diz respeito ao desenvolvimento humano dos nossos próprios cidadãos, entretanto
as formas de trabalhar com a transformação dessa
realidade são aquelas que estão em questão. Isso se
considerarmos que existem aqueles que de fato que rem promover mudanças profundas sobretudo nessas referências que estruturaram a nossa própria sociedade.
Portanto, tratar hoje de políticas de ação afirmativa é fundamental. Agora, é importante também que
saibamos que cotas não são políticas; os sistemas de
cotas são mecanismos, por vezes, fundamentais,
como é o caso desse projeto de lei, para que se pro movam as possibilidades de referências mais justas
ou de referências para que se construam a justiça.
Dessa forma, discutir e tratar, no Brasil, de políticas de Estado, políticas públicas, para a superação
do racismo, é fundamental até mesmo para que pos samos trabalhar possibilidades objetivas de construção de novas referências para o próprio desenvolvimento nacional.
Segundo, assegurar que projetos como esses
permitam inclusive novas referências como instrumentos de desenvolvimento representam hoje uma
possibilidade única, ímpar e fundamental, para que
possamos começar a tratar dessas mazelas, desse
câncer social profundo que é o racismo.
Por outro lado, o debate que se faz sobre a oportunidade ou não de se estruturar um sistema de cotas
na área da educação, para que a população negra ou
setores dessa população tenha acesso à universidade, peço desculpas, mas acredito que não tem sido
absolutamente honesto. Se virmos os dados, sabere-
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mos que temos hoje um número extremamente significativo de jovens que não tem a possibilidade de in gresso nas universidades. Não estamos excluindo a
possibilidade quando tratamos desse tema, de outros
mecanismos, da estruturação de outras políticas que
assegurem a introdução de jovens ou de todos os
nossos cidadãos e a possibilidade do acesso dos ne gros ao ensino básico de qualidade. Não há uma es colha a ser feita. Essa não é uma discussão que tenha
procedência real, é muito mais provocada – e não es tou aqui julgando as pessoas que expressam essa
opinião, mas estou, sobretudo, trabalhando com os
conceitos formulados muito anteriormente aos conceitos políticos que aqui se manifestam.
Foi durante o período inicial da República que
teve início esta discussão – que lembra um pouco a
discussão do ovo e da galinha – se deveríamos investir naqueles que já estavam, de alguma forma, engajados no processo produtivo ou se deveríamos trabalhar e assegurar o acesso àqueles que estavam fora
do processo produtivo, fora do sistema educacional.
Então, essa é uma discussão que surgiu, na verdade,
no início do período que antecede a República, durante o seu processo de transição.
Hoje conseguirmos implantar ou aprovar legislações como essa que nos permitam criar referências
para o começo, pelo menos, do estabelecimento de
sistemas um pouco mais justos significa dar passos
importantes e reparar, se for possível, e não sei se é,
o que podemos chamar hoje de uma perversidade extraordinária que foi estruturada no Brasil, sobretudo a
partir da República.
É preciso que saibamos que o processo republicano foi extremamente excludente, criou mecanismos
de exclusão, e mecanismos que até hoje estão sendo
discutindo e diria que de forma extremamente atrasada, se consideramos a realidade histórica de outras
sociedades, porque estamos ainda presos àquelas
discussões daqueles que tinham medo de os negros
se tornarem maioria no País e assumirem o controle,
como já aconteceu, ou como diziam que poderia
acontecer em outros locais do mundo. Então, estamos trabalhando com fantasmas que devem ser exorcizados e eliminados do nosso processo histórico.
Sempre digo que nossa vida não vale muito, a não ser
que ela seja referência, sobretudo, para a transformação social. Sou um produto das quotas, primeiramente um produto da quota zero. Quase todos os negros
que, em algum lugar histórico, ocupam algum espaço
na sociedade são produto dessa quota zero, onde
não existem negros, por acaso sobrevivem e de alguma forma acabam tendo alguma importância, às ve -
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zes, até mesmo para comprovar que não existe racismo, o que é absolutamente terrível. Querendo ou não,
qualquer negro que sobrevive na nossa estrutura ainda acaba sendo utilizado pelo sistema social como
aquelas figuras chamadas tokens. Em vários momentos, sobretudo de setores progressistas percebiam
como é negativo e nocivo ao Brasil não assegurarmos
a possibilidade da expressão da inteligência feminina
e da inteligência negra nos vários contextos sociais.
Ao mesmo tempo, aqueles de nós que, de alguma forma, sobrevivem em algum sistema, por outro
lado, expressam muito essa possibilidade que poderia vir a ser uma possibilidade muito mais ampla para
que construíssemos de fato uma nação com um po tencial produtivo muito mais elevado, sobretudo para
que a realidade histórica fosse outra. Portanto, eu
gostaria de manifestar aqui meu apoio reflexivo a
essa proposta.
Fiquei ainda mais feliz quando, chegando do aeroporto, ouvi num comício da CUT uma menção positiva a este debate que se faz aqui, de que são favoráveis às quotas, pois eles, que muitas vezes questionavam o tratamento para alguns setores específicos da
população, aprenderam que não há inclusão sem mecanismos específicos.
O Brasil e os negros ganharão, porque também
é importante. Sem dúvida alguma, nossa trajetória,
nossa referência como sociedade planetária também
será uma referência muito mais digna se passarmos a
ter a coragem de criar mecanismos que de fato pro movam grupos excluídos. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos mecanismos extremamente importantes.
Finalizo dizendo que, há muito anos, acredito
que no final dos anos 70, pela primeira vez, naquele
momento, foi atualizada uma pesquisa sobre a desigualdade no universo escolar, que foi feita, na época,
pelo gabinete do então Deputado Estadual Eduardo
Suplicy. Peguei essa pesquisa, que é vergonhosamente atual. Quando pegamos os dados do Ipea,
agora trabalhados, sobretudo como referência para a
conferência mundial de combate ao racismo, os dados são vergonhosamente atuais. Acredito que podemos nos dar a chance de construir, de criar mecanismos que permitam, inclusive ao Estado brasileiro,
honrar alguns dos compromissos internacionais. O
Estado brasileiro tem assinado, tem sido co-signatário, fazendo com que esse projeto e outros que tramitam nesta Casa e no Congresso possam de fato ser
aprovados.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Agradecemos à Drª Dulce Maria Pereira.
Passo a palavra ao Senador Sebastião Rocha,
que é o Relator do projeto.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mais uma vez, eu
gostaria de cumprimentar todos os debatedores e
agradecer a presença deles nesta Comissão. Na con dição de Relator do projeto, manifesto de pronto meu
voto favorável, em tese, ao projeto.
Emiti um relatório inicial no esforço de aprovar
esse projeto na Comissão ainda durante a conferência realizada na África do Sul. Porém, por se tratar de
matéria que, de fato, requer aprofundamento para ser
melhor compreendida pela sociedade brasileira e
pelo Parlamento, achei por bem concordar com a au diência pública ou com as audiências públicas, se
porventura outras forem solicitadas além desta, se o
projeto tramitar em outras Comissões.
De maneira geral, sou favorável às políticas
compensatórias e às ações afirmativas. Não as vejo
como mecanismos de soluções estruturais, mas
como meios de redução das desigualdades que gras sam pelo Brasil afora, sejam elas regionais, sociais,
raciais. Um País tão desigual como o Brasil, em todos
esses aspectos, não pode desprezar qualquer tipo de
proposta que venha, ainda que de maneira não totalmente eficaz, propiciar o acesso de determinados
grupos da nossa população que estejam em desvantagem.
Valho-me também do dispositivo constitucional
mencionado pelo Dr. Roberto Martins, que é a essência do meu pensamento, a respeito do tratamento de sigual aos desiguais. Pesquisas e estudos constatam
claramente que a população negra do Brasil, de fato,
encontra-se em situação de desigualdade bastante
evidente, por isso, de alguma forma, merece soluções
que apontem para ações afirmativas, ainda que sejam discriminatórias – do ponto de vista da discriminação positiva.
Reafirmo meu voto favorável ao projeto, como
disse, em tese. E por que em tese? Porque estou es tudando e me debruçando sobre a questão, como
sempre faço, sobretudo por se tratar de assunto, de
certa forma, novo para mim em termos de debate e de
exame.
Quando ainda era aluno de um curso de políticas públicas da Universidade do Rio de Janeiro, exa minei projeto que tramitou na Câmara dos Deputados, de autoria do Deputado Luiz Salomão. Era um
projeto mais complexo, mais profundo do que este
apresentado pelo eminente Senador José Sarney
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que, exatamente por ser mais enxuto, parece-me
mais adequado para o tratamento da questão. Certamente, a regulamentação poderá definir os critérios e
a operacionalização do desejo do Parlamento ao
transformar esse projeto em lei. Não costumo lidar
com esse assunto freqüentemente, por isso o examino de forma muito criteriosa.
Já que não pudemos votar o projeto na oportunidade da realização da conferência na África do Sul,
entendo ser possível aprimorá-lo em alguns aspectos, desde que haja sugestões nesse sentido. Se for
necessário, poderei retirar o relatório inicial para apresentar...
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Nobre Senador, se V. Exª me permite, gostaria de dar uma in formação que considero importante. Este projeto está
sendo analisado em caráter terminativo na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Sendo aprovado, se não houver recurso, nem passará para o Plenário, seguindo direto para a Câmara dos Deputados.
Portanto, ele só tem esse passo aqui no Senado Federal, se não houver recuso.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Obrigado pela informação, Sr. Presidente.
Estou me valendo de alguns especialistas logicamente, essa Mesa está composta por especialistas
no assunto – e, se surgirem sugestões, propostas de
aprimoramento do projeto, mesmo eu tendo apresentado o relatório, é possível a retirada dele, para que
possamos aprimorá-lo, para que ele seja o mais justo
e o mais adequado nesse espectro que se pretende
aprovar.
Entendo que esse assunto sensibiliza o Congresso Nacional e grande parte da sociedade brasileira. Ele terá os seus opositores, como qualquer outro
assunto de interesse da coletividade. Haverá controvérsias, divergências, mas, pelo que tenho examinado, pelo menos entre os Senadores, parece-me que
esse projeto tem grande possibilidade de ser aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Se, por acaso, for ao plenário, será da mesma forma.
Então, alguns aspectos abordados pelo Senador Jefferson Peres, além dos que certamente serão
apresentados como contribuição pelos demais Senadores, parecem-me relevantes do ponto de vista de
decidirmos qual o melhor texto que deverá ser trans formado em lei, com o intuito de garantir uma política
afirmativa nessa área.
Um dos pontos é exatamente a definição de critérios. Acredito que todos os palestrantes estão com o
projeto na mão e, se não estiverem, a Secretaria pode
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providenciá-lo. Pois bem, na opinião dos especialistas
da Mesa, como está o texto, em que o candidato de clara cumprir as regras, as normas, esse critério sa tisfaz? O inciso do parágrafo único diz: “Na inscrição,
o candidato declara enquadrar-se nas regras asseguradas na presente lei”. Esse critério é satisfatório?
O Senador Eduardo Suplicy apresentou uma
emenda, da qual solicito a V. Exª que me passe o tex to. Aqui, já há outro aspecto. Primeiro, quero debater
sobre o critério de raça, com relação à população ne gra. A emenda do Senador Eduardo Suplicy abrange
os indígenas, outro assunto que quero debater em seguida. S. Exª propõe: “Altere-se a expressão ‘negra’
para ‘de ascendência negra ou indígena’”. Fica melhor a expressão “ascendência negra”? A proposta do
Senador Eduardo Suplicy altera o caput do art. 1º,
nem alterando o parágrafo único. O projeto diz que
fica estabelecida a cota mínima de 20% para a população negra, enquanto a emenda propõe, em vez de
“população negra”, “população de ascendência negra
ou indígena”. Por enquanto, deixemos de lado a questão indígena, que debateremos em seguida. Ficará
melhor colocada a expressão “de ascendência negra”, em substituição à expressão “população negra”
que estava no projeto? Essa é uma emenda apresentada pelo Senador Eduardo Suplicy.
Em seguida, há a questão do parágrafo único,
abordada pelo Senador Jefferson Peres: “Na inscrição, o candidato declara enquadrar-se nas regras as seguradas na presente lei”. A declaração, por si só, é
suficiente? Ou deve haver outro critério que comprove
essa ascendência, se optarmos pela proposta do Se nador Eduardo Suplicy?
Nos Estados Unidos, pelo que estudei, parece
que eles são até mais diretos: dizem “população ne gra de origem africana”, porque existe a população de
origem africana que não é negra. Por exemplo, na
África do Sul, temos negros e brancos. Então, usam a
expressão “população negra de origem africana”. Na
operacionalização, na execução da lei. Assim, o Poder Executivo ficaria com a responsabilidade de definir melhor esses critérios. Mas a lei tem de assegurar
o macro, o aspecto geral, depois pode ser que, por regulamentação, se estabeleçam critérios mais específicos.
Mas, se cometermos algum equívoco nesta de finição do direito, a quem é assegurado o direito, a re gulamentação não poderá corrigir. Por isso, coloco
esta questão da definição clara sobre se é necessário
ou possível estabelecermos uma expressão que me lhor simbolize e identifique o projeto e a proposta.
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Esse é um aspecto sobre o que eu gostaria de ouvir
os debatedores.
A outra questão é relativa à renda. Confesso que
sou muito sensível, embora entenda que, no conjunto,
devêssemos até desassociar a questão da raça da de
renda. Parece-me que se conseguiria aprofundar a
justiça que queremos estabelecer, se pudéssemos
juntar a questão da raça com a da renda, dentro do
que disse o Senador Jefferson Peres. Isso me parece
ser bastante complexo, difícil de executar. O Dr. Ro berto Martins já se pronunciou sobre isso, no sentido
de que não devemos misturar as coisas; de que não
deveríamos nos debruçar sobre essas outras questões importantes também, mas que podem desvirtuar
a idéia principal de corrigir as injustiças raciais em
nosso País, que, por conseqüência, resultaram em injustiças sociais.
Contudo, esse é um aspecto cuja a discussão
eu gostaria de ouvir. Sendo possível, associar, porque
assim atenderíamos a população negra, especialmente a população pobre – não sei se os dados correspondem , embora tenha o senhor dito que os ne gros constituem o dobro da população branca em re lação à pobreza. Os dados que tenho dizem que 68%
dos pobres e indigentes seriam de cor negra.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Os
dois dados estão corretos, Senador, pois 68% da po pulação classificada como abaixo da linha de pobreza
no Brasil são de negros ou de afrodescendentes –
usando a classificação do senso, seriam negros ou
pardos. A incidência de pobreza na população negra
é duas vezes mais alta do que na branca.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Exato.
Seguindo esse raciocínio, já estaremos atendendo também o critério da pobreza, quando se estabelece a cota para os negros. Ao menos, serão aten didos 68% dos pobres do País. Esse, portanto, é um
aspecto interessante e relevante. Mesmo assim, se
pudéssemos associar os dois aspectos, contemplaríamos melhor a aceitação desse projeto junto à opinião pública, até porque um dos nossos objetivos e
preocupações é não despertar o ódio racial, que existe, mas é de certa forma velado, não é explicito. Ele
não se iguala ao que acontece nos Estados Unidos
ou na África do Sul. Portanto, não estimular o ódio racial em nosso País, em vez de trazer benefícios é o argumento de setores que são contrários ou têm restrições ao projeto.
A renda, dessa forma, embora eu entenda que
já esteja parcialmente contemplada, se pudéssemos
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também fixar critérios de renda associados à cota,
poderíamos estar sendo mais justos.
Quanto aos outros grupos, quando recebi o projeto para relatar, interessei-me por esta questão. Va mos estipular 20% como uma reserva de vagas nas
universidades. Dentro desses 20%, vamos estratificar? Isso seria possível? Se os índios correspondem
a 0,2% da população brasileira, há que se considerar
os seus descendentes, seria possível estratificar?
Desses 20%, 1%. Seria 1% do total das vagas, e não
1% dos 20%, o que corresponderia a 5% dos 20%, ou
a 1% do total de vagas destinado à população indígena. Temos outros grupos populacionais. Por exemplo,
os deficientes visuais. Estratificar é possível? É possível estabelecer um critério de 20% no geral e agrupar,
de certa forma, os indígenas e mais um ou dois seguimentos de nossa sociedade? É possível? É viável?
Ajuda a construir um projeto mais justo? É um outro
aspecto que gostaria de mencionar. Até porque há
uma emenda do Senador Eduardo Suplicy que diz
“de ascendência negra e/ou indígena”. O Dr. Roberto
mencionou a definição do Censo: negra e parda. Em
minha certidão de nascimento, por exemplo, consta
“cor parda”. E não tenho, pelo que me consta, nenhum ascendente de origem africana. Há um problema com as pessoas que fazem o documento, que de finem a cor no momento de redigir a certidão de nas cimento. Na dúvida, sempre optam pelo pardo. Parece-me que, a partir da aprovação dessa lei, poderíamos elaborar um projeto que definisse melhor, junto
aos cartórios de registro civil, critérios para que pos sam aferir melhor a cor. Caso contrário, ocorrerá esse
problema. Quando nasci, minha família dizia que eu
era como um pedaço de algodão de tão branco. Colocaram, em minha certidão de nascimento, “cor parda”. Creio que foi o tabelião ou o escrivão.
Há muito problema de ambigüidade. O assunto
é, inclusive, a motivação de um artigo muito interessante e aqui já comentado pelo Dr. Roberto. O artigo
refere-se, exatamente, à quota 100 e é de autoria
ex-Governador Cristovam Buarque. S. Sª foi um de
nossos convidados, mas não pôde comparecer. Nes se artigo, o ex-Governador Cristovam Buarque apoia
a quota, mas faz um diferencial. Não se pode imaginar
que a quota vá resolver os problemas das desigualdades sociais em nosso País, que vá reverter o problema da pobreza na população negra. As crianças de
famílias com níveis salariais de até dois salários mínimos, em geral, não conseguem concluir o 2º grau.
Como o principal componente da população pobre é
de cor negra, são 68% ou 70%, a grande maioria dos
jovens negros não consegue concluir o 2º grau.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Sebastião Rocha, estou olhando o relógio. Sei que V.
Exª é o Relator, mas minha preocupação é a de que o
Senador Jefferson Peres volte e me dê uma bronca
novamente.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – É o último aspecto, Sr. Presidente.
Se só uma pequena parte da população pobre
consegue concluir o 2º grau não será o regime de
quotas que vai solucionar ou reverter a questão da
pobreza, ao menos em um curto prazo. Pode ser que
a longo prazo, daqui a 50, 100 anos, melhorando-se o
acesso de toda a população ao ensino fundamental e
ao 2º grau – e é esta a política mais adequada na opinião do ex-Governador Cristovam Buarque – ,desenvolvendo-se, realmente, mecanismos para que toda a
população brasileira, negros e brancos, tenham acesso ao ensino fundamental e ao 2º grau, consigamos
reverter a situação. A partir daí, então, essa lei terá
eficácia para ser um elemento para reverter a pobreza ou, ao menos, parte da pobreza na população negra.
São esses aspectos que coloco para apreciação
dos nossos debatedores. Estou inteiramente à disposição, inclusive, das entidades. Temos aqui o Presidente da Fundação Palmares, temos a Drª Dulce, o
representante do Ipea, a Mãe Sílvia, o representante
do Ministério. O Relator está aberto a qualquer idéia
para aprimorar o texto. O Relator está à disposição
para receber sugestões que aprimorem o projeto e
que estabeleçam um critério mais claro para esse
projeto. Que traga mais clareza, mais transparência à
idéia e à proposta.
Antes de concluir, gostaria de, mais uma vez, e
já fiz isso antes, parabenizar o Senador José Sarney
por essa iniciativa. É um assunto complexo, controverso, polêmico, mas o Senador José Sarney merece,
de fato, os nossos cumprimentos, por ter trazido, neste momento, à discussão a importância desse projeto,
não neste momento, esse projeto tramita há três
anos. Só para esclarecer, fui indicado Relator apenas
em abril deste ano. O projeto tramita há três anos. Por
isso, cumprimento também o autor do projeto, Senador José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado,
Senador Sebastião Rocha, que pediu para se manifestar.
Com a palavra o Dr. Aurélio, que é representante
do Ministro da Educação.
O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Concordo com
a preocupação do Sr. Relator, no sentido de que a re-
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dação desse parágrafo único, que é a minha visão,
deveria ser um pouco mais bem estudada e avaliada.
Cito dois exemplos, rapidamente: o primeiro é o pró prio caso do Fies, que é contemplado na lei. No Fies,
quando o estudante faz a inscrição, ele preenche uma
série de dados socioeconômicos que vão pesar no
seu índice de classificação. Esses dados, depois, se o
estudante é pré-selecionado, são avaliados por uma
comissão permanente que existe na instituição.
No processo seletivo deste primeiro semestre
do Fies, que tinha 30 mil vagas, foram 30 mil pré-selecionados, 7 mil estudantes foram reprovados na en trevista com a comissão, porque não conseguiram
comprovar aqueles dados que haviam apresentado. E
tivemos que chamar os suplentes, no caso.
Essa preocupação existe, porque muitos candidatos, felizmente não é a maioria, vão tentar, de alguma maneira, para se conseguir vantagem, burlar a le gislação. Esse é o primeiro caso do Fies que cito, porque é um exemplo concreto, que sentimos na pele, de
muitas pessoas prestarem informações incorretas.
O segundo caso que cito é um pouco mais pitoresco, mas mostra como as pessoas podem tentar
burlar a legislação. Durante algum tempo, morei no
Paraguai. Lá, os veteranos da Guerra do Chaco têm
passe livre nos ônibus. A migração coreana aconteceu uns vinte anos, aproximadamente, depois da Gu erra do Chaco.
Na época em que eu estava lá, eles estavam fazendo uma investigação, e o problema atingiu grandes proporções, porque estavam aparecendo muitas
carteirinhas de coreanos veteranos da Guerra do
Chaco. Vinte anos depois de que tinham chegado co reanos no Paraguai, estavam-se apresentando para
ter passe livre no ônibus como veteranos da Guerra
do Chaco.
Se essa legislação ficar bem ampla, e, na inscrição, o candidato declara enquadrar-se, tenho medo
de que muitas pessoas que não se enquadram na ca racterística de cor negra possam, baseando-se na le gislação, ter assegurado o seu direito de ter essa vantagem propiciada pela legislação.
Endossando as palavras do Relator, seria o
caso de pensarmos um pouco melhor a redação do
parágrafo único.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado,
Dr. Aurélio.
Mãe Sílvia também quer-se manifestar. Com a
palavra Mãe Sílvia.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Temos que
prestar atenção em tudo de que necessitamos.
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O Projeto de Lei nº 650/99, que institui a ação
afirmativa para a população negra no acesso aos cargos, empregos públicos e educação superior torna-se
uma utopia, se pensarmos no contrato de Fundo de
Financiamento ao Estudante de Ensino Superior. Por
que, se existe racismo, preconceito e tudo o mais para
a pessoa estudar? Ele vai ficar pendurado também
nesse fundo de financiamento, porque não vai encontrar um emprego, pois o racismo não vai ser suprimido
de imediato. A pessoa vai cursar o curso superior e,
depois, não terá emprego. Precisamos refazer o em prego. Peço um ressarcimento histórico, social e eco nômico e que tire essa parte do financiamento de fundo. Deve-se ressarcir a situação do negro do País.
Não adianta essa utopia, essa falsidade de dizer que
ele vai pagar, sendo que ele não terá emprego de
imediato. Se custou 100 anos para rever uma vírgula,
imagina uma situação dessa.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado,
Mãe Sílvia.
Concedo a palavra ao Dr. Roberto Borges Martins.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – O Relator levanta questões absolutamente pertinentes e
que devem ser resolvidas para que se tenha uma boa
redação para o projeto de lei.
Não deve ser um dilema a questão de estabelecermos quotas no base ou no meio do sistema educacional. Tenho a mais profunda convicção de que devemos estabelecer políticas da ação afirmativa em todos os níveis do sistema educacional. Não podemos
ser pegos na armadilha de que o ótimo se torna o inimigo do bom. Se essa é a oportunidade de se estabelecer agora, num nível do sistema educacional, essa
política de ação afirmativa, ela deve ser feita.
Essa dúvida que o Relator levanta é correta e é
um chamamento para que fossem apresentados ou tros projetos, criando outras ações afirmativas, outras
discriminações positivas nos demais níveis do sistema educacional.
Os estudo do Ipea demonstram com clareza
que a pré-escola é fundamental para o desenvolvimento escolar, para o desenvolvimento educacional
posterior das crianças, e que a pré-escola é mais fundamental para aquelas populações mais pobres,
mais carentes. Os ricos não precisam da pré-escola.
Eles têm os livros, os pais têm educação, eles têm todos os estímulos na sua própria casa.
É importante a ação na pré-escola, no ensino
fundamental, no ensino secundário, até para que se
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possa estabelecer uma alimentação adequada do ensino superior. Deve haver pessoas em condições de
chegar no ensino superior. Mas seria um chamamento para que se apresentassem projetos contemplando
os outros níveis de ensino.
O Relator refere-se também à possibilidade de,
se o projeto não for bem feito ou mesmo se ele for
bem feito, um acirramento do racismo, dos conflitos
raciais ou do ódio racial.
Sou um estudante e dediquei-me a estudar, du rante toda a minha vida, a questão da escravidão no
Brasil e em outros lugares. Já vi muita coisa. A história
de outros países mostra que há diferença de comportamento no momento em que o negro começa a pro gredir. As formas mais violentas de racismo e de ódio
racial não são normalmente verificadas no período da
escravidão, mas no período pós-escravidão. Nos
Estados Unidos, ocorreu isso, claramente. O Klu Klux
Klan não surgiu na escravidão, mas depois, quando
os negros começaram a transformar-se numa ameaça, a disputar com os brancos os empregos, as posições na sociedade.
Existe a possibilidade de que a classe média
branca que tem o seu filho excluído de uma universidade porque um negro entrou por meio de um sistema de quotas se torne furiosa. Mas trata-se de uma
questão a ser enfrentada por uma sociedade que
quer promover a igualdade racial.
Vivi numa universidade no sul dos Estados Uni dos num período em que a luta por direitos civis ainda
era muito acirrada e vi tropas da guarda nacional na
rua defendendo políticas de ação afirmativa. Houve a
vontade política. Nós que freqüentemente criticamos
tanto os Estados Unidos devemos aprender com eles
aquelas coisas que eles foram capazes de fazer. Vi
tropas da guarda nacional na rua, defendendo o sistema de integração nas escolas, por exemplo, ou sistemas de ação.
Se eu fosse negro, eu preferiria ser negro nos
Estados Unidos ou na África do Sul, mesmo no mo mento do apartheid. As oportunidades oferecidas em
uma sociedade em que se reconhecem os problemas
e se explicitam as questões, o debate se dá de maneira mais clara e positiva. A sociedade é mais capaz de
resolver os problemas quando são explicitados.
O senhor também apresenta uma questão a
respeito de uma emenda do Senador Eduardo Suplicy: se a expressão “população negra” deveria ser
substituída por “ascendência negra”. Nessa questão,
como na seguinte, a de como estabelecer critérios,
estamos pagando o preço de o Brasil nunca ter discu-
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tido a questão e tê-la sempre jogado para debaixo do
tapete. Não há resposta. Parece-me que, se substituirmos por “ascendência negra”, estaremos incluindo
uma imensa maioria da população brasileira.
Recentemente, vi referências a estudos feitos
por um famoso geneticista mineiro, que, estudando o
DNA da população brasileira, detectou que a ascendência negra é de uma esmagadora maioria. No Bra sil, em exame genético, poucas pessoas não apresentariam essa ascendência. Acho que a ascendência negra ficaria por demais, inclusive, mas, neste
caso, recolho-me, humildemente, à minha ignorância
e a de toda a sociedade brasileira, menos a dos militantes do movimento negro, que estão na luta há muito tempo, sobre como definir as questões.
Quanto à questão da autodeclaração, concordo
com as observações feitas e discordo da observação
do Dr. Carlos Moura. Não tenho tanta fé assim no gê nero humano, como ele demonstra. Acredito que as
pessoas mentiriam, sim, para obter vaga no curso de
Medicina da USP. Os brancos diriam que são negros
sim. Deveria haver algum tipo de critério mais firme e
objetivo. Neste momento, não saberia dizer qual, mas
acredito que as pessoas mentiriam na disputa por vagas, sobretudo das grandes carreiras e universidades
de prestígio.
Quanto à questão da renda, isso me preocupa
muito menos. Pelos dados de que dispomos, a participação de negros nos extratos de alta renda no Brasil é
mínima. Os negros são 68%, portanto, mais de dois
terços dos pobres. Os que não estão abaixo da linha
da pobreza estão, em grandes números, próximos a
ela. Realmente, nos extratos altos de renda, por
exemplo, nos 10% mais alto da renda, que controla
50% da renda nacional, a presença negra é muito pequena. Acredito que estaremos errando muito pouco.
Se quiser acertar em um negro, estar-se-á, na imensa
maioria dos casos, acertando em um pobre. Essa
questão me preocupa muito menos.
Neste caso, também é possível estabelecer al guma focalização mais específica e eficiente, como
sugere o representante do Ministério da Educação.
É perfeitamente possível, uma vez uma pessoa
aprovada numa primeira rodada de seleção, que se fizesse uma verificação focalizada, entrevistas para se
detectar e, talvez, não correr o risco de incluir negros,
por meio de um sistema de cotas, que pertençam a
uma elite econômica. Eles são muito poucos, mas poderia acontecer. É possível fazer um critério de focalização a posteriori, numa primeira rodada de seleção, que fosse absolutamente conclusivo. Há metodologias para isso. Não vejo problema, mas diria que, re-
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almente, não é necessário incluir um critério de renda.
Poder-se-ia cometer algum erro de concessão do be nefício, mas isso seria muito pouco freqüente.
Apenas gostaria de aduzir uma informação que
não apresentei na minha primeira exposição porque
não é um dado resultante dos estudos do Ipea, mas
tenho ouvido algo estarrecedor a respeito da universidade pública brasileira. Não são estatísticas que nós
levantamos, mas tenho ouvido um dado de que exis tem mais negros africanos na universidade pública
brasileira do que negros brasileiros.
Na pós-graduação assino embaixo, tenho certeza. Na graduação, não poderia afirmar isso, não foi
uma estatística que estudei. Mas tenho visto essa
afirmação muito freqüentemente. O Brasil tem convênios para receber estudantes de países de língua portuguesa, e existem mais africanos negros do que bra sileiros negros nas universidades brasileiras. Isso é
um dado estarrecedor.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Presidente,
só um segundo: é só porque nesse caso o projeto é
omisso, porque estabelece população negra, não diz
que tem que ser brasileiro. Então, é um outro aspecto
que tem que ser estudado.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Não
estou dizendo que não se dê essa oportunidade para
os nossos irmãos negros, sobretudo os de língua portuguesa, mas o dado choca porque o que ele mostra é
a falta de acesso do negro brasileiro à universidade
pública brasileira.
E um outro dado é o de que na Faculdade de Filosofia da maior universidade do País, a Universidade
de São Paulo, só existe um professor negro e ele não
é brasileiro. O professor...
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Qual a fonte
dessa informação?
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS –
Como?
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Essa de que
existem mais negros africanos.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS? – Tenho visto isso em debates colocados por pesquisadores, por estudiosos ativistas do movimento negro.
Mas é um dado que poderia ser levantado com mais
precisão.
E há esse outro dado de que na Faculdade de
Filosofia da USP (Universidade de São Paulo) o cor po docente tem cerca de 600 professores e que há
apenas um negro. Havia o professor Milton Santos,
que faleceu, e agora só resta um professor negro, e
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que não é brasileiro. Não sei, também não posso afirmar que seja verdade, mas é também estarrecedor.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Vamos ouvir então a Drª Dulce Pereira. O Dr. Aurélio Hauschild
pede para se manifestar, mas, como há ainda Senadores para fazer as suas argüições, eu pediria que ele
aguardasse o próximo argüidor, que é o Senador
Eduardo Suplicy, e depois nós o ouviremos.
Com a palavra a Drª Dulce Pereira.
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Eu gostaria
de dizer que as ponderações feitas pelo senhor relator são muito procedentes, sobretudo porque elas re fletem várias das preocupações que cotidianamente
se expressam no País, mas acho que é importante
que tratemos de todas elas.
Eu começaria com a questão do ódio racial.
Acho que o Brasil corre riscos sérios de manifestação
de ódio racial. Creio que o Brasil pode evitar ainda,
podemos ter ações preventivas. Além do mais, não
acredito que, pelo menos pelos próximos dez anos –
não falo só de forma empírica, mas existem várias
pesquisas, sobre construção do imaginário e algumas outras –, não acredito que, sobretudo nos próximos vinte anos, pudesse haver manifestações de
massa de ódio racial por parte da população branca.
Mas pode haver manifestação de ódio racial por parte
da população negra excluída, sobretudo das pessoas
que vivem em situação de maior vulnerabilidade e
que não têm condições objetivas inclusive para se
manifestar ou espaços específicos de organização.
Portanto, criar mecanismos que impeçam essa
realidade... Acredito que o ódio racial seria um fator
extremamente negativo e que causaria rupturas muito sérias no tecido social. Por isso, medidas como
essa são importantes inclusive para que possamos
vir a prevenir essa realidade.
Há algumas pesquisas sendo feitas, alguns trabalhos importantes que consideram sobretudo a
questão do imaginário do jovem negro, principalmente ele, cuja possibilidade de ter cursado o ensino básico é menor. Esse jovem tem muito potencial. Quando
não tem condições objetivas e sobretudo referências,
em geral, transforma-se num ser com capacidade
produtiva extremamente negativa, comparativamente
ao que poderia desenvolver em condições melhores e
em meio ambiente mais favorável ao seu desenvolvimento.
Essas medidas podem ser muito mais positivas
e mais preventivas, sobretudo se associadas a outras.
Entendo ser parte da obrigação do sistema educacional, se aprovada essa lei, ter tal disposição como refe-
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rência, por exemplo, para tratar de forma mais adequada a situação do negro no universo escolar e a capacitação dos professores para lidar com o racismo
no cotidiano. A implantação de uma lei como essa
pode servir como referência motivadora positiva para
mudanças em todo o sistema de ensino.
Gostaria de confirmar os dados apresentados
pelo Dr. Roberto. De fato, o censo universitário e ou tras pesquisas feitas por organizações não-governamentais mostram que em nossas universidades o nú mero de alunos negros brasileiros é inferior ao número de alunos africanos.
O Professor Kabengele Munanga, da Universidade de São Paulo, muitas vezes enfrenta situações
muito difíceis no cotidiano universitário por sistematicamente defender a presença negra nas universidades e sobretudo a qualidade de ensino para eles.
Há ainda outras questões importantes. A inclusão da preocupação específica com a renda é muito
pouco procedente numa medida como esta, porque,
na verdade, a medida é legal e, diria até, primária, se
pensarmos bem em nosso sistema social.
Certamente alguns conceitos elaborados pelo
movimento negro devem ser incluídos. Quando o Se nador José Sarney estruturou essa proposta, ainda
não estava desenvolvido um conceito do vocabulário
adequado. Parabenizo S. Exª, pois foi extremamente
criterioso ao desenvolver o assunto. Além disso, apre sentou a proposta muito antes do debate sobre o ra cismo ser legítimo, como o é hoje.
Um dos termos confirmados para definir a população negra é “afrodescendente”. Esse termo, o qual
ajuda muito, pois pode prevenir problemas referentes
à questão da identificação das pessoas, foi consagrado inclusive por documentos brasileiros na Conferência Mundial de Combate ao Racismo e está associado a algumas outras definições, como às do IBGE.
Acredito que não haverá problema em relação a isso.
O Dr. Carlos Moura falará sobre assunto, será mais
preciso.
Voltando à questão do sistema de ensino, gostaria de dizer que, no geral, o ensino é absolutamente
distanciado da realidade da população, sobretudo da quela para a qual deveria ser voltado o ensino público.
Se assegurarmos a aprovação de uma lei como essa,
possibilitaremos que o sistema de ensino crie seus
próprios mecanismos de acomodação, não só desse
mecanismo legal, como também da expansão de ou tros mecanismos. Quem tem trabalhado com o Ministério da Educação sabe muito bem que não há um
pensamento único sobre esse ponto nem no próprio
Ministério, nem entre os educadores, nem entre os
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teóricos da educação. Quem tem trabalhado principalmente com o tema da exclusão dos jovens sabe
que hoje existe um público jovem negro que poderia
ser positivamente beneficiado por uma lei como essa,
pois eles são impossibilitados de participar do sistema público de educação, porque ele é excludente. Diria muito mais do que isso: a realidade do aluno negro
na universidade é perversa, não só dos alunos negros
brasileiros, mas também dos alunos negros não bra sileiros. Os alunos negros sequer conseguem conviver com seus pares. Na universidade ele é obrigado a
romper com suas referências familiares, romper com
seu círculo de amigos, porque é um ser isolado no cotidiano acadêmico. Acredito, inclusive, que, tendo em
vista a produção de conhecimento e a produção de
relações no sistema universitário, seria muito importante conseguirmos aprovar essa proposta com a urgência que este País merece, especialmente a população negra.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Tem a palavra o Dr. Carlos Alves Moura.
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Começaria
corroborando
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Um instante só, a Mãe Sílvia vai retirar-se por um minuto, mas
retornará.
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Sr. Presidente, começaria corroborando o que foi dito pela Embaixadora Dulce Pereira com relação ao Senador José
Sarney, autor desse projeto de lei. No Governo de S.
Exª foi encaminhado ao Parlamento um projeto de lei
propondo a criação da Fundação Palmares, o qual foi
aprovado. Esse foi o primeiro mecanismo no Governo
Federal destinado precisamente à comunidade negra. A Embaixadora Dulce abordou a questão do afrodescendente. Atrever-me-ia, Sr. Relator e Senador
Suplicy, a propor a substituição no art. 1º da expressão “população negra” para “afrodescendente”. Con forme já foi explicado aqui, essa é uma expressão
consagrada, inclusive pela III Conferência Mundial.
Poder-se-ia aduzir o parágrafo único do art. 1º nos seguintes termos: para os efeitos dessa lei, serão considerados afrodescendentes os pardos e pretos, conforme a classificação do IBGE. Assim, estaríamos
aprimorando o projeto e, talvez, eliminando algumas
dúvidas trazidas por V. Exª, Sr. Relator.
O Relator no início da explanação disse, assim
entendi, que tinha receio de que o projeto de lei pudesse ser desvirtuado. Também tenho esse temor. Se
a proposta visa à comunidade negra, gostaria que fi-
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casse assim e que não se introduzisse a questão indígena. Sei que os companheiros indígenas compreenderão isso, e aqui está o Marcos Terena, que é do
Conselho de Curadores da Fundação Palmares e tra balha conosco na perspectiva da aliança afroindígena, mas tenho medo do desvirtuamento. Já falou-se
aqui – evidentemente que isso é um lapso, mas é gra víssimo – até em exemplo de falsificações de
não-brasileiros, coreanos, ou de fronteira, etc. Quer
dizer, traz-se à colação dificuldades que poderão ou
impedir ou desfigurar o projeto nos seus objetivos fundamentais. É grave porque sei que são preocupações
que não vêm com a intenção de impossibilitar a apro vação ou de modificar o projeto, mas é preciso que te nhamos claro que esse projeto tem por objetivo a po pulação negra brasileira, que não tem especificamente um mecanismo a protegê-la. Claro que não basta
somente isso. E o Relator disse: “quotas não são me canismos de soluções estruturais”. É evidente que
não. Claro que nós, por exemplo, no ensino superior,
se estabelecermos quotas somente no ensino superior, mas não nos preocuparmos – e já foi dito aqui –
com o ingresso no ensino fundamental, ingresso, permanência e sucesso, e também no ensino médio até
chegar à universidade, as quotas pouco adiantariam,
porque elas são elos de uma cadeia chamada ação
afirmativa. Agora, nem por isso poderíamos deixar de
considerar esse projeto, creio eu, na sua essência.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy. Por permuta então,
tem a palavra o Senador Ricardo Santos.
O SR. RICARDO SANTOS – Srs. Senadores,
Senhores Palestrantes, este debate está sendo extremamente oportuno no sentido de esclarecer as principais questões ligadas a esse tema, que tem como
ponto central o projeto do Senador José Sarney. Pen so que discussões como esta vão tornando ultrapassadas essa polêmica entre ações afirmativas versus
políticas universais. As ações afirmativas, considerando séculos de discriminação que temos no Brasil
com relação à situação do negro, são muito mais diretas e de resultados em prazo muito mais curto para
que possamos fazer com que a população negra tenha uma maior participação na vida política, econômica e social do País. E, como disse o Professor Dr.
Roberto, o que está acontecendo com as políticas
universais, mesmo as mais bem-sucedidas no Brasil,
é que não está havendo convergência. Quer dizer, to dos melhoram com relação, por exemplo, à questão
do ensino fundamental, mas os negros melhoram menos. É isso que o senhor afirmou. Portanto, penso que
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o projeto deve merecer todo nosso apoio. É o início de
uma cadeia, como diz o Sr. Carlos Alves Moura, de
muitos elos. Pelo fato de eu ser Presidente da Comissão de Educação, preocupa-me, em particular, a
questão do acesso à universidade, a complexidade
do sistema de avaliação para ingresso, etc., mas de
modo especial a questão de como fazer com que os
fatores da desigualdade e que levam à marginalização do negro na sociedade brasileira não venham impedir a permanência e o sucesso escolar. Aprovada,
essa lei exigirá, além da preparação dos professores
para que eles não sejam racistas, como bem aqui le vantou a Mãe Sílvia de Oxalá, a preparação cultural
dos dirigentes das nossas universidades e a criação
de mecanismos que assegurem não apenas o acesso
às universidades, mas também a permanência nelas.
Para tanto, deveríamos nos valer de experiências in ternacionais. Não sei se o MEC já está trabalhando
nisso, se o Dr. Roberto teria informações sobre a
questão de se assegurar a permanência nas universidades, bem como a Dr.ª Dulce e o Sr. Carlos Alves
Moura.
A Mãe Sílvia de Oxalá, que está chegando agora, deixou aqui uma idéia que acho relevante: o Fies,
para quem é pobre e já sofre fortemente a desigualdade social, não deveria ser financiamento, mas uma
bolsa.
Lanço a questão de que não basta o acesso à
universidade, mas que também se assegurem a permanência e o sucesso nela. Quero ainda saber se,
nas experiências que estão sendo coletadas, existem
sugestões nesse sentido.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a palavra o Sr. Carlos Alves Moura.
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Senador, há
dias, estive em uma reunião com o Secretário de Educação Média e Tecnológica do MEC, Berger Filho,
que está preparando algo para que negros e carentes
possam ter, no ensino médio, um reforço. Já há uma
idéia e se trabalha com relação a isso. Essa é a informação que eu queria dar a V. Exª.
O SR. RICARDO SANTOS Seria bolsa?
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Não. Não se
utilizou a palavra bolsa, pois trata-se de um reforço
com aulas.
O SR. RICARDO SANTOS – Ah, sim, reforço
escolar.
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Um reforço
escolar a, no caso, negros e carentes.
Muito obrigado a V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pediu a
palavra o Dr. Aurélio Hauschild.
O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Há uma informação que julgo importante passar a todos, especialmente ao Relator, Senador Sebastião Rocha, porque
o Senador José Sarney, autor do projeto, não tinha
como prever, já que o projeto é de 1999, um fato re cente.
O art. 19 da Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, estabelece que as instituições filantrópicas,
para terem direito àquela isenção da cota patronal, terão de aplicá-la em bolsas de estudo para estudantes
carentes. Então, se o espírito da lei é beneficiar a po pulação afrodescendente, se já está se prevendo o
Fies, que é financiamento, com muito mais razão deveria prever as bolsas de estudo também.
A minha sugestão seria a inclusão de um inciso
IV, com alguma coisa do tipo “às bolsas de estudo
concedidas ao amparo do art. 19 da Lei nº 10.260, de
12 de julho de 2001”. Lei nº 10.260, de 12 de julho de
2001, a própria lei do Fies. Esse art. 19 trata de bolsas
de estudo não apenas para as instituições de ensino
superior, mas também para as de ensino médio e fun damental.
Seria importante inserir esse inciso a fim de ha ver uma maior abrangência da lei.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A proposta
do Dr. Aurélio, parece-me, responde a uma indagação
da Mãe Sílvia.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Presidente,
cumprimento os Senadores José Sarney e Sebastião
Rocha, como Relator, e a Comissão pela iniciativa
desta audiência pública, porque todos os participantes estão trazendo informações de alta relevância.
Acredito ser muito importante a contribuição do
Dr. Roberto Borges Martins em trazer dados os mais
recentes possíveis relativos à condição dos negros,
dos afrodescendentes no Brasil de forma tão completa.
Com respeito a essas observações, gostaria de
saber se o Ipea, o IBGE ou o MEC têm algum dado recente sobre a participação dos afrodescendentes nos
diversos casos previstos na lei – ingresso em concursos públicos, vagas em cursos de graduação, contratos de fundo de financiamento do estudante –, para
termos idéia de que medida estamos distantes desta
cota mínima proposta de 20%.
Faço também uma observação, na qual acredito
deveríamos estar pensando neste momento. Senador
Sebastião Rocha, observo que a lei prevê que fica es-
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tabelecido a cota mínima de 20% para a população
no preenchimento das vagas nos concursos para a investidura em cargos e empregos públicos nos três níveis de Governo – federal, estadual e municipal.
Ora, pensemos em possíveis problemas. No
Brasil, a população afrodescendente gira em torno de
45% a 50%, segundo as últimas estimativas do IBGE.
Como neste projeto vamos tratar dos três níveis de
Governo, 20% poderá ser uma cota de avanço em relação a certas áreas do Brasil. Agora, é possível que,
em alguns Municípios brasileiros, onde a presença da
população afrodescendente seja proporcionalmente
bastante forte, estejamos próximos dos 20% em al guns desses itens.
É possível que em algumas regiões do Brasil,
onde a população negra tenha uma proporção de menor presença, esses 20% possam significar algo que
esteja longe da realidade. Vamos supor que, em al gum Município brasileiro, a proporção de afrodescendentes, em vez de ser 60%, como em alguns Municípios da Bahia, por exemplo, seja de 10%. Então, deveríamos estar aqui pensando nisso? É apenas para refletir.
No que diz respeito à expressão “negra”, acredito que, pelas palavras do Presidente da Fundação
Palmares, Carlos Moura, e da Embaixadora Dulce
Pereira, concordaria que usássemos a expressão
afrodescendentes.
Eu ainda avalio que como a população indígena
sofre, também, de alguma maneira, de certa discriminação, no Brasil, deveríamos estar considerando ambos. Então, vou deixar a minha emenda para critério
do relator e da Comissão, à luz de tudo o que ouvimos. Mas propondo, portanto, que se altere a expressão “negra” para “afrodescendente” ou “indígena”.
Uma outra questão: se as informações do IBGE,
do MEC e do Ipea forem de que nós não temos a in formação precisa relativa à pergunta que eu formulei,
então, quem sabe, do ponto de vista prático, fosse interessante acrescentar um dispositivo, no art. 2º, que
seria aproximadamente o seguinte, para sugestão e
apreciação do relator. Parágrafo único, acrescentado
ao art. 2º: A regulamentação – feita pelo Executivo, o
que já está pressuposto – poderá prever a evolução
gradual para se alcançar a quota mínima de 20%, de
maneira a alcançá-la no prazo de até 5 anos, a partir
da aprovação da lei. Deixando para o Executivo o critério de qual seria a velocidade da graduação. Isso
para facilitar eventual trabalho do Executivo.
Sr. Presidente, finalmente, eu gostaria de trazer
uma reflexão sobre como corrigir mais de 100 anos,
ou 4, 5 séculos de exploração, escravidão, etc. Sou
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plenamente favorável a este projeto e vou votar a favor. As questões que estamos discutindo são detalhes de aprimoramento.
Louvo, também, os trabalhos que o Ipea, sobretudo o Presidente Roberto Borges Martins, tem feito
relativamente aos estudos de como melhor atingir a
população hoje mais pobre, sendo que dentre eles
estão 68% dos negros – ou a população pobre tem
68% dos negros. Ao visitarmos o Sistema Penitenciário, a presença deles é muito maior do que a do res tante da população em geral, e assim por diante.
Então, as reflexões do Presidente Carlos Moura,
da Fundação Palmares, são muito significativas. Mas,
no que diz respeito a como atingir a população mais
pobre sobre um aspecto, aquele que é um dos principais aspectos que definem a pobreza: a ausência do
poder aquisitivo, a falta de rendimentos, eu tenho hoje
a convicção – pelas experiências que estão se desenrolando no Brasil e no mundo, pela reflexão que estão
tendo os economistas que mais pensaram sobre esse
tema – de que nós conseguiremos atingir, mais objetivamente e amplamente, e com maior eficácia, a questão relativa à falta de rendimento das pessoas, se ins tituirmos a renda básica incondicional. E por que exa tamente nós? Primeiro, eliminaríamos todo o aspecto
da burocracia que hoje se está observando em inúmeros programas governamentais; segundo, porque
eliminaríamos o estigma da pobreza, o estigma de
qualquer sentimento que levasse a pessoa eventualmente a dizer: “Mas eu só recebo isso, portanto eu
mereço receber um complemento!” E assim por diante. Mas também eliminaríamos todos os aspectos de
fraude que, porventura, pudessem existir.
E no que diz respeito ao aspecto da realização
de justiça, ela poderia se dar pelo outro lado, Sr. Pre sidente, se viéssemos a assegurar a todos os 170 milhões de brasileiros uma renda básica incondicionalmente, não importando que a pessoa tenha seis me ses ou 120 anos de idade; que seja branca, vermelha,
amarela ou negra; que seja homem ou mulher; que
seja casada, solteira, desquitada, separada; que seja
homossexual, heterossexual ou o que quer que seja;
que seja pessoa envolvida em problemas quaisquer.
Não importa sua condição socioecônomica, sua con dição civil, todas as pessoas passarão a receber uma
renda básica, incondicionalmente.
Será então que até os mais ricos receberiam?
Sim. Mas como fazer justiça? Porque obviamente os
mais ricos colaborariam proporcionalmente mais para
que todos recebessem. É claro que esse não é o pro jeto que o Senador Sebastião Rocha está relatando,
mas, no que diz respeito a esse aspecto, eu queria
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aqui registrar, Sr. Presidente, que mais e mais estou
convencido de que essa proposta atingirá mais direta
e eficazmente os objetivos que são de todos os que
se preocupam com a erradicação da pobreza.
Veja que apresentei e aqui tenho discutido o
projeto da garantia de renda mínima, primeiro, para
os que pouco ou nada têm. E votei favoravelmente
aos projetos que relacionassem os programas de renda mínima às oportunidades de educação – porque
considero todos um passo para se alcançar esse ob jetivo. Mas hoje, no Brasil, temos um conjunto de projetos com esse objetivo que mostram uma certa descoordenação de esforços: os projetos de erradicação
do trabalho infantil, o bolsa-alimentação, o bolsa-educação, o bolsa-renda, projetos de prestação de benefício continuado, e mais, agora, os projetos estaduais,
em cada Estado, com desenhos diferentes, e em
cada Município, com desenhos diferentes.
Avalio que está na hora de pensarmos na coordenação de esforços, obviamente para um dos principais objetivos aqui comuns às observações de todos:
como passar um padrão razoável de igualdade e
eqüidade para todos.
Acredito que a renda básica vai se constituir
num objetivo que deveremos colocar em prática em
breve, Sr. Presidente, nesta década ainda, e, portanto, no próximo mandato presidencial, já que o Presidente Fernando Henrique Cardoso não considerou
devidamente essa proposição. Mas aqui, neste lugar,
podemos considerar.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado,
Senador Eduardo Suplicy. Todos nós temos certeza
de que V. Exª vai continuar persistindo até que esse
dia aconteça. Alguém deseja usar da palavra?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Em função do
adiantado da hora, gostaria, Sr. Presidente, de falar
após o Senador Geraldo Cândido, pois tenho ainda
algumas contribuições a dar, para que depois a
Mesa...
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Solicito ao
Senador Sebastião Rocha que assuma, por alguns
momentos, a presidência por razões óbvias: estou
sentado aqui desde as 10h30min. O Dr. Roberto também tem razões óbvias e vai se retirar por um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Quero saudar os
componentes da Mesa e parabenizar o Senador Se bastião Rocha, Relator do projeto.
Inicio fazendo um pequeno exercício de numerologia, que fazemos sempre, embora seja desneces-
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sário, porque já se falou tanto em números, mas que ro repetir rapidamente, pois entendo que é importante
sempre passarmos por essa questão.
Com relação ao Parlamento, somos no Brasil
apenas 4,7% de parlamentares negros. Não somos
nem 5%. Apenas 2% dos negros concluem o curso
universitário. E aí entra essa história do pardo, do mu lato, que são mais 13%, mas se se considerar os es tudos, os negros são 2% apenas.
O nosso País recebeu um contingente imenso
de escravos: 3,5 milhões de escravos na época do período colonialista. E temos hoje cerca de 53 milhões
que percebem uma renda familiar abaixo dos R$79
por mês – portanto estão abaixo da linha de pobreza:
recebem menos do que meio salário mínimo. Dessa
parcela, 30 milhões são pardos. É aquela mesma his tória do negro, ou pardo, ou mulato. Eu não concordo
com esse tipo de classificação, pela qual apenas 3,5
milhões são negros. Do meu ponto de vista, os afro descendentes são todos, incluindo-se os mulatos e os
negros. Portanto, seria uma população de 33 milhões,
e não apenas de 3 milhões, se considerarmos que os
pardos são afrodescendentes e portanto são negros
também.
Porém, o problema em torno do projeto é a polêmica que existe aqui, porque, por exemplo, fala-se
que, se vão definir cota para negros, tem que definir
para mulher, para índios e outras minorias. E vão se
perguntar: e o estudante branco e pobre, como fica?
Quero apenas lembrar que, no ano passado, foi
aprovado, na Comissão de Educação do Senado, um
projeto do Senador Antero Paes de Barros que estabelece o seguinte:
“Reservar 50% das vagas na universidade pú blica para estudantes da escola pública.”
Esse é o projeto que foi aprovado aqui na Casa
e foi para a Câmara, quer dizer, 50% das vagas na
universidade seriam reservadas para alunos da escola pública. São alunos carentes, alunos pobres, por que quem estuda na escola pública são filhos de pes soa de baixa renda. Há poucas escolas de segundo
grau de elite – vamos dizer assim –: o Colégio Pedro
II, o Colégio Militar. Mas são poucos que têm acesso a
elas. Mas em geral são pessoas de baixa renda que
freqüentam os colégios públicos.
Portanto, os alunos oriundos da escola pública
teriam acesso à universidade já com vaga garantida.
Então, a polêmica é que a maioria dos professores – por incrível que pareça – são contrários a esse
projeto.
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Lembro que, no Rio de Janeiro, o Governador
Anthony Garotinho enviou mensagem à Assembléia
Legislativa informando que a UERJ já vai adotar o sistema de reservar 50% das vagas na universidade
para aluno da escola pública.
Então, essa é uma outra questão: para aluno pobre e branco já há um projeto que está tramitando
aqui, de autoria do Senador Antero Paes de Barros,
reservando 50% das vagas.
O problema todo é que temos dificuldade aqui
no Congresso de citar alguns exemplos de questões
que considero absurdas, que estão aí sem serem
aprovadas, por exemplo, o Estatuto do Índio. Todo
mundo fala “Ah, coitado do índio, pobrezinho”, mas o
estatuto está aqui há 10 anos e ainda não foi aprovado. Desde 1991, são dez anos, estamos em 2001.
Está aí e até hoje não foi aprovado. Por quê? Por que
o latifúndio não concorda com isso? Talvez. O poder
do latifúndio pressiona o Congresso, por sua bancada
ruralista, e o estatuto não é aprovado.
Essa questão precisa voltar ao debate. Vamos
debater o Estatuto do Índio e, finalmente, o Estatuto
do Negro, projeto do companheiro Paulo Paim. Seguimos por aí afora.
Falei isso porque o Dr. Roberto Martins, na sua
intervenção, disse que, no Brasil, havia uma relação
fraterna e harmônica entre negros e brancos, o que
não é verdade. O que existe no Brasil, na verdade, é
uma certa tolerância – os brancos têm uma certa tolerância na sua convivência com os negros. Isso existe
em alguns países, mas, em outros, não há tolerância
alguma. No Brasil, os brancos nunca exigiram que
houvesse separação de escolas para brancos e negros, que houvesse, nos ônibus, lugares separados
para brancos e negros, como acontecia nos Estados
Unidos antigamente – hoje, isso não há mais naquele
país. Nos Estados Unidos e em outros países que
praticam o apartheid, existe uma intolerância. No
Brasil, não existia isso, mas uma convivência harmoniosa e fraterna nunca existiu.
Quero abordar um outro aspecto do projeto.
Aproveito a oportunidade para parabenizar o Dr. Au rélio por abordar, com muita precisão, a questão do
Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior – Fies. Cumprimento também a nossa querida
Mãe Sílvia de Oxalá.
Não é possível garantir quota na universidade
para o negro, tendo ele que entrar num financiamento.
Normalmente essas pessoas – os negros, os afrodescendentes – têm uma baixa renda. É questionável o
fato de elas entrarem na universidade com um contra-
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to de financiamento, para pagarem posteriormente,
porque não sei se elas conseguirão emprego. Hoje há
muitos brancos com formação universitária que estão
nas ruas vendendo sanduíche porque não têm emprego. O acesso ao mercado de trabalho é muito difícil.
Concordo com a posição do Dr. Aurélio e da
Mãe Sílvia de Oxalá de que essa questão do financiamento pelo Fies não deve constar no projeto. Sr. Relator, faço uma observação sobre a questão do Fies,
porque creio que isso complica a situação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se o aluno estudar em escola privada...
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Mas o acórdão é
para escola pública.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Não. O acórdão é
para a escola privada também.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Geraldo Cândido, o Sr. Carlos Moura me comunica
que tem um compromisso inadiável e que terá que se
retirar neste momento. Agradecemos a presença de
S. Sª, que, com toda a certeza, contribuiu muito para o
aperfeiçoamento do projeto. Na Comissão, estaremos
à disposição de S. Sª, que, se quiser encaminhar al guma outra contribuição por escrito, poderá fazê-lo,
que ela será remetida ao Relator.
O SR. CARLOS ALVES MOURA – Sr. Presidente, ouvirei a conclusão da fala do Senador.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pois não.
Continua com a palavra o Senador Geraldo
Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Já estou concluindo, Sr. Presidente.
Quanto à questão do Fies, o nosso Relator diz
não haver problema na escola privada. Pessoalmente, sou contrário a esse financiamento. Tenho certeza
de que a maioria é contrária a essa questão. Se levarmos em consideração a situação socioeconômica
dessa parcela da sociedade, verificaremos que dificilmente ela procurará a universidade privada porque
sabe que não terá como resgatar sua dívida. Naturalmente, a nossa pretensão é a de que eles ingressem
na universidade pública. Defendemos a escola pública de boa qualidade e a universidade pública para to dos.
Para concluir, quero dizer que a Terceira Conferência Mundial realizada na África do Sul deu alguns
passos importantes, embora não tenha alcançado
ainda exatamente o que gostaríamos. Quero ater-me
à Carta de Salvador. Em seu último parágrafo, é dito o
seguinte: “Promover ações no sentido de criação de
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um fundo nacional de reparação, cujos recursos se jam fixados por lei e representem um percentual vin culado da receita da União, dos Estados e dos Municípios, durante um período inicial de dez anos, para o
financiamento de projetos especiais de caráter reparatório”. Ou seja, um fundo de desenvolvimento para
essas populações, que, inclusive, possa oferecer aos
afrodescendentes uma escola de boa qualidade desde o jardim de infância até a universidade, bem como
cursos profissionalizantes, para que possam se pre parar para entrar no mercado e competir em pé de
igualdade com os demais.
Então, com a nossa Car ta de Salvador, que tem
como base a Carta de Santiago, queremos abrir esse
debate com a sociedade, que é o da criação de um
fundo de reparação. Aliás, isso é mais importante do
que o próprio projeto das quotas.
Era isso o que eu queria colocar. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado,
Senador Geraldo Cândido.
O Senador Sebastião Rocha, que é o Relator,
quer usar da palavra. Antes, porém, deixamos livre o
Dr. Carlos Alves Moura, que tem um compromisso.
Com a palavra o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, Srs. Debatedores, eu queria
trazer mais algumas questões para que pudéssemos
concluir nossa audiência pública e receber, então,
mais algumas orientações.
Primeiro, em relação a essa questão da nacionalidade, o Dr. Roberto mencionou – e foi confirmado
pela Drª Dulce – que há, provavelmente, um contingente maior de alunos negros estrangeiros do que
brasileiros nas nossas universidades. Eu me perguntaria se a quota deve ser estendida também aos ne gros de outras nacionalidades. Estamos criando a reserva de vagas para estudantes negros brasileiros, visando resolver um problema crônico do Brasil, um
problema de injustiça racial e social, mas, da forma
como está, o projeto não se restringe à população
brasileira. Sou simpático à idéia de que seja restrito à
nossa população.
Então, eu gostaria de ouvir os debatedores sobre esse assunto, até porque o projeto fala, além do
acesso às universidades, do acesso a emprego público e ao Fies, que é um financiamento do ensino superior.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Sebastião Rocha, a Mãe Sílvia quer se manifestar a
respeito desse ponto.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Vou colocar todos os assuntos e a Mãe Sílvia poderá, por gentileza,
anotar, para, no final, fazer referência.
Segundo, perguntaria ao Dr. Roberto qual é o
documento – parece-me que é o registro em cartório,
a certidão de nascimento, que define de fato a cor da
população -, qual é o parâmetro documental que o
IPEA utiliza para classificar a população e qual é essa
classificação. Por exemplo, mulato existe nessa clas sificação ou ela se restringe a negro, branco e pardo?
Há alguma outra cor da população brasileira utilizada
pelo IBGE no censo ou pelo IPEA? Antes de ouvir a
resposta, quero adiantar o seguinte: estou propondo
uma sugestão, que passarei para a Mãe Sílvia e para
a Drª Dulce – já entreguei ao Dr. Carlos Moura e vou
entregar ao Dr. Aurélio -, porque, se queremos tratar
esse assunto com objetividade e de uma vez por to das, devemos deixar claro que o problema existe e
não pode mais ser tratado de forma velada. Esse é
um problema mesmo do nosso País, que as autoridades e o País devem enfrentar com mecanismos ora
conjunturais, ora estruturais, mas devem fazê-lo.
Acredito que a lei poderia mencionar concretamente
quais são os beneficiários, de uma forma mais objetiva. Propus uma redação que servirá apenas de base
para a análise dos debatedores e das instituições,
das entidades que trabalham essa questão, que representam a população negra sobretudo, porque me
parece, Dr. Roberto, que não há discriminação no
Brasil quanto ao pardo, aquele pardo que já se adap tou, que não é um pardo que já vem da quinta geração
ou da sexta geração. E, por isso, eu queria lhe ouvir se
o senhor tem dados concretos sobre participação em
emprego da população de cor parda. Por isso, que eu
pergunto, se documentalmente, essa classificação
utilizada é da certidão de nascimento. Me parece que
na universidade temos um contingente razoável de
pardos. Então, a discriminação contra o emprego no
Shopping, que não tem, o piloto da aeronave que não
é negro, o gerente da empresa que, de fato, não é ne gro. Mas me parece que com o pardo não há, de forma tão acintosa, essa discriminação, esse preconceito. Então, se nós queremos, de fato, proteger com mecanismos positivos, de discriminação positiva a população negra, eu acho que o projeto tinha que ser mais
objetivo.
Por isso, eu propus aqui um texto, logicamente
para servir apenas de debate. Eu gostaria de receber,
depois, contribuições; esse assunto não se esgota
nesta audiência pública; eu, como Relator, quero
manter uma linha de contato aberto até a conclusão
do relatório com os debatedores aqui e outras pesso-
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as interessadas no assunto, meu gabinete está à disposição para isso.
Então, eu colocaria, mais ou menos, assim: “É
beneficiária desta lei a população classificada – e coloquei, aqui, um termo “documentalmente”, porque
não sei qual é o documento que comprova como ne gra – documentalmente como negra, bem como a população classificada documentalmente como parda,
cujos pais ou avós sejam classificados como negros.
Quer dizer, a idéia é definir até que geração pode ser
beneficiada. Nós vamos até os bisavós, porque senão
não vamos estar protegendo a população negra e vamos criar um embate sério entre aqueles que são pardos, mas que tem uma aproximação muito grande
com o branco, em termos de identificação de cor. Ficará muito evidente que um pardo que não esteja até,
digamos, a terceira geração vinculada a uma família
de origem negra com um branco com uma cor um
pouco mais escura até do sol, da pele queimada do
sol. Quer dizer, como é que faz essa diferença em termos de acesso?
Então, eu gostaria, como Relator, de restringir
este projeto a quem, de fato, precisa de ter a justiça
social resolvida. Eu não gostaria de deixar este projeto como uma lei extremamente abrangente, como disse, porque me parece que pode criar mais problemas
até do que benefício. Então, seria importante que ti véssemos como objetivar nessa definição, já na lei. E,
aí, nós nos deparamos sobre esse problema de documentação que o Dr. Roberto pode falar.
Sobre a questão do Fies. Ou nós restringimos o
projeto às universidades públicas. Porque, aqui, o
projeto não é restrito à universidade pública. Ou en tão, nós temos que manter o Fies. Se é ruim com o
Fies, imaginem sem o Fies. Imagine um estudante negro, pobre, vai financiar uma faculdade privada, uma
universidade privada, sem ter o financiamento do organismo oficial, que é o Fies. Então, o projeto é incompatível com sua execução.
O outro fato é o seguinte: caso alguma faculdade não tenha candidatos para preencher 20% das vagas, como acontece hoje com a cota do gênero para
candidato. Eu sugiro – inclusive, não sei se o Senador
Geraldo Cândido tem conhecimento se algum projeto
tramita com o mesmo objetivo com relação aos negros – uma reserva de cotas também negros como
candidatos às eleições. Não sei se há projeto tramitando neste sentido – sugiro ao Senador Geraldo
Cândido que examine, que possamos acelerar também isso, para que os negros tenham mais representatividade no Parlamento, como as mulheres estão
conquistando esse espaço. Mas, enfim, caso a facul-
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dade, a universidade, não tenha o número de candidatos negros que preencham os critérios, as vagas ficarão em aberto, ou essas vagas poderão ser preenchidas, diante desse caso concreto de não se atingir a
cota?
A outra questão – o Senador Geraldo Cândido já
colocou – é que, por exemplo, nós temos um projeto
do Senador Antero Paes de Barros que estabelece
50% de reservas de vagas nas escolas públicas para
estudantes oriundos das escolas públicas de 2° grau.
E que o Governador do Rio de Janeiro, por exemplo,
já implantou naquela Unidade federada. Então, como
fica? Nós teremos 50% reservado para os alunos oriundos nas universidades públicas teremos 50% reservados para alunos oriundos das escolas públicas
e mais 20% para a população negra. Isso restringe. A
escola pública fica com um percentual de vagas muito
restrito. Uma parcela certamente se cruzará.
Basicamente, é isso. Fundamentalmente, coloquei as seguintes questões: nacionalidade: se podemos na lei definir e precisar, é o meu objetivo, é do
meu interesse assegurar que seja a população brasileira aquela que tem acesso à quota; classificação de
raça – gostaria de colocar esses aspectos para análise, porque entendo que devemos objetivar a análise
do problema, localizar o problema. Então, se o problema é na população negra, então vamos direcionar
para a população negra. Agora, se o pardo também
faz parte do problema, então direcionamos também
para o pardo. Mas até que geração? Senão, daqui a
pouco, 80% da população vai concorrer a 20% das
vagas.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Esses são os
44% a 50% que envolvem todos os afrodescendentes.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mas, com relação a curso superior, esses 2% referem-se apenas
aos negros. Quando se estende aos pardos .... São
2% para negros e pardos?
O Senador Geraldo citou aqui 11% ou 13%.
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Apenas 2% de
negros e 3% de pardos.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Quero saber qual
é a classificação de pardo e negro, porque, se nos basearmos na certidão de nascimento, acredito que es ses dados não estão precisos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Sebastião Rocha, eu tenho uma opinião. A expressão
“pardo” é uma forma pejorativa de se identificar. Acre dito que estamos falando aqui de afrodescendentes,
ou seja, descendentes de negros e brancos. Daí eli -
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minaríamos o problema dessa classificação, que V.
Exª colocou.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Se existe documentalmente, temos que corrigir por lei isso.
O SR. PRESIDENTE (Osmar dias) – Vou fazer o
seguinte, vou passar a palavra, da esquerda para a
direita, e pediria para que os convidados já fizessem
também as suas conclusões e as suas despedidas.
Com a palavra o Dr. Aurélio Hauschild.
O SR. AURÉLIO HAUSCHILD – Serei breve.
Primeiro, vou responder a pergunta do Senador Su plicy.
No Fies, por exemplo, não temos nenhuma avaliação de quantos são afrodescendentes, até porque,
na ficha de inscrição, desde 1999, não perguntamos a
cor. Então, não temos condições de ter essa informação.
Quanto à sugestão do Sr. Relator, concordo com
S. Exª em manter-se o Fies, porque aquele detalhe
que mencionei, o art. 19 da Lei 10.260, só se aplica às
instituições filantrópicas, que são uma parcela só de
todas as instituições de ensino.
Bom, eu manteria o Fies, além dessas bolsas,
como uma opção. O estudante vai optar se quiser,
não é obrigado a candidatar-se ao Fies, mas seria
uma opção a mais para o afrodescendente.
De minha parte, são essas as observações.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado,
Dr. Aurélio. Com a palavra A Mãe Sílvia.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Quanto à
bolsa dos estrangeiros, é muito o pouco o que se dá e
muito o que se persegue.
Um momento, deixe-me explicar. São muitos
poucos os que vêm para cá. Pelo interesse do País na
comercialização internacional, penso que nem se
deve mexer, porque a única coisa que vale é que nós
somos nós, o Brasil é Brasil.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Não haverá interesse de imigração por causa disso?
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Não, de jeito
nenhum, eles não vêem a hora de ir embora.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Suplicy, vamos ouvir a Mãe Sílvia.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Não, ele conhece o problema.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Permita-me um
breve aparte, se o Presidente permitir?
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Pois não,
Senador.
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O SR. EDUARDO SUPLICY – Ressalto que o
ponto que a Mãe Sílvia está colocando, qual seja o de
que, para o Brasil, a maior interação com o afrodescendente, inclusive com africanos que eventualmente
venham a estudar aqui, seria algo altamente desejável. Avalio que não temos ainda um número maior de
africanos que poderiam estar estudando nas universidades brasileiras. Quanto mais estudantes tivermos,
mais estaremos aprendendo sobre nossas origens
comuns. Como a Mãe Sílvia, ressaltou de início, um
dos maiores problemas dos africanos que para cá vieram é que eles não puderam escolher onde iriam ficar.
Assim, os membros de uma mesma família foram se parados, um para lá, outro para cá. Proporcionar a
oportunidade de uma maior interação entre os estudantes africanos que para cá vierem poderia ser uma
oportunidade para que os próprios afrodescendentes
venham a conhecer melhor as suas raízes. Isso é algo
que não deveria ser limitado. Assim, acho que deve
haver um estímulo à presença deles em nossas uni versidades.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Só uma observação, para deixar bem claro o meu pensamento, Sr.
Presidente. Não sou contra a interação, o intercâmbio, à vinda de estudantes estrangeiros, sejam eles
brancos ou negros. O que quero frisar é que, em mi nha opinião, isso deve ser extraquota. A presença da
população estrangeira não deve ser contabilizada na
quota.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Está certo.
Com a palavra Mãe Sílvia.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – Isso é ótimo.
Isso não só nos interessa no que diz respeito à integração social mas também no que diz respeito à co mercialização internacional. Com isso haverá um am paro entre todos e todos serão beneficiados – o Brasil
e os países afros.
Quanto à parte de afrodescendentes, estou de
acordo que devem ficar só afrodescendentes. Não é
preciso dizer pardos, negros e outros. Nos Estados
Unidos, até a quarta geração é considerada negra.
Depois isso foi abolido. Podemos fazer a mesma coisa. Não seria preciso fazer um vasto estudo a respeito.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado,
Mãe Sílvia.
Concedo a palavra ao Dr. Roberto Borges.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Senador, com relação à questão da nacionalidade tenho
uma opinião absolutamente convicta. Seria uma lei
brasileira para a população brasileira. Isso sem ne-
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nhum prejuízo da presença de negros africanos nas
universidades brasileiras. Isso se dá no campo da cooperação internacional. É uma outra ordem de coisas.
Essa lei deve ser uma lei para a população negra brasileira.
Com relação à questão de documentação,
quando apresentamos estatísticas dizendo que a po pulação negra tem tal incidência de pobreza ou tal nível educacional, o que estamos usando são estatísticas e critérios do IBGE. A principal base dessas informações são os censos e as PNADS – Pesquisas Nacionais por Amostras de Domicílios, que são baseadas em autodeclaração mediante a apresentação de
uma lista de opções. O recenseador, ao entrevistar o
recenseado, apresenta uma lista e questiona o seguinte: em qual essas categorias você se enquadra?
Usamos sempre a expressão e a categoria “pardo”,
que, muitas vezes, não é aceita pelo movimento ne gro. Mas essa é a categoria que o IBGE usa. Então, o
IBGE usa: brancos, pardos, negros, amarelos, indígenas e outras. As estatísticas brasileiras usam essas
categorias.
Com relação à inclusão ou não desses, classificados como “pardos”, acho que ela se justifica plenamente. Os indicadores sociais dos pardos são quase
idênticos aos dos negros. Todas aquelas estatísticas
que apresentei mostram uma diferença de um ponto
percentual para mais, um ponto percentual para me nos. No que se refere às estatísticas de pobreza, ao
trabalho infantil, às diferenças educacionais, os par dos são absolutamente semelhantes aos negros; e na
sua dessemelhança com os brancos é a mesma coisa, o que justifica inclusive a terminologia afrodescendentes. A semelhança justifica isso.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Permita-me dizer
que acho que se trata de uma questão cultural. Essa
classificação demanda de situações antigas. Por
exemplo, toda a minha família é classificada como
parda. Estou aqui reafirmando. Não podemos nos
comparar em termos...
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Isso é
uma aberração, porque o senhor é louro, ruivo.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Exato. Então, é
um problema cultural de quem classifica. Quem é que
classifica? O cartorário, o escrivão? Aí é que está o
problema. Estou alertando sobre isso porque é preciso que o Brasil construa uma legislação que defina
critérios de cor. No momento em que estamos fazendo uma lei que trabalha a questão racial, temos que
ter claros os parâmetros raciais do país.
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O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Com
relação às estatísticas que apresentamos freqüentemente, são estatísticas do IBGE, que usa essas categorias e que são resultantes de auto-declaração. Não
é o entrevistador que atribui a cor ao entrevistado. Ao
entrevistado é apresentada uma lista de opções, e ele
opta por uma. Existem, Senador, diferenças perceptíveis regionais nessa auto-percepção. Na Bahia, uma
pessoa se sente muito mais à vontade, muito mais
propensa a se declarar negra do que em Santa Catarina. Isso é uma coisa com que o IBGE depara o tem po todo. Existem diferenças regionais, diferenças culturais nessa auto-declaração.
O que eu queria ressaltar é que esses dados do
IBGE não se prestam a esse tipo de identificação do
beneficiário, porque não são dados que individualizam as pessoas. O IBGE coleta aquilo, que não tem
nome. Os resultados do censo, mesmo os micro-dados do censo, que tem os dados individuais, não têm
o nome da pessoa, não tem o endereço. Então, esse
tipo de base de dados não se presta a um critério, a
um propósito de identificar o beneficiário. Existe na
certidão de nascimento a declaração de cor. Não sa beria dizer para o senhor, neste momento, se aquilo é
uma declaração, se quem faz o registro declara aquilo
ou se é o funcionário do cartório quem coloca aquilo.
No seu caso, certamente, foi o funcionário do cartório.
O senhor levanta a idéia de que o pardo, sobretudo o
pardo de cor clara, que já passou por um longo pro cesso de miscigenação seria menos objeto de discriminação. Isso talvez seja verdade no mercado de tra balho, naquelas ocupações em que o critério seja a
aparência. Sabe-se, por exemplo, que não se encontram garçons negros nos restaurantes da zona sul do
Rio de Janeiro. Talvez se encontrem pardos ou mulatos claros. Quando estamos falando das condições
sociais, de educação e outras, não há praticamente
diferenças entre pardos e negros. As estatísticas são
muito claras a esse respeito. Afro descendentes...
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – O senhor acha
correta essa classificação de pardo ou poderíamos,
mais na frente, examinar a possibilidade de...
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Essa é
uma classificação que obedece a um critério de apa rência.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – É discriminatória. Então, já aproveita e coloca afrodescendente.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Nada
contra. Afrodescendente inclui a população parda,
mulata, enfim, qualquer termo que se queira usar.
Agora, existem diferenças regionais, culturais. Em
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certas partes do Brasil, Mãe Sílvia seria classificada
como parda e em certas partes seria classificada
como negra.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Essa lei
está sendo feita para atender aos direitos da população negra. Se estamos ouvindo dos próprios representantes da população negra que eles não desejam
essa denominação de pardos, por que insistir nisso?
Por que não denominar logo aquilo que eles desejam
que seja feito, afrodescendentes, para acabar com
essa polêmica?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Sr. Presidente,
não sou contra isso. O que quero é definir um critério
para o futuro. Estamos votando uma lei que pode ser
perene, pode durar 50, 100 anos, e os oportunistas
poderão se utilizar da lei para induzir mecanismos legais de classificação de cor para se tornarem pardos.
Se eu quiser colocar os meus filhos, daqui para frente,
como pardos para se beneficiarem da lei, se não houver outro critério mais objetivo, eles passam a ser pardos documentalmente, entram nas estatísticas e passam a ter direito de acordo com a lei.
Então, essa questão tem que ser repensada,
tem que se definir a geração. Prefiro que o projeto objetive a geração.
E qual é o documento que vai comprovar isso? É
a certidão de nascimento? Vamos colocar a certidão
de nascimento como comprovante disso. Se ficarmos
com critérios subjetivos, como IBGE, como Ipea, pesquisas domiciliares, isso não terá efetividade; esse é
o problema.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Permita-me, Sr.
Presidente, uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Suplicy, já estamos quase na hora da Ordem do Dia.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Serei brevíssimo,
Sr. Presidente.
Sugiro, primeiramente, que o termo seja afrodescendente. Segundo, que o Relator manter que o
direito se dará conforme a declaração da pessoa, ou
seja, a própria pessoa se classifica. Mas poderia ha ver um acréscimo no sentido de que a instituição ou o
responsável pelo concurso, o que seja, solicite da
pessoa a comprovação da veracidade de sua declaração.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mas não há critério para isso.
O SR. EDUARDO SUPLICY – O critério de que
seja verdadeiro, que ele seja, de fato, um afrodescendente, qualquer que seja o grau.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Suplicy, nós não vamos chegar agora a um consenso,
a uma conclusão de qual será a prova. Essa audiência pública já avançou demais.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Sr. Presidente,
outra providência que V. Exª poderá tomar para diminuir a preocupação do Senador Sebastião Rocha é
solicitar ao cartório que faça a devida retificação na
certidão de nascimento do Senador Sebastião Rocha
– está em tempo de fazer a correção.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Suplicy, se V. Exª prometer que encerrará, farei isso.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Acre dito que a palavra “pardo” não se inclui na redação inicial e nem na modificação proposta. Mas acho fundamental incluir no benefício da lei a população classificada como parda pelo IBGE, porque eles são vítimas
da mesma sucessão de discriminação que a população negra.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Mas tem que ver.
O documento é que vale.
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Sim,
acho que a proposta do Senador Suplicy avança nes sa direção, ou seja, ao se apresentar, ao se autodeclarar, isso pode parecer óbvio. Há determinadas pes soas que não gerarão dúvida de que são negras ou
afrodescendentes; havendo dúvida, que se apresente
a certidão de nascimento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Até determinada
geração. Precisa fixar-se a geração. Na quarta geração, já há grande miscigenação, já se tem uma cor
clara.
O SR. EDUARDO SUPLICY – Mas não há preocupação com isso. Se o bisavô tiver sido escravo, a
pessoa passa a ter direito
O SR. ROBERTO BORGES MARTINS – Para
finalizar, uma outra questão levantada foi a inclusão
do crédito educativo. Isso é fundamental, porque não
se pretende apenas estabelecer cotas nas universidades públicas. O sistema universitário privado no
Brasil hoje é maior e cresce mais rapidamente do que
o sistema público. Então, é fundamental que sejam
estabelecidas cotas também nas universidades privadas. Para isso é preciso haver alguma fonte, porque a
universidade vai, legitimamente, perguntar quem
paga.
Então que seja incluindo crédito educativo ou a
sugestão altamente positiva do representante do Mi nistério da Educação, de haver uma parcela de bolsas
– acho muito positivo.
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Finalmente, Senador Suplicy, quanto à sua pergunta a respeito de certas estatísticas. O Ipea não
dispõe dessas estatísticas, nem o IBGE; são estatísticas de natureza educacional, são da competência do
Ministério da Educação. Sei de alguns casos em que
está sendo realizado um censo racial. Quer dizer, a
Universidade de São Paulo está fazendo isso; não sei
se o Ministério da Educação dispõe dessas estatísticas.
Eu queria fazer uma última observação. É fundamental, no meu entendimento, do ponto de vista
ético, aquele fundamento histórico que apresentei da
necessidade da compensação, ele se aplica muito especialmente às universidades católicas. A Igreja Ca tólica foi um grande beneficiário da escravidão negra
e do tráfico, é perfeitamente justo que ela estabeleça
no seu sistema educacional algum tipo de compensação, de reparação. A Igreja Católica deu sustentação
ideológica, teológica e foi a grande beneficiária, foi
uma grande proprietária de escravos em toda a América e seria absolutamente justo que algum tipo de reparação fosse oferecido pelo sistema educacional católico.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Obrigado,
Dr. Roberto.
Concedo a palavra à Embaixadora Dulce Pereira.
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Muito obrigada. Estava consultando uma especialista nessa
área dos movimentos negros, e que tem sido uma
consultora importante.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ca minhamos muito e esta é uma sessão histórica, porque alguns de nós não acreditávamos que fôssemos,
em vida, ver esta discussão acontecendo no Senado.
Diria que as propostas apresentadas, sobretudo as
do Senador Eduardo Suplicy, excluindo-se a questão
específica da população indígena – porque não acredito que seria benéfico para ela sua inclusão nesse
texto, considerando-se sobretudo o processo interno
que a comunidade vem conduzindo hoje –, são pro postas muito importantes.
Parabenizo o representante do Ministério da
Educação pela extraordinária inclusão aqui feita, o
que, sem dúvida, mostra também, do início do debate
até agora, o engajamento desse Ministério que, afinal
de contas, é o responsável pela implantação dessa lei
importante que, temos certeza, será aprovada.
Gostaria, ainda, de lembrar que não podemos
fugir da História e não podemos ser irresponsáveis ou
reproduzir a perversidade sobretudo com grande par-
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te da população negra, que foi e tem sido registrada
como parda. Por exemplo, sou parda na minha certidão de nascimento e tive que brigar muito para que os
meus filhos não fossem pardos. Por isso eu queria
lembrar que quando, por determinação do Presidente
Fernando Henrique, foi instituído um grupo de trabalho para a valorização da população negra, uma das
medidas foi assegurar que o sistema de saúde trou xesse dados sobre os diferentes grupos étnicos. Sa bemos que as pessoas morrem, têm tendências a determinadas doenças ou apresentar algumas anomalias ou questões de saúde em função da pressão social, do estresse ou mesmo da origem étnica.
No início da implantação do projeto foi muito difícil conseguir que os médicos concordassem em iden tificar as pessoas a serem enterradas. Vou contar aqui
uma situação e o faço na ausência do amigo, porque
não contaria na presença da pessoa: fui cuidar do óbito da mãe do Dr. Carlos Moura e os médicos não que riam colocar que ela era negra – ela é tão escura
quanto ele ou mais –, por quê? Porque era difícil lidar
com a realidade de alguém morrer naquele hospital
sendo identificada como negra. Naquele momento
tive que brigar para dizer que ela era negra.
Além disso, em algumas regiões do País, essa
questão foi política e o erro vem sendo corrigido, mas
temos uma grande porcentagem de negros, de afro descendentes, que são registrados como pardos e alguns, eventualmente, como a nossa prezada assessora aqui que foi registrada como branca, por um pro cesso de se olhar o pai ou até mesmo os nossos pais
negros, às vezes, com medo das conseqüências sociais de sermos registrados como pretos.
Além do mais, as terminologias são horríveis.
Mulato é o cruzamento de mula com jumento; pardo é
uma terminologia da escravidão, sobretudo, para jus tificar certas características de alguns escravos, prin cipalmente daqueles que às vezes eram utilizados
pelos seus próprios pais no processo da economia da
escravidão como escravos e temos até o exemplo de
Luís Gama e tantos outros.
Então, é claro que os termos são extremamente
pejorativos, sobretudo no período pós-guerra. Muitas
vezes, a terminologia parda foi utilizada pelos cartórios para definir alguns grupos humanos, de acordo
com a avaliação até mesmo daqueles cartórios. Ago ra, não podemos fugir à história, acho que essa é uma
questão verdadeira. Há um estudo feito pelo professor
Nelson Vale, no IPEA, ele é ainda atual, que mostra
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que a diferença, no que diz respeito à possibilidade de
ascensão social entre um chamado preto e um cha mado pardo é muito pequena, senão mínima. As estatísticas, inclusive, atualizam esses dados. Então,
acho que não podemos fugir à história. É uma história
perversa? É. É uma história difícil? É, mas não podemos excluir essas pessoas. Minha proposta é que
mantenhamos o termo afrodescendente, que seja in cluída a designação de pretos e pardos, conforme os
documentos que identificam as pessoas, porque es ses documentos existem. Talvez uma redação adequada fosse que a lei se aplica aos afrodescendentes, incluindo pretos e pardos, conforme o registro de
nascimento. E incluiria, um tratamento interessante,
acho, que seria muito interessante do ponto de vista
da lei, seria, quando se diz, na inscrição o candidato
declara enquadrar-se nas regras asseguradas na presente lei, apresentando a documentação ou o seu registro de nascimento, comprobatório. O seu registro
de nascimento normalmente é, hoje, no Brasil, são o
registro de nascimento e o atestado de óbito, são os
dois que de fato são utilizados.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Gosta ria de
lembrar, Drª Dulce, estou insistindo, que a lei não
prevê apenas acesso ao ensino superior, ela prevê
a cargos públicos e concurso. E do jei to que é a manipulação na po lítica também, com re ferência, inclusive, aos concursos, que nem sempre são legítimos, então, se não cuidarmos disso, poderão ser
reservadas 20% das vagas, e essas vagas, na verdade, não vão para os negros, vão para os pardos.
Se você não estabelecer cri térios, a população ne gra, que é o objetivo má ximo, acaba não sendo
atendida, e o objetivo do projeto não é alcançado.
Essa é a preocupação.
A DRA. DULCE MARIA PEREIRA – Concordo
totalmente. O que acho é que se dissermos afrodescendentes, (vírgula), quer dizer, incluindo pretos e
pardos, porque aí as pessoas comprovam, é diferente
de simplesmente deixar afrodescendentes. Não, os
pretos e pardos são afrodescendentes ou não, even tualmente, aí é um caso de correção, é um caso específico, não é mesmo? Mas acho que faríamos aí uma
grande contribuição.
Sobre a questão de a quem se destina, se os
nacionais brasileiros ou não, acredito que o ideal seja
que se destine à população brasileira. Porque existem
vários mecanismos, estão em discussão alguns pro jetos, inclusive o projeto de circulação de pessoas en-
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tre vários países. Acho que é fundamental uma maior
presença de estudantes, sobretudo africanos, no Brasil, é fundamental para o Brasil, o Brasil ganhará muito com isso.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – A senhora defende que eles façam parte da quota, não, não é?
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Não, acho
que não, é outra matéria, acredito que deva ser, inclusive, um outro projeto de lei, diferente, acho que é ou tra lei, é outra legislação. Deve se destinar sobretudo
aos brasileiros. Creio que o Brasil, fazendo isso, dará
uma contribuição extraordinária.
Só finalizaria dizendo que, no que diz respeito
à questão dos mecanismos de aplicação da lei, não
vejo tanto problema nos mecanismos, até porque
acredito que sobretudo quem de nós já trabalhou
um pouco com a con solidação de po líticas públicas,
citaria a questão da saúde, por exemplo, é difícil,
ainda, mas não há uma prática cotidiana na sociedade de se trabalhar com essa possibilidade da in clusão. Acredito que uma lei como essa poderá aju dar a constru ir uma cultura de inclusão, e ela precisa ser tratada como instrumento con juntural, e acho
que isso foi bem dito aqui, como instrumento conjuntural. E acredito ainda que não devemos utilizar o
termo discriminação positiva. Penso que todas as
pessoas que trabalham sobretudo com as questões
do desenvolvimento humano nenhuma discriminação é positiva, sobretudo quando aplicadas em so ciedades como as nossas. Não estou falando aí da
discriminação no sentido da separação científica,
seja o que for, a discriminação em si e a utilização
do termo discriminação po sitiva acredito que ela já
desqualifica o processo histórico, de conjunção, de
inclusão. Acho que temos que saber que discriminação, por princípio, será sempre negativa para o
processo social. Não estou di zendo do ponto de vis ta semântico, mas do ponto de vista cultural, sobretu do, que utilizamos.
Acho que basicamente é isso. Além do mais,
talvez por en xergar um pouco dos processos mun diais, talvez por perceber também a urgência em
que vive a população ne gra, seria extremamente
importante se esta lei pudesse ser aprovada, no
prazo me nor possível, e, sobretudo, pu desse ser
aplicada, para que salvemos ainda muitos e muitos
jovens ne gros que vivem num espaço dramático de
exclusão.
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O SR. GERALDO CÂNDIDO – Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Com a palavra o Senador Geraldo Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Gostaria de in formar aqui os companheiros presentes que vamos
apresentar ao nosso Relator uma proposta com
emenda, substituindo no art. 1º a palavra “população
negra” por “população afrodescendente”. Estaremos
também adicionando o parágrafo único que é o seguinte:
Parágrafo único: Para efeito dessa lei, é considerado afro– descendente todo aquele que se autodeclara no ato da inscrição, ter ascendência africana
e característica de cor oficializadas como preta ou
parda, enquadrando-se nas regras asseguradas na
presente lei.
A SRA. MÃE SÍLVIA DE OXALÁ – É negra,
existe; preta é sujeira, e negra é a cor.
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Está inscrito:
preta ou parda.
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – São os critérios do IBGE.
O SR. GERALDO CÂNDIDO – Ainda?
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Ainda. Infelizmente, ainda.
Por isso, acho que será preciso outra Legislação; alguns de nós, temos insistido muito para que
isso aconteça.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – Vou estudar
esse assunto, porque tenho a impressão de que é
possível por meio desta lei, já de finir al guma nor ma
com relação à cor no Brasil, pelo menos, daqui para
frente.
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Peço desculpas aos Senhores, mas vou dizer a V. Exª, honestamente, eu não acredito que essa definição aconteça antes de um processo muito mais próximo do pró ximo censo. Conhecendo inclusive como se fazem as
discussões ...
O SR. SEBASTIÃO ROCHA – (Inaudível.)
A SRA. DULCE MARIA PEREIRA – Aí sim, poderá ser muito interessante.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Senador
Eduardo Suplicy, antes de encerrar, gostaria da atenção de V. Exª como prestei atenção em V. Exª também
peço a sua atenção, porque temos que fazer um agra-
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decimento público, porque como disse a Embaixadora Dulce, esta é uma reunião histórica do Senado Federal, e tenho a certeza de que estamos apreciando
um dos projetos mais importantes dos que já passaram por esta Comissão e pelo Congresso Nacional.
Porque, talvez, estamos dando um passo muito importante para a construção de um Brasil melhor, mas
um Brasil melhor para todos, reduzindo as desigualdades e a discriminação.
Acredito, que hoje fizemos aqui um trabalho muito importante também para orientar o Relatório do
Senador Sebastião Rocha, e sem dúvida o projeto
poderá ser aperfeiçoado. Mas, em nome dos Senadores e dos convidados, gostaria de agradecer ao Senador José Sarney. por ter proporcionado este momento
importante e histórico do Senado Federal, que sem
dúvida nenhuma trará para o Brasil um futuro muito
melhor. Acredito que vencemos aqui uma importante
etapa. Agradeço a presença de todos os convidados
que se dispuseram a debater o assunto, sem almoço
e sem lanche, das 10 horas da manhã até às 2 horas
e 15 minutos. Acredito que valeu realmente à pena
pelo avanço considerável do aperfeiçoamento que
poderá haver no projeto.
Da nossa parte, em nome do Presidente Ber nardo Cabral a quem também agradeço, porque es tando S. Exª em missão oficial, em Genebra, proporcionou-me este momento importante da minha vida
parlamentar, presidir esta reunião de extrema importância, com a presença de ilustres personalidades.
Agradeço ao Senador Bernardo Cabral, em nome da
Presidência da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, dizendo que assim que o Senador Sebastião Rocha apresentar o Relatório, esta matéria estará pautada, para ser votada aqui, e como é terminativa, estará pronta para ser apreciada na Câmara dos
Deputados. Muito obrigado a todos. (Muito bem! Pal mas!)
Declaro encerrada a presente reunião.

(Levanta-se a reunião às 14h16min.)
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil:
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I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou tras formas de discriminação.
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se gurança e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais;
....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................................................
XX – proteção do mercado de trabalho da mu lher, mediante incentivos específicos, nos termos da
lei;
....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta, indireta
ou funcional, de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
....................................................................................
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
....................................................................................
LEI Nº 6.015, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos,
e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 54. No caso de ter a criança nascido morta
ou no de ter morrido na ocasião do parto, será, não
obstante, feito o assento com os elementos que cou berem e com remissão ao do óbito.
....................................................................................
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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 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre os Planos de Benefícios de Previdência Social e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 93. A empresa com 100 (cem) ou mais em pregados está obrigada a preencher de 2% (dois por
cento) a 5% (cinco por cento) dos seus cargos com
beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de
deficiência, habilitadas, na seguinte proporção:
I – até 200 empregados 2%.
II – de 201 a 500 3%.
III – de 501 a 1.000 4%
IV – de 1.001 em diante 5%.
§ 1º A dispensa de trabalhador reabilitado ou de
deficiente habilitado ao final de contrato por prazo de terminado de mais de 90 (noventa) dias, e a imotivada, no contrato por prazo indeterminado, só poderá
ocorrer após a contratação de substituto de condição
semelhante.
§ 2º O Ministério do Trabalho e da Previdência
Social deverá gerar estatísticas sobre o total de em pregados e as vagas preenchidas por reabilitados e
deficientes habilitados, fornecendo-as, quando solicitadas, aos sindicatos ou entidades representativas
dos empregados.
....................................................................................
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
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III – qualificação econômico-financeira;
IV – regularidade fiscal.
....................................................................................
Art. 30. A documentação relativa à qualificação
técnica limitar-se-á a:
I – registro ou inscrição na entidade profissional
competente;
II – comprovação de aptidão para desempenho
de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e
indicação das instalações e do aparelhamento e do
pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que
se responsabilizará pelos trabalhos;
III – comprovação, fornecida pelo órgão licitante,
de que recebeu os documentos, e, quando exigido, de
que tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;
IV – prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II deste ar tigo, no caso de licitações pertinentes a
obras e serviços, será feita por atestados fornecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
devidamente certificados pela entidade profissional
competente, limitadas as exigências a:
a) quanto à capacitação técnico-profissional:
comprovação do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data da licitação, profissional de nível
superior detentor de atestado de responsabilidade
técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente
às parcelas de maior relevância e valor significativo
do objeto da licitação, vedadas as exigências de
quantidades mínimas ou prazos máximos;
b) (Vetado).

Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição Federal, institui normas
para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providencias.

§ 2º As parcelas de maior relevância técnica ou
de valor significativo, mencionadas no parágrafo anterior, serão prévia e objetivamente definidas no instrumento convocatório.

....................................................................................
Art. 27. Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, exclusivamente, documentação relativa a:
I – habilitação jurídica;
II – qualificação técnica;

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de
aptidão através de certidões ou atestados de obras
ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.
§ 4º Nas licitações para fornecimento de bens, a
comprovação de aptidão, quando for o caso, será feita
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através de atestados fornecidos por pessoa jurídica
de direito público ou privado.
§ 5º É vedada a exigência de comprovação de
atividade ou de aptidão com limitações de tempo ou
de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras não previstas nesta lei, que inibam a participação na licitação.
§ 6º As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais
para o cumprimento do objeto da licitação, serão
atendidas mediante a apresentação de relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade,
sob as penas cabíveis, vedada as exigências de pro priedade e de localização prévia.
§ 7º (Vetado).
§ 8º No caso de obras, serviços e compras de
grande vulto, de alta complexidade técnica, poderá a
Administração exigir dos licitantes a metodologia de
execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos preços
e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos.
§ 9º Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta especialização,
como fator de extrema relevância para garantir a exe cução do objeto a ser contratado, ou que possa com prometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.
....................................................................................
Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qual quer processo de cópia autenticada por tabelião de
notas ou por funcionário da unidade que realiza a licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial.
§ 1º A documentação de que tratam os arts. 28 a
31 desta lei poderá ser dispensada, no todo ou em
parte, nos casos de convite, concurso, fornecimento
de bens para pronta entrega e leilão.
§ 2º O certificado de registro cadastral a que se
refere o § 1º do art. 36 substitui os documentos enu merados nos arts. 28 e 29, exclusive aqueles de que
tratam os incisos III e IV do art. 29, obrigada a parte a
declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, e a apresentar o
restante da documentação prevista nos arts. 30 e 31
desta lei.
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§ 3º A documentação referida neste artigo poderá ser substituída por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital
e o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei.
§ 4º As empresas estrangeiras que não funci onem no País, tanto quanto possível, atenderão, nas
licitações in ternacionais, às exigências dos parágrafos anteriores me diante documentos equivalentes, autenticados pe los respectivos con sulados e
traduzidos por tradutor ju ramentado, devendo ter
representação legal no Bra sil com poderes expressos para receber ci tação e responder ad ministrativa
e judicialmente.
§ 5º Não se exigirá, para a habilitação de que
trata este artigo, prévio recolhimento de taxas ou
emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do
edital, quando solicitado, com os seus elementos
constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodução gráfica da documentação fornecida.
§ 6º O disposto no § 4º deste artigo, no § 1º do
art. 33 e no § 2º do art. 55, não se aplica às licitações
internacionais para a aquisição de bens e serviços
cujo pagamento seja feito com o produto de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil faça parte, ou por agência estrangeira de cooperação, nem nos casos de contratação
com empresa estrangeira, para a compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que
para este caso tenha havido prévia autorização do
Chefe do Poder Executivo, nem nos casos de aquisição de bens e serviços realizada por unidades administrativas com sede no exterior.
....................................................................................
Art. 36. Os inscritos serão classificados por ca tegorias, tendo-se em vista sua especialização, sub divididas em grupos, segundo a qualificação técnica e
econômica avaliada pelos elementos constantes da
documentação relacionada nos arts. 30 e 31 desta lei.
§ 1º Aos inscritos será fornecido cer tificado, renovável sempre que atualizarem o registro.
§ 2º A atuação do licitante no cumprimento de
obrigações assumidas será anotada no respectivo registro cadastral.
....................................................................................
Art. 45. O julgamento das propostas será objetivo, devendo a Comissão de Licitação ou o responsável pelo convite realizá-lo em conformidade com os ti-

342

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08640 Quarta-feira 22

MAIO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pos de licitação, os critérios previamente estabelecidos no ato convocatório e de acordo com os fatores
exclusivamente nele referidos, de maneira a possibilitar sua aferição pelos licitantes e pelos órgãos de
controle.
§ 1º Para efeitos deste ar tigo, constituem tipos
de licitação para obras, serviços e compras, exceto
nas modalidades de concurso e leilão:
I – a de menor preço – quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração
determinar que será vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações
do edital ou convite e ofertar o menor preço;
II – a de melhor técnica;
III – a de técnica e preço.
§ 2º No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecendo o disposto no § 2º do art.
3º desta lei, a classificação se fará, obrigatoriamente,
por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro pro cesso.
§ 3º No caso da licitação do tipo menor preço,
entre os licitantes considerados qualificados a classificação se fará pela ordem crescente dos preços pro postos e aceitáveis, prevalecendo, no caso de empate, exclusivamente o critério previsto no parágrafo an terior.
§ 4º Para contratação de bens e serviços de informática, a Administração Pública observará o dis posto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de
1991, levando em conta, com a adoção da li citação
de técnica e pre ço, os fatores especificados em seu
§ 2º.
§ 5º É vedada a utilização de outros tipos de licitação não previstos neste artigo.
....................................................................................
os

PARECERES N

407 e 408, DE 2002

Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
34, 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 pro vidências”, determinando que todas as
concessões de serviços públicos sejam

Maio de 2002

precedidas de relatório de impacto econômico-social.
PARECER Nº 407, DE 2002
(Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador: Álvaro Dias
I – Relatório
Sob exame o Projeto de Lei do Senado nº 34, de
2000, que acrescenta dispositivo à 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”.
O artigo acrescentado tem por objetivo exigir que
“todas as concessões de serviços públicos deverão
ser precedidas, obrigatoriamente, de relatório de im pacto econômico-social que analise os seguintes aspectos:
I – número de empregos a serem gerados com a concessão;
II – custo financeiro a ser repassado
para os agentes privados com a concessão;
III – impacto sobre os custos para os
setores produtivos;
IV – impacto sobre as finanças públicas do ente responsável pela concessão, incluindo efeito sobre a arrecadação de impostos;
V – outras exigências previstas no edi tal de licitação.”
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
projeto nº 34, de 2000, quanto à sua constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. No entanto,
quanto ao mérito, propomos seja ouvido o órgão competente – Comissão de Assuntos Econômicos -, uma
vez que a matéria diz respeito essencialmente a
questões econômico-financeiras, como geração de
empregos, custo financeiro, impacto sobre custos e
sobre as finanças públicas da entidade responsável
pela concessão.
Sala da Comissão, 4 de abril de 2001. – Bernardo Cabral, Presidente – Álvaro Dias, Relator –
José Fogaça – Antonio Carlos Magalhães – Fran celino Pereira – Nilo Teixeira – Roberto Freire –
Maria do Carmo – Íris Rezende – Amir Lando –
José Agripino – Jefferson Peres – Roberto Requião – Ramez Tebet – Bello Parga – José Eduardo Dutra – Gerson Camata – Lúcio Alcântara.
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Despacho da Presidência
O Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2000, que
altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que
“dispõe sobre o regime de concessão e prestação de
serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição
Federal e dá outras providências”, determinando que
todas as concessões de serviços públicos sejam pre cedidas de relatório de impacto econômico-social, foi
lido na sessão de 10 de fevereiro de 2000 e despachado, pela Presidência, à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
Ao analisar o projeto, esse órgão técnico opinou
pela sua aprovação quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, e, no mérito, propôs fosse ouvida a Comissão de Assuntos Econômicos, pe las razões expostas.
O despacho em referência teve por base o art.
101, inciso II, letra f, do Regimento Interno, por se tra tar de regime de concessão e prestação de serviços
públicos.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania declinou de sua competência terminativa, e, nes sas condições, a Presidência retifica o seu despacho
para, em consonância com o entendimento desse órgão técnico, remetê-lo à Comissão de Assuntos Eco nômicos, em decisão terminativa.
PARECER Nº 408, DE 2002
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Relator: Senador Roberto Saturnino
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 34, de 2000, sob
análise, acrescenta dispositivo à 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“.
A iniciativa é de autoria do nobre Senador
Osmar Dias, e o artigo acrescentado à referida lei ob jetiva exigir que ”todas as concessões de serviços pú blicos deverão ser precedidas, obrigatoriamente, de
relatório de impacto econômico-social que analise os
seguintes aspectos:
I – número de empregos a serem gerados com a concessão;
II – custo financeiro a ser repassado
para os agentes privados com a concessão;
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III – impacto sobre os custos para os
setores produtivos;
IV – impacto sobre as finanças públicas do ente responsável pela concessão, incluindo efeito sobre a arrecadação de impostos;
V – outras exigências previstas no edi tal de licitação.“
O projeto busca determinar, também, que seja
apresentado relatório ao Poder Legislativo do ente
da Federação ”antes da efetivação da concessão“.
Da sua justificação, destacamos o argumento
de que a exigência permitirá maior participação da
sociedade no processo decisório, além de garantir o
pleno conhecimento dos efeitos da concessão pública, evitando-se, assim, ações lesivas ao patrimônio
público.
II – Análise
A proposição é meritória, mas seus termos
apresentam algumas dificuldades de operacionalização, que abaixo analisamos.
A exigência de que o Poder Executivo passe a
ser obrigado a encaminhar previamente ao Poder Legislativo do ente da Federação que realizar a concessão, o relatório do impacto, adentra em campo de atribuições não previstas constitucionalmente ao Poder
Legislativo, pois não cabe a este Poder examinar
pressupostos a serem observados e nem autorizar a
concessão de serviço público, o que torna o projeto
inócuo.
Além disso, é difícil medir e avaliar certas exigências contidas no projeto, como o número de em pregos a serem gerados, ou o impacto sobre os cus tos para os setores produtivos.
Cremos que a Lei nº 8.987, de 1995, objeto de
alteração do presente projeto, já alcança a finalidade
por ele visada, pelos dispositivos que abaixo transcrevemos:
”Art. 2º Para os fins do disposto nesta
Lei, considera-se:
..............................................................
II – concessão de serviço público: a
delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica
ou consórcio de empresa que demonstre

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

capacidade para seu desempenho, por sua
conta e risco e por prazo determinado.
Art. 3º As concessões e permissões
sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder con cedente responsável pela delegação, com a
cooperação dos usuários.
..............................................................
Art. 5º O poder concedente publicará,
previamente ao edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu
objeto, área e prazo.
Art. 6º Toda concessão ou permissão
pressupõe a prestação de serviço adequado
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas per tinentes e no respectivo contrato.
§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz
as condições de regularidade, continuidade,
eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e
das instalações e a sua conservação, bem
como a melhoria e a expansão do serviço.
..............................................................
Art. 15 ...................................................
§ 1º A aplicação do critério previsto no
inciso III só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, in clusive com regras e fórmulas precisas para
avaliação econômico-financeira.
§ 2º O poder concedente recusará pro postas manifestamente inexeqüíveis ou financeiramente incompatíveis como objetivos da licitação.
..............................................................
Art. 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios
que não estejam previamente autorizados
em lei e à disposição de todos os concorrentes.
Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados,
no que couber, os critérios e as normas ge -
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rais da legislação própria sobre licitações e
contratos e conterá, especialmente:
I – o objeto, metas e o prazo da concessão;
II – a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço;
..............................................................
V – os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da
regularidade jurídica e fiscal.
VI – as possíveis fontes de receitas al ternativas, complementares ou acessórios,
bem como as provenientes de projetos associados.
..............................................................
Art. 23. São cláusulas essenciais do
contrato de concessão as relativas:
..............................................................
XIV – à exigência da publicação de de monstrações financeiras periódicas da concessionária.
..............................................................
Art. 30. No exercício de fiscalização,
poder concedente terá acesso aos dados
relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros
da concessionária.
..............................................................
Art. 32. O poder concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a
adequação na prestação do serviço, bem
como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes.“
A nosso ver, assim, a lei já encerra o objetivo
visado pelo projeto, pelos dispositivos supracitados,
e outros também importantes. Prevê, por exemplo, a
desclassificação de certas propostas no processo
de licitação.
Além disso, tanto os custos dos setores produtivos quanto razões circunstanciais influentes podem
dificultar qualquer previsão.
O poder concedente, em decorrência da própria
natureza da concessão, possui a faculdade de regulamentar e controlar a atuação do concessionário, e, de
acordo com o ensinamento de Hely Lopes Meirelles,
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”nos poderes de regulamentação e controle se com preende a faculdade de o Poder Público modificar a
qualquer tempo o funcionamento do serviço concedido, visando à sua melhoria e aperfeiçoamento técnico, assim como a de aplicar penalidades corretivas ao
concessionário (multas, intervenção no serviço) e
afastá-lo definitivamente da execução (cassação da
concessão e rescisão do contrato), uma vez comprovada sua incapacidade moral, financeira ou técnica
para executá-lo em condições satisfatórias ”. (“Direito
Administrativo Brasileiro, pág. 330).

III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela rejeição do Pro jeto de Lei do Senado nº 34, de 2000.
Sala da Comissão, 7 de maio de 2002. – Roberto Saturnino, Relator.
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OF./CAE/14/02
Brasília, 7 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do Artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Exª que esta Comissão rejeitou
o Projeto de Lei Do Senado nº 34, DE 2000 que ”altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que ”Dispõe sobre o regime de concessão e prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências“, determinando que
todas as concessões de serviços públicos sejam pre cedidas de relatório de impacto econômico – social”,
em reunião realizada na presente data.
Atenciosamente, – Lúcio Alcântara, Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos.
PARECERES NºS 409 E 410, DE 2002
Sobre o Projeto, de Lei do Senado
nº 212, de 1999, de autoria do Senador
Geraldo Cândido, que dispõe sobre a co mercialização de substitutivos do leite
materno e artigos de puericultura correlacionados e dá outras providências.
PARECER Nº 409, DE 2002
( Da Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania)
Relatora: Senadora Maria Do Carmo Alves
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 212, de 1999, de
autoria do Senador Geraldo Cândido, dispõe sobre a
comercialização de substitutos do leite materno e de mais artigos de puericultura relacionados à alimentação infantil, com o objetivo de combater o que ficou
conhecido como ”desnutrição comerciogênica“.
”Desnutrição comerciogênica” é uma denominação, proposta em 1968, para o desmame precoce e
suas graves decorrências para a saúde infantil, provocada pela promoção e pelo comércio de substitutivos
do leite materno.
Desde então, vem ocorrendo uma mobilização
mundial pela amamentação natural e contra a atuação das empresas multinacionais produtoras de leite
em pó, em especial nos países subdesenvolvidos.
O projeto em análise busca transformar em lei o
que já foi aprovado, sob a forma de resoluções, tanto
no âmbito da Organização Mundial da Saúde/Organização das Nações Unidas, como pelo nosso Conselho Nacional de Saúde. No nível internacional, tra-
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ta-se do Código Internacional de Comercialização de
Substitutivos do Leite Materno e, no Brasil, da Norma
Brasileira para Comercialização de Alimentos para
Lactentes, adotada como Resolução do Conselho
Nacional de Saúde.
O Projeto vem à apreciação desta Comissão de
Constituição e Justiça e vai à análise, quanto ao mérito, da Comissão de Assuntos Sociais.
No prazo regulamentar, não foram apresentadas emendas.
II – Voto
A iniciativa não apenas é necessária como ur gente, nada havendo a obstar quanto a sua constitucionalidade, legalidade, regimentalidade e técnica legislativa.
Em vista do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 212, de 1999.
Sala da Comissão, 3 de maio de 2002. – José
Agripino, Presidente – Maria do Carmo Alves, Relatora – Roberto Freire – Luzia Toledo – Bello Parga
– Jefferson Péres – José Eduardo Dutra – Antônio
Carlos Valadares – Alvaro Dias – Edison Lobão –
Roberto Requião – Ramez Tebet – José Fogaça.
PARECER Nº 410, DE 2002
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 212, de 1999, de
autoria do Senador Geraldo Cândido, que regulamenta a comercialização de alimentos infantis para lactentes e primeira infância e artigos de puericultura
correlatos, foi apresentado em 7 de abril de 1999.
Foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania, onde foi aprovado, por unanimidade, o parecer da Senadora Maria do Carmo Alves,
em 3 de maio de 2000, que concluiu pela aprovação
do projeto quanto à constitucionalidade, juridicidade,
regimentalidade e técnica legislativa. Naquela comissão, não foram apresentadas emendas no prazo regimental.
Chegou, então, a esta Comissão de Assuntos
Sociais, em 17 de maio de 2000, para apreciação do
mérito, em caráter terminativo, conforme o art. 91, I,
do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição sob exame constitui-se de vinte
artigos. Os dois últimos constituem a cláusula de vi gência – que se dará com a publicações da lei – e a
cláusula revogatória, genérica (art. 20).
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Nos artigos restantes, o projeto regulamenta a
comercialização de substitutos do leite materno e de mais ar tigos de puericultura, e toma por referência o
Codex alimentarius, do Fundo das Nações Unidas
para à Alimentação e Agricultura e da Organização
Mundial da Saúde. A proposição dispõe, igualmente,
sobre a promoção comercial e a rotulagem dos subs titutos do leite materno e de artigos de puericultura
correlatos – mamadeiras, bicos, chupetas e mordedores.
II – Análise
A proposição apresentada pelo Senador Geraldo Cândido é, induvidosamente, de meritório conteúdo e de grande oportunidade, pois, como salienta o
autor em sua justificação, ”o reconhecimento do im pacto negativo do desmame precoce, como um pro blema de saúde pública, aparece na literatura médica
em meados da década de 60, tendo sido denunciada,
em 1968, pelo Dr. Derrick Jelftffe, o que ele chamou
de ‘desnutrição comercio gênica’, referindo-se ao
desmame precoce provocado pela promoção e pelo
comércio de substitutos do leite materno.“
Sem embargo de se tratar de projeto de lei
abrangente, houvemos por mais apropriado regulamentar à matéria de maneira aprofundada, cuidando
para que não subsistissem lacunas na legislação em
vigor, que, correntemente, provocam a emergência
de situações danosas à saúde da população infantil
brasileira, mormente seus segmentos compreendidos pelos lactentes e crianças de primeira infância.
Por outro lado, a indústria da alimentação e de
artigos de puericultura vê-se constantemente ameaçada pela variedade das legislações estaduais, que
aplicam ao comércio desses produtos as mais variadas disposições e geram um clima de incerteza nas
relações sociais de consumo e de produção, o que
implica grande prejuízo para o conjunto de nossa so ciedade.
Destarte, a Área Técnica da Saúde da Criança,
do Ministério da Saúde, empreendeu a revisão da
Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos
para Lactentes – NBCAL, em vigor no Brasil desde
1988, em colaboração com um Grupo Técnico de Trabalho, com arrimo no art. 11, do Código Internacional
de Substitutos do Leite Materno, que recomenda que
os governos criem suas próprias normas e garantam
a fiscalização do setor e o devido cumprimento da lei
por parte de todos os agentes sociais envolvidos.
O referido Grupo Técnico de Trabalho contou
com representantes dos seguintes órgãos e entidades: Agência Nacional de
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Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura,
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios,
Consultoria Legislativa do Senado Federal, Instituto
Nacional de Metrologia, Sociedade Brasileira de Pediatria, Conselho de Auto-Regulamentação Publicitária, Associação Brasileira de Indústrias de Alimentação, Associação Brasileira de Produtos de Puericultura, Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), Organização Panamericana da Saúde
(OPAS) e Rede Internacional em Defesa do Direito de
Amamentar (IBFAN).
Pode-se depreender que se tratou de trabalho
organizado, eminentemente, sobre bases democráticas, em que todos os membros puderam expender livremente seus argumentos e realizar a defesa legítima de seus lícitos interesses.
Juntamente com o texto final da revisão da mencionada Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes – NBCAL – recebido por esta
relatoria do Projeto de Lei do Senado nº 212, de 1999,
em anexo foi-nos encaminhada uma preciosa Nota
Técnica, com considerações e argumentos que, certamente, servem de justificação clarividente à apresentação do substitutivo ora examinado por esta Co missão de Assuntos Sociais.
Sabiamente discorre trecho da nota técnica:
No monitoramento da NBCAL realizado nos anos de 1999 e 2000, por este Ministério (da Saúde), foram detectadas infrações
reputadas graves em produtos de todas as
indústrias que comercializam leites infantis
modificados e de praticamente todas as empresas que comercializam bicos, chupetas e
mamadeiras no país.
Considerando as infrações detectadas,
a complexidade das estratégias de marketing utilizadas pelas indústrias com o objetivo de induzir a venda de seus produtos, a
dificuldade de entendimento de alguns dos
artigos, da NBCAL, e considerando também
que a publicidade indiscriminada de alimentos infantis e de bicos, chupetas e mamadeiras tem sido destacada em vários estudos
como uma das causas do desmame precoce no país, a Área Técnica de Saúde da Criança, da Secretaria de Políticas de Saúde
do Ministério da Saúde, decidiu pela necessidade urgente de revisão da referida Resolução (nº 31/92, do Conselho Nacional de
Saúde), para torná-la mais clara, em especial para os inspetores de saúde das VISAS
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(Vigilâncias Sanitárias) estaduais, que têm a
tarefa de fiscalizar o seu cumprimento, bem
como pelo encaminhamento dessa nova
proposta à Comissão de Assuntos Sociais,
para que sejam incorporadas ao texto do
PLS nº 212/99 as modificações ora efetuadas, como propostas de emendas ao projeto.
O conhecimento de alguns argumentos técnicos e políticos são fundamentais
para análise e aprovação desse projeto, que
destacamos a seguir:
1 O uso de mamadeira é muito grande
no país. Conforme a PNDS/96 (pesquisa re alizada pela Fundação IBGE), no primeiro
mês de vida, uma em cada três crianças já
utiliza esse produto.
2 O uso de mamadeira e chupetas
pode ter conseqüências adversas para a saúde e o desenvolvimento infantil, mesmo
nos locais em que há acesso a água limpa,
bons serviços de saúde e condições de higiene domiciliar adequadas. Os riscos envolvem desde o desmame precoce até a contaminação bacteriana, falta de contato físico e
interação com a mãe, possíveis efeitos tóxicos de nitrosaminas presentes nas borrachas dos bicos artificiais e alterações no desenvolvimento da cavidade bucal da criança.
3 A chave para o aleitamento materno
bem sucedido são uma ‘pega’ e deglutição
corretas do bebê. A administração de alimentos e líquidos através de mamadeiras
provoca na criança a famosa síndrome de
confusão de bicos, induzindo ao desmame
precoce. Por isso, este Ministério tem recomendado aleitamento materno exclusivo,
sem água, sucos ou chás por 6 meses e
continuado, com a introdução de outros alimentos, adequados à criança, até os 2 anos
de idade ou mais.
4 Quando se trata de alimentos de
transição, em forma líquida, recomenda-se
que os mesmos devem ser administrados à
criança em copinho ou xícara, e nunca em
mamadeiras.
5 A OMS e Unicef não recomendam o
uso de mamadeira em nenhuma condição,
nem mesmo quando é imprescindível dar ao
bebê um alimento substituto do leite mater-
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no, como é o caso das crianças filhas de
mães HIV soro-positivas.
6 As cáries dentárias são muito mais
freqüentes entre crianças alimentadas com
mamadeiras do que entre as que mamam
no peito. Estudo na Turquia mostrou que a
cárie de mamadeira apresentou associação
significante com peso e estatura mais baixos nas crianças de 3 a 5 anos.
7 Os dados da DHS – Demografic and
Health Survey – indicam que em muitos países se administram suplementos líquidos às
crianças sem que isso implique o uso de
mamadeira. Os mais de 16.000 hospitais
amigos da Criança existentes no mundo,
dos quais 177 no Brasil, comprovam essa
realidade: a não utilização de chupetas e
mamadeiras.
8 Estudos têm demonstrado a implicação da chupeta como causa do desmame
precoce, bem como pode ser um importante
veículo na transmissão dos parasitas intestinais, o que deixa clara a necessidade de
mudanças de comportamentos para combater tanto o desmame precoce como as parasitoses intestinais, de forma a garantir a saúde da criança como um todo.
9 A prática do aleitamento materno
traz benefícios tanto para a mulher, como
para a criança, família, governo e a sociedade em geral. As crianças amamentadas ao
peito, de acordo com as recomendações,
apresentam, em sua grande maioria, estado
nutricional normal, menor probabilidade de
adoecer por diarréia e infecções respiratórias agudas, menor mortalidade por essas
causas, melhor desenvolvimento intelectual,
menor risco de desenvolver morte súbita,
câncer, diabetes, infecções do trato urinário,
otite e xeroftalmia; menor incidência de parasitoses intestinais, cárie dental e de má
oclusão.
10 A maioria das mulheres, cerca de
97%, tem capacidade para produzir leite em
qualidade e quantidade suficiente para garantir o crescimento e o desenvolvimento
saudável dos seus filhos. Apenas 3% das
mulheres não têm condições para amamentar, por problemas fisiológicos.
11 Para informar a mulher e a comunidade em geral sobre a importância do aleitamento materno e sobre os riscos dos lei-
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tes artificiais, bicos, chupetas e mamadeiras, é necessário um trabalho conjunto de
governo, profissionais de saúde, patrões e
indústrias que comercializam esses produtos, no sentido de garantir essa prática, ou
seja, garantir que os profissionais orientem
adequadamente as mulheres desde o
pré-natal, que os patrões respeitem e cum pram as leis que protegem a mulher trabalhadora e a estudante que amamentam e
que as indústrias não utilizem estratégias de
marketing que visem à venda indiscriminada desses produtos.
12 Estudos vêm demonstrando um au mento nos índices de aleitamento materno
no país nos últimos anos; no entanto, a du ração mediana de aleitamento materno exclusivo ainda é muito baixa no País, cerca
de 33 dias apenas. Certamente, entre outras
causas já detectadas, a publicidade e as estratégias de marketing utilizadas pelas indústrias de bicos, chupetas e mamadeiras,
inclusive infringindo a legislação em vigor,
tem corroborado para a introdução desses
produtos na alimentação e na vida das crianças, prejudicando, sem sobra de dúvida,
a prática do aleitamento natural.
III – Voto
Em vista das razões e considerações acima,
contamos com. a imprescindível colaboração de nos sos pares para a aprovação do seguinte:
EMENDA Nº 1 – CAS
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 212
(SUBSTITUTIVO), DE 1999
Regulamenta a comercialização de
alimentos para lactentes e crianças de
primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos.
O Congresso Nacional decreta:
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O objetivo desta lei é contribuir para a
adequada nutrição dos lactentes e das crianças de
primeira infância por meio dos seguintes meios:
I – regulamentação da promoção comercial e do
uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bem como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas;
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II – proteção e incentivo ao aleitamento materno
exclusivo nos primeiros seis meses de vida; e
III – proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os dois anos de idade, após a introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes e
das crianças de primeira infância.
Art. 2º Esta lei se aplica à comercialização e às
práticas correlatas, à qualidade e às informações de
uso dos seguintes produtos, fabricados no País ou importados:
I – fórmulas infantis para lactentes e fórmulas infantis de seguimento para lactentes;
II – fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância;
III – leites fluídos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal;
IV – alimentos de transição e alimentos à base
de cereais indicados para lactentes ou crianças de
primeira infância, bem como outros, alimentos ou be bidas à base de leite ou não, quando comercializados
ou de outra forma apresentados como apropriados
para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância;
V – fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para recém-nascido de alto risco;
VI – mamadeiras, bicos e chupetas.
Art. 3º Para os efeitos desta lei, adotam-se as
seguintes definições:
I – Alimentos Substitutos do Leite Materno ou
Humano – qualquer alimento comercializado ou de alguma forma apresentado como um substituto parcial
ou total do leite materno ou humano;
II – Alimento de Transição para Lactentes e Crianças de Primeira Infância ou Alimento Complementar – qualquer alimento industrializado para uso direto
ou empregado em preparado caseiro, utilizado como
complemento do leite materno ou de fórmulas infantis, introduzido na alimentação de lactentes e crianças de primeira infância com o objetivo de promover
uma adaptação progressiva aos alimentos comuns e
propiciar uma alimentação balanceada e adequada
às suas necessidades, respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor.
III – Alimento à Base de Cereais para Lactentes
e Crianças de Primeira Infância – qualquer alimento à
base de cereais próprio para a alimentação de lactentes após o sexto mês e de crianças de primeira infância, respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu
desenvolvimento neuropsicomotor.
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IV – Amostra – uma unidade de um produto fornecida gratuitamente, por uma única vez.
V – Apresentação Especial – qualquer forma de
apresentação do produto relacionada à promoção comercial, que tenha por finalidade induzir a aquisição
ou venda, tais como embalagens promocionais, em balagens de fantasia ou conjuntos que agreguem ou tros produtos não abrangidos por esta lei.
VI – Bico – objeto apresentado ou indicado para
o processo de sucção nutritiva da criança, com a finalidade de administrar ou veicular alimentos ou líquidos.
VII – Criança – Indivíduo até 12 anos de idade
incompletos.
VIII – Criança de Primeira Infância ou Criança
Pequena – criança de 12 meses a 3 anos de idade.
IX – Chupeta – bico artificial destinado à sucção,
sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos ou líquidos.
X – Destaque – mensagem gráfica ou sonora
que visa a ressaltar determinada advertência, frase
ou texto.
XI – Doação – fornecimento gratuito de um pro duto em quantidade superior à caracterizada como
amostra.
XII – Distribuidor – pessoa física, pessoa jurídica ou qualquer outra entidade no setor público ou privado envolvida, direta ou indiretamente, na comercialização ou importação, por atacado ou no varejo, de
um produto contemplado nesta lei.
XIII – Kit – é o conjunto de produtos de marcas,
formas ou tamanhos diferentes em uma mesma em balagem.
XIV – Exposição Especial – Qualquer forma de
expor um produto de modo a destacá-lo dos demais,
no âmbito de um estabelecimento comercial, tais
como vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos em forma de pirâmide ou ilha, engradados, or namentação de prateleiras e outras definidas em re gulamento.
XV – Embalagem – é o recipiente, o pacote ou o
envoltório destinado a garantir a conservação e a facilitar o transporte e manuseio dos produtos.
XVI – Importador – empresa ou entidade privada que pratique a importação de qualquer produto
abrangido por esta lei.
XVII – Fabricante – empresa ou entidade privada ou estatal envolvida na fabricação de qualquer
produto objeto desta lei.
XVIII – Fórmula Infantil para Lactentes – é o produto em forma líquida ou em pó destinado à alimenta-
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ção de lactentes até o sexto mês, sob prescrição, em
substituição total ou parcial do leite materno ou humano, para satisfação das necessidades nutricionais
desse grupo etário.
XIX – Fórmula Infantil para Necessidades Dietoterápicas Específicas – aquela cuja composição foi alterada com o objetivo de atender às necessidades específicas decorrentes de alterações fisiológicas ou
patológicas temporárias ou permanentes e que não
esteja amparada pelo regulamento técnico específico
de fórmulas infantis.
XX – Fórmula Infantil de Seguimento para Lactentes – produto em forma líquida ou em pó utilizado,
por indicação de profissional qualificado, como subs tituto do leite materno ou humano, a partir do sexto
mês.
XXI – Fórmula Infantil de Seguimento Para Cri anças de Primeira Infância – produto em forma líquida
ou em pó, utilizado como substituto do leite materno
ou humano, para crianças de primeira infância.
XXII – Lactente – Criança com idade até onze
meses e vinte e nove dias.
XXIII – Leite Modificado – aquele que como tal
for classificado pelo órgão competente do Poder Pú blico.
XXIV – Material Educativo – todo o material escrito ou audiovisual, destinado ao público em geral,
que vise a orientar sobre a adequada utilização de
produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância, tais como folhetos, livros, ar tigos em pe riódico leigo, fitas cassete, fitas de vídeo, sistema eletrônico de informações e outros.
XXV – Material Técnico Científico – todo o material elaborado com informações comprovadas sobre
produtos ou relacionadas ao domínio de conhecimento da nutrição e da pediatria, destinado a profissionais
e pessoal de saúde.
XXVI – Representantes Comerciais – profissionais (vendedores, promotores, demonstradores ou
representantes da empresa e de vendas) remunerados, direta ou indiretamente, pelos fabricantes, fornecedores ou importadores dos produtos abrangidos
por esta Lei.
XXVII – Promoção Comercial – o conjunto de
atividades informativas e de persuasão, procedente
de empresas responsáveis pela produção ou manipulação, distribuição e comercialização, com o objetivo
de induzir a aquisição ou venda de um determinado
produto.
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XXVIII – Recém-Nascido de Alto Risco – aquele
que nasce com peso inferior a dois mil e quinhentos
gramas ou que necessita de tratamento intensivo
imediatamente após o parto.
XXIX – Rótulo – toda inscrição efetuada na su perfície do recipiente ou embalagem do produto, con forme dispuser o regulamento.
XXX – Fórmula de Nutrientes para RecémNascidos de Alto Risco – Composto de nutrientes apresentado ou indicado para suplementar a alimentação
de recém-nascidos prematuros ou de alto risco.
Seção II
Do Comércio e da Publicidade
Art. 4º É vedada a promoção comercial dos pro dutos a que se refere o art. 2º, itens I, V e VI, em qua isquer meios de comunicação, conforme se dispuser
em regulamento.
Parágrafo único. Este dispositivo não deve res tringir políticas e práticas concorrenciais que visem à
venda de produtos a preços mais baixos.
Art. 5º A promoção comercial de alimentos in fantis referidos no art. 2º, incisos II, III e IV, deverá in cluir, em caráter obrigatório, o seguinte destaque, vi sual ou auditivo, consoante o meio de divulgação:
I – para produtos referidos nos incisos
II e III os dizeres ”O Ministério da Saúde in forma: o aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os
dois anos de idade ou mais.
II – para produtos referidos no inciso
IV – os dizeres ”O Ministério da Saúde informa: após os seis meses de idade continue
amamentando seu filho e ofereça novos ali mentos“.
Art. 6º Não é permitida a atuação de representantes comerciais nas unidades de saúde, salvo
para a comunicação de aspectos técnico-científicos
dos produtos aos médicos-pediatras e nutricionistas.
Parágrafo único. Constitui dever do fabricante,
distribuidor ou importador informar seus representantes comerciais e as agências de publicidade contratadas acerca do conteúdo desta Lei.
Art. 7º Os fabricantes, distribuidores e importadores somente poderão fornecer amostras dos produtos referidos no artigo 2º, incisos I a IV, a médicos-pediatras e nutricionistas, quando do lançamento
do produto, de forma a atender ao artigo 15 desta lei.
§ 1º Para os efeitos desta lei, o lançamento nacional deverá ser feito no prazo máximo de 18 meses,
em todo o território brasileiro.
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§ 2º É vedada a distribuição de amostra quando
do relançamento do produto ou da mudança de marca do produto, sem modificação significativa na sua
composição nutricional.
§ 3º É vedada a distribuição de amostras de mamadeiras, bicos, chupetas e suplementos nutricionais
indicados para recém-nascidos de alto risco.
§ 4º A amostra de fórmula infantil para lactentes
deverá ser acompanhada de protocolo de entrega da
empresa, com cópia para o pediatra ou nutricionista.
Art. 8º Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos de que trata esta lei somente poderão conceder patrocínios financeiros ou materiais
às entidades científicas de ensino e pesquisa, ou às
entidades associativas de pediatras e de nutricionistas, reconhecidas nacionalmente, vedada toda e
qualquer forma de patrocínio a pessoas físicas.
§ 1º As entidades beneficiadas zelarão para que
as empresas não realizem promoção comercial de
seus produtos nos eventos por elas patrocinados e limitem-se à distribuição de material técnico-científico.
§ 2º Todos os eventos patrocinados deverão incluir nos materiais de divulgação o destaque ”Este
evento recebeu patrocínio de empresas privadas, em
conformidade com a Lei nº ..... ”.
Art. 9º, São proibidas as doações ou vendas a
preços reduzidos dos produtos abrangidos por esta
lei às maternidades e instituições que prestem assistência a crianças.
§ 1º A proibição de que trata este artigo não se
aplica às doações ou vendas a preços reduzidos em
situações de excepcional necessidade individual ou
coletiva, a critério da autoridade fiscalizadora competente.
§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior,
garantir-se-á que as provisões sejam contínuas no
período em que o lactente delas necessitar.
§ 3º Permitir-se-á a impressão do nome e do logotipo do doador, vedada qualquer publicidade dos
produtos.
§ 4º A doação para fins de pesquisa somente
será permitida mediante a apresentação de Protocolo
aprovado, pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição a que o profissional estiver vinculado, observados os regulamentos editados pelos órgãos competentes.
§ 5º O produto objeto de doação para pesquisa
deverá conter, como identificação, no painel frontal e
com destaque, a expressão ”Doação para pesquisa,
de acordo com a legislação em vigor“.
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Seção III
Da Rotulagem
Art. 10. É vedado, nas embalagens ou rótulos de
fórmula infantil para lactentes e fórmula infantil de se guimento para lactentes:
I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
esta não utilize imagem de lactente, criança pequena,
ou outras figuras humanizadas;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito
de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto a capacidade das mães de amamentarem seus filho;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – utilizar frases ou expressões que indiquem
as condições de saúde para as quais o produto seja
adequado;
VII – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.
§ 1º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
”O Ministério da Saúde adverte:
Este produto só deve ser usado na ali mentação de crianças menores de um ano,
com indicação expressa de médico ou nutricionista.
O aleitamento materno evita infecções
e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho.”
§ 2º O rótulos desses produtos exibirão um destaque sobre os riscos do preparo inadequado e instruções para a correta preparação do produto, inclusive
medidas de higiene a serem observadas e dosagem
para diluição, quando for o caso.
Art. 11. É vedado, nas embalagens ou rótulos de
fórmula infantil de seguimento para crianças de pri meira infância:
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I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas, que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
esta não utilize imagem de lactente, criança pequena,
ou outras figuras humanizadas, conforme disposto
em regulamento;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito
de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filho;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – utilizar marcas seqüenciais presentes nas
fórmulas infantis de seguimento para lactentes;
VII – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.
§ 1º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, o
seguinte destaque:
”O Ministério da Saúde adverte:
Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças menores de um ano.
O aleitamento materno evita infecções
e alergias e é recomendado até os dois
anos de idade ou mais.
§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão um
destaque para advertir sobre os riscos do preparo
inadequado e instruções para a correta preparação
do produto, inclusive medidas de higiene a serem
observadas e dosagem para a diluição, vedada a
utilização de figuras de mamadeira.
Art. 12. As embalagens ou rótulos de fórmulas
infantis para atender às necessidades dietoterápicas
específicas exibirão informações sobre as características específicas do alimento, vedada a indicação de
condições de saúde para as quais o produto possa
ser utilizado.
Parágrafo único. Aplica-se a esses produtos o
disposto no artigo 8º desta lei.
Art. 13. É vedado nas embalagens ou rótulos de
leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal:
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I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
esta não utilize imagem de lactente, criança pequena,
ou outras figuras humanizadas ou induzam ao uso do
produto para essas faixas etárias;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito
de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seu filho;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – promover os produtos, da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos, que se destinem a lactentes.
§ 1º Os rótulos desses produtos exibirão no painel
principal, de forma legível e de fácil visualização, conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
I – leite desnatado e semidesnatado,
com ou sem adição de nutrientes essenciais:
“O Ministério da Saúde adverte”:
Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças, a não ser por indicação
expressa de médico ou nutricionista.
O aleitamento materno evita infecções
e alergias e é recomendado até os dois
anos ou mais.”
II – leite integral e similar de origem
vegetal, ou misto, enriquecido ou não:
“O Ministério da Saúde adverte”:
Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças menores de um ano, a
não ser por indicação expressa de médico
ou nutricionista.
O aleitamento materno evita infecções
e alergias e deve ser mantido até a criança
completar dois anos de idade ou mais.
III – leite modificado de origem animal
ou vegetal:
”O Ministério da Saúde adverte:
Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças menores de um ano.
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O aleitamento materno evita infecções
e alergias e é recomendado até os dois
anos ou mais.”
§ 2º É vedada a indicação, por qualquer meio,
de leites condensados e aromatizados para a alimentação de lactentes e de crianças de primeira in fância.
Art. 14. As embalagens ou rótulos de alimentos
de transição e alimentos à base de cereais, indicados
para lactentes e crianças de primeira infância e de alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou apresentados como apropriados
para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância, não poderão:
I – utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lac tentes ou crianças de primeira infância;
II – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
III – utilizar expressões ou denominações que
induzam à identificação do produto como apropriado
ou preferencial para a alimentação de lactente menor
de seis meses;
IV – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos baseado em falso conceito de van tagem ou segurança;
V – promover as fórmulas infantis, leites, produtos com base em leite e os cereais que possam ser
administrados por mamadeira.
§ 1º Constará do painel frontal dos rótulos desses produtos a idade a partir da qual eles poderão ser
utilizados.
§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
“O Ministério da Saúde adverte:
Este produto não deve ser usado para
crianças menores de seis meses, a não ser
por indicação expressa de médico ou nutricionista.
O aleitamento materno evita infecções
e alergias e é recomendado até os dois
anos ou mais.”
Art. 15. Relativamente às embalagens ou rótulos de fórmula de nutrientes para recém-nascido de
alto risco, é vedado:
I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produ-
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to, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
esta não utilize imagem de lactente, criança pequena,
ou outras figuras humanizadas;
II – utilizar denominações ou frases sugestivas
de que o leite materno necessite de complementos,
suplementos ou de enriquecimento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filho;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos;
§ 1º O painel frontal dos rótulos desses produtos
exibirá o seguinte destaque:
”Este produto somente deve ser usado
para suplementar a alimentação do recém-nascido de alto risco, mediante prescrição médica e para uso exclusivo em unidades hospitalares.”
§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de
fácil visualização, conforme disposto em re gulamento, o seguinte destaque:
”O Ministério da Saúde adverte:
O leite materno possui os nutrientes
essenciais para o crescimento e desenvolvimento da criança nos primeiros anos de
vida.“
§ 3º Os rótulos desses produtos exibirão um
destaque para advertir sobre os riscos do preparo
inadequado e instruções para a sua correta preparação, inclusive medidas de higiene a serem observadas e a dosagem para a diluição, quando for o caso.
§ 4º O produto referido no caput deste ar tigo é
de uso hospitalar exclusivo, vedada sua comercialização fora do âmbito dos serviços de saúde.
Art. 16. Com referência às embalagens ou rótulos de mamadeiras, bicos e chupetas, é vedado:
I – utilizar fotos, imagens de crianças ou ilustrações humanizadas;
II – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
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III – utilizar frases, expressões ou ilustrações
que possam sugerir semelhança desses produtos
com a mama ou o mamilo;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como apropriado para o uso
infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos baseado em falso conceito de van tagem ou segurança;
VI – promover o produtos da empresa fabricante
ou de outros estabelecimentos.
§ 1º Os rótulos desses produtos deverão exibir
no painel principal, conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
”O Ministério da Saúde adverte:
A criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta.
O uso de mamadeira, bico ou chupeta
prejudica o aleitamento materno.“
§ 2º É obrigatório o uso de embalagens e rótulos em mamadeiras, bicos e chupetas.
Art. 17. Os rótulos de amostras dos produtos
abrangidos por esta lei exibirão, no painel frontal,
”Amostra grátis para avaliação profissional. Proibida a
distribuição a mães, gestantes e familiares“.
Seção IV
Da Educação e Informação ao Público
Art. 18. Os órgãos públicos da área de saúde,
educação e pesquisa e as entidades associativas de
médicos-pediatras e nutricionistas participarão no
processo de divulgação das informações sobre a alimentação dos lactentes e de crianças de primeira infância, estendendo-se essa responsabilidade ao âm bito de formação e capacitação de recursos humanos.
Art. 19. Todo material educativo e técnico-científico, qualquer que seja a sua forma, que trate de ali mentação de lactentes e de crianças de primeira in fância atenderá aos dispositivos desta lei e incluirá informações explícitas sobre os seguintes itens:
I – os benefícios e a superioridade da amamentação;
II – a orientação sobre a alimentação adequada
da gestante e da nutriz, com ênfase no preparo para o
início e a manutenção do aleitamento materno até
dois anos de idade ou mais;
III – os efeitos negativos do uso de mamadeira,
bico e chupetas sobre o aleitamento natural, particularmente no que se refere às dificuldades para o retor-
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no à amamentação e aos incovenientes inerentes ao
preparo dos alimentos e à higienização desses produtos;
IV – as implicações econômicas da opção pelos
alimentos usados em substituição ao leite materno ou
humano, ademais dos prejuízos causados à saúde do
lactente pelo uso desnecessário ou inadequado de
alimentos artificiais;
V – a relevância do desenvolvimento de hábitos
educativos e culturais reforçadores da utilização dos
alimentos constitutivos da dieta familiar.
§ 1º Os materiais educativos e técnico-científicos não conterão imagens ou textos, incluídos os de
profissionais e autoridades de saúde, que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos e
mamadeiras ou o uso de outros alimentos substitutivos do leite materno.
§ 2º Os materiais educativos que tratam da ali mentação de lactentes não poderão ser produzidos
ou patrocinados por distribuidores, fornecedores, im portadores ou fabricantes de produtos abrangidos por
esta lei.
Art. 20. As instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais de saúde incluirão
a divulgação e as estratégias de cumprimento desta
lei como parte do conteúdo programático das disciplinas que abordem a alimentação infantil.
Art. 21. Constitui competência prioritária dos
profissionais de saúde estimular e divulgar a prática
do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e
continuado até os dois anos de idade ou mais.
Art. 22. As instituições responsáveis pelo ensino
fundamental e de nível médio promoverão a divulgação desta lei.
Seção V
Das Disposições Gerais
Art. 23. Compete aos órgãos públicos, sob a ori entação do gestor nacional de saúde, a divulgação,
aplicação, vigilância e fiscalização do cumprimento
desta lei.
Parágrafo único. Os órgãos competentes do Poder Público, em todas as suas esferas, trabalharão
em conjunto com as entidades da sociedade civil,
com vistas à divulgação e ao cumprimento dos dispositivos desta Lei.
Art. 24. Os alimentos para lactentes atenderão
aos padrões de qualidade dispostos em regulamento.
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Art. 25. As mamadeiras, bicos e chupetas não
conterão mais de dez partes por bilhão de quaisquer
N-nitrosaminas e, de todas estas substâncias em
conjunto, mais de vinte partes por bilhão.
§ 1º O órgão competente do Poder Público estabelecerá, sempre que necessário, a proibição ou a
restrição de outras substâncias consideradas danosas à saúde do público-alvo desta Lei.
§ 2º As disposições deste ar tigo entrarão em vigor imediatamente após o credenciamento de laboratórios pelo órgão competente.
Art. 26. Os fabricantes, importadores e distribuidores de alimentos terão o prazo de doze meses, contados a partir da publicação desta Lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao
seu fiel cumprimento.
Parágrafo único. Relativamente aos fabricantes,
importadores e distribuidores de bicos, chupetas e
mamadeiras, o prazo referido no caput deste artigo
será de dezoito meses.
Art. 27. O órgão competente do Poder Público,
no âmbito nacional, estabelecerá, quando oportuno e
necessário, novas categorias de produtos e regulamentará sua produção, comercialização e publicidade, com a finalidade de fazer cumprir o objetivo estabelecido no caput do art. 1º desta Lei.
Art. 28. As infrações aos dispositivos desta Lei
sujeitam-se às penalidades previstas na Lei nº 6.437,
de 20 de agosto de 1977.
Parágrafo único. Com vistas ao cumprimento
dos objetivos desta Lei, aplicam-se, no que couber, as
disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e suas alterações, do Decreto-Lei nº 986, de
1969, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dos
demais regulamentos editados pelos órgãos competentes do Poder Público.
Art. 29. Esta Lei será regulamentada pelo Poder
Executivo.
Art. 30. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Romeu Tuma, Presidente – Geraldo Althoff, Relator – Marluce Pinto –
Mauro Miranda – Juvêncio da Fonseca – Valmir
Amaral – João Alberto Souza – Moreira Mendes
– Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Benício
Sampaio – Reginaldo Duarte – Xico Sartori – Ari
Stadler – Emilia Fernandes – Lauro Campos –
Marina Silva – Sebastião Rocha – Tião Viana –
Geraldo Cândido.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 212, DE 1999
APROVADO PELA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS
EM REUNIÃO DO DIA 15 DE MAIO DE 2002
Regulamenta a comercialização de
alimentos para lactentes e crianças de
primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos.
O Congresso Nacional decreta:
Seção I
Das Disposições Preliminares
Art. 1º O objetivo desta Lei é contribuir para a
adequada nutrição dos lactentes e das crianças de
primeira infância por meio dos seguintes meios:
I – regulamentação da promoção comercial e do
uso apropriado dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bem como do uso de mamadeiras, bicos e chupetas;
II – proteção e incentivo ao aleitamento materno
exclusivo nos primeiros seis meses de vida; e
III – proteção e incentivo à continuidade do aleitamento materno até os dois anos de idade, após a introdução de novos alimentos na dieta dos lactentes e
das crianças de primeira infância.
Art. 2º Esta Lei se aplica à comercialização e às
práticas correlatas, à qualidade e às informações de
uso dos seguintes produtos, fabricados no país ou importados:
I – fórmulas infantis para lactentes e fórmulas in fantis de seguimento para lactentes;
II – fórmulas infantis de seguimento para crianças de primeira infância;
III – leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal;
IV – alimentos de transição e alimentos à base
de cereais indicados para lactentes ou crianças de
primeira infância, bem como outros alimentos ou be bidas à base de leite ou não, quando comercializados
ou de outra forma apresentados como apropriados
para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância;
V – fórmula de nutrientes apresentada ou indicada para recém-nascido de alto risco;
VI – mamadeiras, bicos e chupetas.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, adotam-se as
seguintes definições:
I – alimentos substitutos do leite materno ou humano – qualquer alimento comercializado ou de algu-

359
Quarta-feira 22

08657

ma forma apresentado como um substituto parcial ou
total do leite materno ou humano;
II – alimento de transição para lactentes e crianças de primeira infância ou alimento complementar –
qualquer alimento industrializado para uso direto ou
empregado em preparado caseiro, utilizado como
complemento do leite materno ou de fórmulas infantis, introduzido na alimentação de lactentes e crianças de primeira infância com o objetivo de promover
uma adaptação progressiva aos alimentos comuns e
propiciar uma alimentação balanceada e adequada
às suas necessidades, respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu desenvolvimento neuropsicomotor.
III – alimento à base de cereais para lactentes e
crianças de primeira infância – qualquer alimento à
base de cereais próprio para a alimentação de lactentes após o sexto mês e de crianças de primeira infância, respeitando-se sua maturidade fisiológica e seu
desenvolvimento neuropsicomotor.
IV – amostra – uma unidade de um produto fornecida gratuitamente, por uma única vez.
V – apresentação especial – qualquer forma de
apresentação do produto relacionada à promoção comercial, que tenha por finalidade induzir a aquisição
ou venda, tais como embalagens promocionais, em balagens de fantasia ou conjuntos que agreguem outros produtos não abrangidos por esta Lei.
VI – bico – objeto apresentado ou indicado para
o processo de sucção nutritiva da criança, com a finalidade de administrar ou veicular alimentos ou líquidos.
VII – criança – Indivíduo até 12 anos de idade incompletos.
VIII – criança de primeira infância ou criança pequena – criança de 12 meses a 3 anos de idade.
IX – chupeta – bico artificial destinado à sucção,
sem a finalidade de administrar alimentos, medicamentos ou líquidos.
X – destaque – mensagem gráfica ou sonora
que visa a ressaltar determinada advertência, frase
ou texto.
XI – doação – fornecimento gratuito de um pro duto em quantidade superior à caracterizada como
amostra.
XII – distribuidor – pessoa física, pessoa jurídica
ou qualquer outra entidade no setor público ou privado envolvida, direta ou indiretamente, na comercialização ou importação, por atacado ou no varejo, de
um produto contemplado nesta Lei.
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XIII – kit – é o conjunto de produtos de marcas,
formas ou tamanho diferentes em uma mesma embalagem.
XIV – exposição especial – Qualquer forma de
expor um produto de modo a destacá-lo dos demais,
no âmbito de um estabelecimento comercial, tais
como vitrine, ponta de gôndola, empilhamento de produtos em forma de pirâmide ou ilha, engradados, or namentação de prateleiras e outras definidas em re gulamento.
XV – embalagem – é o recipiente, o pacote ou o
envoltório destinado a garantir a conservação e a facilitar o transporte e manuseio dos produtos.
XVI – importador – empresa ou entidade privada que pratique a importação de qualquer produto
abrangido por esta Lei.
XVII – fabricante – empresa ou entidade privada
ou estatal envolvida na fabricação de qualquer produto objeto desta Lei.
XVIII – fórmula infantil para lactentes – é o pro duto em forma líquida ou em pó destinado à alimentação de lactentes até o sexto mês, sob prescrição, em
substituição total ou parcial do leite materno ou humano, para satisfação das necessidades nutricionais
desse grupo etário.
XIX – fórmula infantil para necessidades dietoterapicas específicas – aquela cuja composição foi alterada com o objetivo de atender às necessidades es pecíficas decorrentes de alterações fisiológicas ou
patológicas temporárias ou permanentes e que não
esteja amparada pelo regulamento técnico específico
de fórmulas infantis.
XX – formula infantil de seguimento para lactentes – produto em forma líquida ou em pó utilizado, por
indicação de profissional qualificado, como substituto
do leite materno ou humano, a partir do sexto mês.
XXI – fórmula infantil de seguimento para crianças de primeira infância – produto em forma líquida
ou em pó, utilizado como substituto do leite materno
ou humano, para crianças de primeira infância.
XXII – lactente – Criança com idade até onze
meses e vinte e nove dias.
XXIII – leite modificado – aquele que como tal
for classificado pelo órgão competente do Poder Pú blico.
XXIV – material educativo – todo o material es crito ou audiovisual, destinado ao público em geral,
que vise a orientar sobre a adequada utilização de
produtos destinados a lactentes e crianças de primeira infância, tais como folhetos, livros, artigos em pe -
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riódico leigo, fitas cassete, fitas de vídeo, sistema eletrônico de informações e outros.
XXV – material técnico científico – todo o material elaborado com informações comprovadas sobre
produtos ou relacionadas ao domínio de conhecimento da nutrição e da pediatria, destinado a profissionais
e pessoal de saúde.
XXVI – representantes comerciais – profissionais (vendedores, promotores, demonstradores ou representantes da empresa e de vendas) remunerados,
direta ou indiretamente, pelos fabricantes, fornecedores ou importadores dos produtos abrangidos por
esta Lei.
XXVII – Promoção Comercial – o conjunto de
atividades informativas e de persuasão, procedente
de empresas responsáveis pela produção ou manipulação, distribuição e comercialização, com o objetivo
de induzir a aquisição ou venda de um determinado
produto.
XXVIII – Recém-Nascido de Alto Risco – aquele
que nasce com peso inferior a dois mil e quinhentos
gramas ou que necessita de tratamento intensivo
imediatamente após o parto.
XXIX – Rótulo – toda inscrição efetuada na su perfície do recipiente ou embalagem do produto, conforme dispuser o regulamento.
XXX – Fórmula de Nutrientes para Recém-Nascidos de Alto Risco – Composto de nutrientes apresentado ou indicado para suplementar a alimentação
de recém-nascidos prematuros ou de alto risco.
Seção II
Do Comércio e da Publicidade
Art. 4º É vedada a promoção comercial dos produtos a que se refere o art. 2º, itens I, V e VI, em quaisquer meios de comunicação, conforme se dispuser
em regulamento.
Parágrafo único. Este dispositivo não deve res tringir políticas e práticas concorrenciais que visem à
venda de produtos a preços mais baixos.
Art. 5º A promoção comercial de alimentos in fantis referidos no art. 2º, incisos II, III e IV, deverá incluir, em caráter obrigatório, o seguinte destaque, visual ou auditivo, consoante o meio de divulgação:
I – para produtos referidos nos incisos II e III os
dizeres 0 Ministério da Saúde informa: o aleitamento
materno evita infecções e alergias e é recomendado
até os dois anos de idade ou mais.
II – para produtos referidos no inciso IV os dizeres ”O Ministério da Saúde informa: após os seis me -
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ses de idade continue amamentando seu filho e ofe reça novos alimentos.“
Art. 6º Não é permitida a atuação de representantes comerciais nas unidades de saúde, salvo para
a comunicação de aspectos técnico-científicos dos
produtos aos médicos-pediatras e nutricionistas.
Parágrafo único. Constitui dever do fabricante,
distribuidor ou importador informar seus representantes comerciais e as agências de publicidade contratadas acerca do conteúdo desta lei.
Art. 7º Os fabricantes, distribuidores e importadores somente poderão fornecer amostras dos produtos referidos no artigo 2º, incisos I a IV, a médicos-pediatras e nutricionistas, quando do lançamento
do produto, de forma a atender ao artigo 15 desta lei.
§ 1º Para os efeitos desta lei, o lançamento nacional deverá ser feito no prazo máximo de 18 meses,
em todo o território brasileiro.
§ 2º É vedada à distribuição de amostra quando
do relançamento do produto ou da mudança de mar ca do produto, sem modificação significativa na sua
composição nutricional.
§ 3º É vedada a distribuição de amostras de mamadeiras, bicos, chupetas e suplementos nutricionais
indicados para recém-nascidos de alto risco.
§ 4º A amostra de fórmula infantil para lactentes
deverá ser acompanhada de protocolo de entrega da
empresa, com cópia para o pediatra ou nutricionista.
Art. 8º Os fabricantes, importadores e distribuidores dos produtos de que trata esta Lei somente po derão conceder patrocínios financeiros ou materiais
às entidades científicas de ensino e pesquisa, ou às
entidades associativas de pediatras e de nutricionistas, reconhecidas nacionalmente, vedada toda e
qualquer forma de patrocínio a pessoas físicas.
§ 1º As entidades beneficiadas zelarão para que
as empresas não realizem promoção comercial de
seus produtos nos eventos por elas patrocinados e limitem-se à distribuição de material técnico-científico.
§ 2º Todos os eventos patrocinados deverão in cluir nos materiais de divulgação o destaque ”Este
evento recebeu patrocínio de empresas privadas, em
conformidade com a Lei nº...”
Art. 9º. São proibidas as doações ou vendas a
preços reduzidos dos produtos abrangidos por esta
lei às maternidades e instituições que prestem assistência a crianças.
§ 1º A proibição de que trata este artigo não se
aplica às doações ou vendas a preços reduzidos em
situações de excepcional necessidade individual ou
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coletiva, a critério da autoridade fiscalizadora competente.
§ 2º Nos casos previstos no parágrafo anterior,
garantir-se-á que as provisões sejam contínuas no
período em que o lactente delas necessitar.
§ 3º Permitir-se-á a impressão do nome e do logotipo do doador, vedada qualquer publicidade dos
produtos.
§ 4º A doação para fins de pesquisa somente
será permitida mediante a apresentação de Protocolo
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição a que o profissional estiver vinculado, observados os regulamentos editados pelos órgãos competentes.
§ 5º O produto objeto de doação para pesquisa
deverá conter, como identificação, no painel frontal e
com destaque, a expressão ”Doação para pesquisa,
de acordo com a legislação em vigor“.
Seção III
Da Rotulagem
Art. 10 É vedado, nas embalagens ou rótulos de
fórmula infantil para lactentes e fórmula infantil de seguimento para lactentes:
I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
esta não utilize imagem de lactente, criança pequena,
ou outras figuras humanizadas;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito
de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – utilizar frases ou expressões que indiquem
as condições de saúde para as quais o produto seja
adequado;
VII – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.
§ lº Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
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conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
“O Ministério da Saúde adverte”:
Este produto só deve ser usado na alimentação
de crianças menores de um ano, com indicação expressa de médico ou nutricionista.
O aleitamento materno evita infecções e alergias e fortalece o vínculo mãe-filho.“
§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão um
destaque sobre os riscos do preparo inadequado e
instruções para a correta preparação do produto, inclusive medidas de higiene a serem observadas e do sagem para diluição, quando for o caso.
Art. 11. É vedado, nas embalagens ou rótulos de
fórmula infantil de seguimento para crianças de pri meira infância:
I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas, que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
esta não utilize imagem de lactente, criança pequena,
ou outras figuras humanizadas, conforme disposto
em regulamento;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito
de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto a capacidade das mães de amamentarem seus filho;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – utilizar marcas seqüenciais presentes nas
fórmulas infantis de seguimento para lactentes;
VII – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.
§ lº Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização, o
seguinte destaque:
”O Ministério da Saúde adverte:
Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças menores de um ano.
O aleitamento materno evita infecções e alergias e é recomendado até os dois anos de idade ou
mais.
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§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão um
destaque para advertir sobre os riscos do preparo
inadequado e instruções para a correta preparação
do produto, inclusive medidas de higiene a serem observadas e dosagem para a diluição, vedada a utilização de figuras de mamadeira.
Art. 12. As embalagens ou rótulos de fórmulas
infantis para atender ás necessidades dietoterápicas
específicas exibirão informações sobre as características específicas do alimento, vedada a indicação de
condições de saúde para as quais o produto possa
ser utilizado.
Parágrafo único. Aplica-se a esses produtos o
disposto no artigo 8º desta lei.
Art. 13. É vedado nas embalagens ou rótulos de
leites fluidos, leites em pó, leites modificados e similares de origem vegetal:
I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
esta não utilize imagem de lactente, criança pequena,
ou outras figuras humanizadas ou induzam ao uso do
produto para essas faixas etárias;
II – utilizar denominações ou frases com o intuito
de sugerir forte semelhança do produto com o leite
materno, conforme disposto em regulamento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – promover os produtos, da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos, que se destinem a lactentes.
§ 1º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
I – leite desnatado e semidesnatado,
com ou sem adição de nutrientes essenciais:
“O Ministério da Saúde adverte”:
Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças, a não ser por indicação
expressa de médico ou nutricionista.
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O aleitamento materno evita infecções
e alergias e é recomendado até os dois
anos ou mais.”
II – leite integral e similar de origem
vegetal, ou misto, enriquecido ou não:
“O Ministério da Saúde adverte”:
Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças menores de um ano, a
não ser por indicação expressa de médico
ou nutricionista.
O aleitamento materno evita infecções
e alergias e deve ser mantido até a criança
completar dois anos de idade ou mais.“
III – leite modificado de origem animal
ou vegetal:
“O Ministério da Saúde adverte”:
Este produto não deve ser usado para
alimentar crianças menores de um ano.
O aleitamento materno evita infecções
e alergias e é recomendado até os dois
anos ou mais.”
§ 2º É vedada a indicação, por qualquer meio,
de leites condensados e aromatizados para a alimentação de lactentes e de crianças de primeira infância.
Art. 14. As embalagens ou rótulos de alimentos
de transição e alimentos à base de cereais, indicados
para lactentes e crianças de primeira infância e de alimentos ou bebidas à base de leite ou não, quando comercializados ou apresentados como apropriados
para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância, não poderão:
I – utilizar ilustrações, fotos ou imagens de lac tentes ou crianças de primeira infância;
II – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto a capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
III – utilizar expressões ou denominações que
induzam à identificação do produto como apropriado
ou preferencial para a alimentação de lactente menor
de seis meses;
IV – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos baseado em falso conceito de van tagem ou segurança;
V – promover as fórmulas infantis, leites, produtos com base em leite e os cereais que possam ser
administrados por mamadeira.
§ 1º Constará do painel frontal dos rótulos des ses produtos a idade a partir da qual eles poderão ser
utilizados.
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§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão no painel principal, de forma legível e de fácil visualização,
conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
”O Ministério da Saúde adverte:
Este produto não deve ser usado para
crianças menores de seis meses, a não ser
por indicação expressa de médico ou nutricionista.
O aleitamento materno evita infecções
e alergias e é recomendado até os dois
anos ou mais.”
Art. 15. Relativamente às embalagens ou rótulos de fórmula de nutrientes para recém-nascido de
alto risco, é vedado:
I – utilizar fotos, desenhos ou outras representações gráficas que não sejam aquelas necessárias
para ilustrar métodos de preparação ou uso do produto, exceto o uso de marca ou logomarca desde que
esta não utilize imagem de lactente, criança pequena,
ou outras figuras humanizadas;
II – utilizar denominações ou frases sugestivas
de que o leite materno necessite de complementos,
suplementos ou de enriquecimento;
III – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filho;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como mais adequado à alimentação infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos em virtude de falso conceito de vantagem ou segurança;
VI – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos;
§ 1º O painel frontal dos rótulos desses produtos
exibirá o seguinte destaque:
”Este produto somente deve ser usado
para suplementar a alimentação do recém-nascido de alto risco, mediante prescrição médica e para uso exclusivo em unidades hospitalares.”
§ 2º Os rótulos desses produtos exibirão no
painel principal, de forma legível e de fácil visualização, conforme disposto em regulamento, o seguinte
destaque:
”O Ministério da Saúde adverte:
O leite materno possui os nutrientes
essenciais para o crescimento e desenvolvi-
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mento da criança nos primeiros anos de
vida.”
§ 3º Os rótulos desses produtos exibirão um
destaque para advertir sobre os riscos do preparo
inadequado e instruções para a sua correta preparação, inclusive medidas de higiene a serem observadas e a dosagem para a diluição, quando for o caso.
§ 4º O produto referido no caput deste ar tigo é
de uso hospitalar exclusivo, vedada sua comercialização fora do âmbito dos serviços de saúde.
Art. 16. Com referência às embalagens ou rótulos de mamadeiras, bicos e chupetas, é vedado:
I – utilizar fotos, imagens de crianças ou ilustrações humanizadas;
II – utilizar frases ou expressões que induzam
dúvida quanto à capacidade das mães de amamentarem seus filhos;
III – utilizar frases, expressões ou ilustrações
que possam sugerir semelhança desses produtos
com a mama ou o mamilo;
IV – utilizar expressões ou denominações que
identifiquem o produto como apropriado para o uso
infantil, conforme disposto em regulamento;
V – utilizar informações que possam induzir o
uso dos produtos baseado em falso conceito de van tagem ou segurança;
VI – promover os produtos da empresa fabricante ou de outros estabelecimentos.
§ 1º Os rótulos desses produtos deverão exibir
no painel principal, conforme disposto em regulamento, o seguinte destaque:
“O Ministério da Saúde adverte”:
A criança que mama no peito não necessita de mamadeira, bico ou chupeta.
O uso de mamadeira, bico ou chupeta
prejudica o aleitamento materno.”
§ 2º É obrigatório o uso de embalagens e rótulos em mamadeiras, bicos e chupetas”.
Art. 17. Os rótulos de amostras dos produtos
abrangidos por esta Lei exibirão, no painel frontal,
”Amostra grátis para avaliação profissional. Proibida a
distribuição a mães, gestantes e familiares“.
Seção IV
Da Educação e Informação ao Público
Art. 18. Os órgãos públicos da área de saúde,
educação e pesquisa e as entidades associativas de
médicos-pediatras e nutricionistas participarão no
processo de divulgação das informações sobre a ali mentação dos lactentes e de crianças de primeira in -
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fância, estendendo-se essa responsabilidade ao âm bito de formação e capacitação de recursos humanos.
Art. 19. Todo material educativo e técnico-científico, qualquer que seja a sua forma, que trate de ali mentação de lactentes e de crianças de primeira in fância atenderá aos dispositivos desta lei e incluirá informações explícitas sobre os seguintes itens:
I – os benefícios e a superioridade da amamentação;
II – a orientação sobre a alimentação adequada
da gestante e da nutris, com ênfase no preparo para o
início e a manutenção do aleitamento materno até
dois anos de idade ou mais;
III – os efeitos negativos do uso de mamadeira,
bico e chupetas sobre o aleitamento natural, particularmente no que se refere às dificuldades para o retorno à amamentação e aos inconvenientes inerentes ao
preparo dos alimentos e à higienização desses produtos;
IV – as implicações econômicas da opção pelos
alimentos usados em substituição ao leite materno ou
humano, ademais dos prejuízos causados à saúde do
lactente pelo uso desnecessário ou inadequado de
alimentos artificiais;
V – a relevância do desenvolvimento de hábitos
educativos e culturais reforçadores da utilização dos
alimentos constitutivos da dieta familiar.
§ 1º Os materiais educativos e técnico-científicos não conterão imagens ou textos, incluídos os de
profissionais e autoridades de saúde, que recomendem ou possam induzir o uso de chupetas, bicos e
mamadeiras ou o uso de outros alimentos substitutivos do leite materno.
§ 2º Os materiais educativos que tratam da ali mentação de lactentes não poderão ser produzidos
ou patrocinados por distribuidores, fornecedores, im portadores ou fabricantes de produtos abrangidos por
esta lei.
Art. 20. As instituições responsáveis pela formação e capacitação de profissionais de saúde incluirão
a divulgação e as estratégias de cumprimento desta
lei como parte do conteúdo programático das disciplinas que abordem a alimentação infantil.
Art. 21. Constitui competência prioritária dos
profissionais de saúde estimular e divulgar a prática
do aleitamento materno exclusivo até os seis meses e
continuado até os dois anos de idade ou mais.
Art. 22. As instituições responsáveis pelo ensino
fundamental e de nível médio promoverão a divulgação desta lei.

MAIO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2002

365

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Seção V
Das Disposições Gerais
Art. 23. Compete aos órgãos públicos, sob a ori entação do gestor nacional de saúde, a divulgação,
aplicação, vigilância e fiscalização do cumprimento
desta lei.
Parágrafo único. Os órgãos competentes do Poder Público, em todas as suas esferas, trabalharão
em conjunto com as entidades da sociedade civil,
com vistas à divulgação e ao cumprimento dos dispositivos desta lei.
Art. 24. Os alimentos para lactentes atenderão
aos padrões de qualidade dispostos em regulamento.
Art. 25. As mamadeiras, bicos e chupetas não
conterão mais de dez partes por bilhão de quaisquer
N-nitrosaminas e, de todas estas substâncias em
conjunto, mais de vinte partes por bilhão.
§ 1º O órgão competente do Poder Público estabelecerá, sempre que necessário, a proibição ou a
restrição de outras substâncias consideradas danosas à saúde do público-alvo desta lei.
§ 2º As disposições deste artigo entrarão em vi gor imediatamente após o credenciamento de laboratórios pelo órgão competente.
Art. 26. Os fabricantes, importadores e distribuidores de alimentos terão o prazo de doze meses, contados a partir da publicação desta lei, para implementar as alterações e adaptações necessárias ao seu
fiel cumprimento.
Parágrafo único. Relativamente aos fabricantes,
importadores e distribuidores de bicos, chupetas e
mamadeiras, o prazo referido no caput deste artigo
será de dezoito meses.
Art. 27. O órgão competente do Poder Público,
no âmbito nacional, estabelecerá, quando oportuno e
necessário, novas categorias de produtos e regulamentará sua produção, comercialização e publicidade, com a finalidade de fazer cumprir o objetivo estabelecido no caput do art. 10 desta lei.
Art. 28. As infrações aos dispositivos desta Lei
sujeitam-se às penalidades previstas na Lei nº 6.437,
de 20 de agosto de 1977.
Parágrafo único. Com vistas ao cumprimento
dos objetivos desta lei, aplicam-se, no que couber, as
disposições da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 e suas alterações, do Decreto-Lei nº 986, de
1969, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e dos
demais regulamentos editados pelos órgãos competentes do Poder Público.
Art. 29. Esta lei será regulamentada pelo Poder
Executivo.
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Art. 30. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 15 de maio de 2002. – Romeu Tuma, Presidente – Geraldo Althoff, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança e
do Adolescente e dá outras providências.
....................................................................................
OF. Nº 30/02-PRES./CAS
Brasília, 9 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 282 do Regimento
Interno do Senado , comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão, em reunião no dia 8 de maio de
2002, aprovou, em turno único, o Substitutivo ao Pro jeto de Lei do Senado nº 212, de 1999, de autoria do
Senador Geraldo Cândido, que ”Dispõe sobre a Co mercialização de substitutos do leite materno e artigos de puericultura correlacionados e dá outras providências“. O Substitutivo será submetido a turno Suplementar na próxima reunião da Comissão de
Assuntos Sociais, a ser realizada dia 15 de maio de
2002, onde poderão ser oferecidas emendas por ocasião da discussão.
Atenciosamente, – Marina Silva, Presidente em
Exercício.
OF. Nº 31/02-PRES./CAS
Brasília, 15 de maio 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado , comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão, em reunião no dia 8 de maio de
2002 , aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado nº 212, de 1999, que ”Dispõe sobre a
comercialização de substitutos do leite materno e artigos de puericultura correlacionados e dá outras providências“, de autoria do Senador Geraldo Cândido,
nos termos da Emenda Substitutiva nº 1-CAS. Submetida a Turno Suplementar em 15 de maio de 2002 e
não recebendo emendas por ocasião da discussão, o
Substitutivo foi dado como definitivamente adotado,
nos termos do disposto no art. 284, do Regimento
Interno.
Atenciosamente, – Romeu Tuma, Presidente.
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PARECER Nº 411, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ, sobre o Projeto de
Lei do Senado nº 471, de 1999; de autoria
do Senador Álvaro Dias que altera a Lei
nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que
dispõe sobre o Registro Público de
Empresas Mercantis e Atividades Afins e
dá outras providências, e a Lei nº 6.015,
de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
sobre os Registros Públicos e dá outras
providências, passando a exigir firma re conhecida nos atos levados a arquivamento e prova de identidade dos sócios
das empresas mercantis e civis.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
Cabe a esta Comissão o exame em caráter terminativo, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 471, de
1999, de lavra do eminente Senador Álvaro Dias, que
altera a Lei Nº8.934, de 18 de novembro de 1994, que
”dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mer cantis e Atividades Afins e dá outras providências“, e
a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro, de 1973, que ”dis põe sobre os Registros Públicos e dá outras providências“, passando a exigir firma reconhecida nos atos
levados a arquivamento e prova de identidade dos sócios das empresas mercantis e civis.
O projeto de lei em apreço pretende instituir a
exigência de reconhecimento de firma nos atos levados a arquivamento e a obrigatoriedade de manter
cópia da prova de identidade dos sócios das empresas mercantis e civis cujos contratos, atos ou estatutos sejam objeto de registro.
Em sua justificação, o autor da proposição assinala que:
Ocorre que vários cidadãos têm sido
chamados a responder, na condição de só cios, por sociedades das quais jamais tiveram conhecimento, pelo fato de terem seus
nomes incluídos nos atos constitutivos, des sas empresas. ... Outro aspecto a ser considerado é o fato de que a legislação vigente
dispensa o reconhecimento de firma nos
atos levados a arquivamento nas juntas co merciais, com o que se facilita a falsificação,
e conseqüentemente, a criação de empresas ”fantasmas“, motivo pelo qual essa nor ma deve ser alterada, passando-se a exigir
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firma reconhecida nos atos das empresas
mercantis.
Não foram oferecidas emendas à proposição no
prazo regimental.
É o relatório.
II – Voto do Relator
Quanto à constitucionalidade e à juridicidade,
note-se que a proposição sob comento trata de matéria da competência legislativa da União, nos termos
do art. 22, XXV, da Constituição Federal. O exame de
tal assunto constitui uma das atribuições do Congresso Nacional, segundo o art. 48 da Carta Magna. A iniciativa parlamentar é legítima, conforme o disposto
no art. 61 da Constituição Federal. O projeto de lei não
contraria disposições constitucionais nem infraconstitucionais.
A proposição em tela revela o claro interesse do
nobre Senador em imprimir maior rigor no processo
de constituição das sociedades, sejam mercantis, sejam civis. Tal proposta, se convertida em lei, tornará
mais eficaz o tratamento dado à matéria, exigindo-se
reconhecimento de firma e prova de identidade de todos os membros da sociedade, exceto acionistas –
para o caso de sociedades anônimas, para fins de registro de empresas. Essa exceção é justificável, pois
essa medida é inexeqüível, dado o elevado número
de acionistas, o volume de transações no mercado de
valores e a alta rotatividade entre acionistas.
Quanto ao mérito, cabe mencionar que é inegável a importância da presente iniciativa, criando meios de corrigir a distorção advinda dos dispositivos em
vigor, que têm propiciado a tão almejada desbucrocratização da abertura das sociedades comerciais e
civis. No entanto, essas disposições permitiram a
constituição indiscriminada de empresas por pessoas
de má-fé que, usando de meios fraudulentos, mediante a adulteração de documentos e falsificação de firmas, apresentaram, como sócios, pessoas que jamais ficaram cientes da existência de tais empresas ou,
pelo menos, da sua condição de sócio. Essa proposição vai conferir maior fidedignidade aos registros públicos e, indiretamente, proporcionar maior proteção
aos cidadãos em geral.
Cumpre enfatizar a necessidade de maior rigidez e cautela, quando da concessão de registros de
empresas, visando a combater o problema na sua origem. Torna-se necessário moralizar o instituto do re gistro público tanto das sociedades comerciais quan to das civis, a fim de coibir a abertura dessas empresas “fantasmas”.
É mister combater a proliferação dessas empresas constituídas de forma fraudulenta. Nesse sentido,
a obrigatoriedade do reconhecimento de firma e a exi-
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gência de manter cópias das provas de identidade de
todos os sócios na catalogação dos papéis arquivados (atos, contratos, estatutos) concorrerão para dificultar a ação de fraudadores.
Outro ponto que deve merecer especial atenção
é o relativo à atuação de “laranjas”, especialmente no
que diz respeito às informações falsas prestadas
quando do pedido de registro de firma nas Juntas Co merciais.
Em seu texto original, o art. 37, inciso II do caput, da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, determinava que instruiriam, obrigatoriamente, os pedidos de arquivamento “a certidão criminal do registro
de feitos ajuizados, comprobatória de que inexiste im pedimento legal à participação de pessoa física em
empresa mercantil, como titular ou administrador, por
não estar incursos nas penas dos crimes previstos no
art. 11, inciso II, desta lei” (não estejam condenados
por crimes cuja pena vede o acesso a cargo, emprego
e funções públicas, ou por crime de prevaricação, fa lência fraudulenta, peita ou suborno, concussão, pe culato, contra a propriedade, a fé pública e a economia popular).
Ocorre que a Medida Provisória nº 1.638/98 e
suas posteriores reedições como nºs 1.754, 1.894,
1.958 e 2.082, acabou dando origem à Lei nº 10.194,
de 14 de fevereiro do corrente ano. Esta lei alterou a
redação do citado inciso II do art. 37 para exigir ape nas uma “declaração do titular ou administrador, fir mada sob as penas da lei, de não estar impedido de
exercer o comércio ou a administração de sociedade
mercantil, em virtude de condenação criminal”.
Estavam abertas as portas para a criação de
empresas “laranjas”. É sabido que o cidadão de bem,
o que cumpre as leis do país, certamente prestará de claração verdadeira. O mesmo, todavia, não se pode
esperar dos estelionatários e dos falcatrueiros que
criam essas empresas com o nítido intuito de fraudar
o poder público. Pois, a não ser muito raramente, nin guém se preocupa em ter um “laranja” para causar
prejuízo a empresas particulares. O alvo maior, sem pre perseguido, é o dinheiro público que resulta das
concorrências promovidas pela União, Estados e Mu nicípios.
No Rio de Janeiro, no final do ano passado, es tourou o escândalo que envolvia um comerciante que
era fornecedor de alimentação para os presídios. O jornal O Globo, edição de 10 de setembro, pág. 14, noticiava: “O laranjal de Jair Coelho – Ministério Público in vestiga esquema que envolveria 29 testas-de-ferro do
Rei das Quentinhas”. E trazia o nome das empresas, o
ano de criação e os sócios proprietários...
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Para evitar que episódios como este possam
continuar ocorrendo, é oportuno que se retorne a uma
disciplina legal mais rígida. A pretendida desburocratização, no episódio do registro de firmas nas Juntas
Comerciais, revelou-se desastrosa e contra o interesse público.
Buscando sanar este inconveniente e permitir
que a Junta Comercial avalie, adequadamente, os novos pedidos de registro, entendo que seria prudente
exigir-se uma certidão dos feitos ajuizados, comprovando a inexistência de ações de indisponibilidade de
bens, insolvência civil, falências e concordatas, seqüestro e arresto de bens, bem como de que a pes soa física não está interditada. É sabido que ações de
falência e concordata, por exemplo, podem arrastar-se por sete ou dez anos, sem que haja uma sen tença transitada em julgado. Assim, pela certidão e
examinando caso a caso, a Junta Comercial poderá
conceder, ou negar, o pretendido registro.
Diante do exposto, meu Parecer é favorável,
com uma emenda, ao Projeto de Lei do Senado nº
471, de 1999.
EMENDA Nº 1-CCJ
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 471, DE 1999
Acrescente-se o seguinte art. 2º ao projeto, re numerando-se os demais:
Art. 2º O art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso ao seu caput:
“Art. 37. .................................................
VI – a certidão do registro de distribuição de feitos ajuizados Y~cíveis, comprobatória da inexistência de ações de indisponibilidade de bens, insolvência civil, falência e
concordata, seqüestro e arresto de bens,
bem como certidão de que não se encontra
interditado, em nome de pessoa física que
pretenda exercer o comércio ou participar
de empresa mercantil, como sócia quotista,
administradora ou diretora, cooperada ou
consorciada.“(A)
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral – Presidente Lúcio Alcântara – Relator – Casildo Maldaner – Waldeck Ornelas – Jefferson Péres – Roberto Freire – Romero Jucá –
Osmar Dias – Pedro Simon – Leomar Quintanilha
– Íris Rezende – José Eduardo Dutra – Antônio
Carlos Júnior – Romeu Tuma – Luiz Otávio – Ro berto Requião – José Fogaça (sem voto).
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 471, DE
1999, NA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:
“Altera a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e
Atividades Afins e dá outras providências”, e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro
de 1973, que “Dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências”, pas sando a exigir firma reconhecida nos
atos levados a arquivamento e prova de
identidade dos sócios das empresas
mercantis e civis.”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O inciso V do art. 37 da Lei nº 8.934, de
18 de novembro de 1994, que “Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins
e dá outras providências“, passa a vigorar com a se guinte redação:
”Art. 37. .................................................
..............................................................
V – a prova de identidade do titular da
firma mercantil individual e dos sócios, exceto acionistas, e administradores da empresa mercantil. (NR)
.............................................................”
Art. 2º O art. 37 da Lei nº 8.934, de 18 de no vembro de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso ao seu caput:
”Art. 37. .................................................
VI – a certidão do registro de distribuição de feitos ajuizados fiscais, cíveis, comprobatória da inexistência de ações de indisponibilidade de bens, insolvência civil, falência e concordata, seqüestro e arresto de
bens, bem como certidão de que não se encontra interditado, em nome de pessoa física que pretenda exercer o comércio ou participar de empresa mercantil, como sócia
quotista, administradora ou diretora, cooperada ou consorciada.”
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Parágrafo único. No prontuário serão
mantidas cópias das provas de identidade a
que se refere o inciso V do art. 37.”
Art. 4º O caput do art. 63 da Lei 1108.934, de
18 de novembro de 1994, passa a vigorar com a se guinte redação:
”Art. 63. Os atos levados a arquivamento nas juntas comerciais exigem reconhecimento de firma. (NR)
.............................................................”
Art. 5º O art. 117 da Lei nº 6.015, de 31 de de zembro de 1973, que ”Dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências“, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
”Art. 117. ...............................................
... ...........................................................
Parágrafo único. Também serão mantidas pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas, organizadas de forma a facilitar sua
busca e exame, cópias das provas de identidade dos membros das sociedades cujos
contratos, atos ou estatutos tenham sido registrados.”
Art. 6º O art. 121 da Lei nº 6.015, de 31 de de zembro de 1973, alterado pela Lei nº 9.042, de 9 de
maio de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 121. Para o registro serão apresentados duas vias do estatuto, compromisso ou contrato, com firma reconhecida e
acompanhada da prova de identidade dos
membros da sociedade, pelas quais far-se-á
o registro mediante petição de seu representante legal, lançando o oficial, nas duas
vias, a competente certidão do registro, com
o respectivo número de ordem, livro e folha.
Uma das vias será entregue ao representante e a outra arquivada em cartório, rubricando o oficial as folhas em que estiver impresso o contrato, compromisso ou estatuto.“ (NR)

Art. 3º O art. 38 da Lei nº 8.934, de 18 de no vembro de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:

Art. 7º Esta lei entra em vigor quarenta e cinco
dias a partir da data de sua publicação.

”Art. 38. .................................................
... ...........................................................

Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
....................................................................................
XXV – registros públicos;
....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
LEI Nº 10.194, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2001
Dispõe sobre a instituição de sociedades de crédito ao microempreendedor,
altera dispositivos das Leis nº 6.404, de 15
de dezembro de 1976, nº 8.029, de 12 de
abril de 1990, e nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, e dá outras providências.
....................................................................................
Ofício nº 46/02-Presidência/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 471, de 1999, de autoria
do Senador Álvaro Dias, que “altera a Lei nº 8.934, de
18 de novembro de 1994, que “dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins
e dá outras providências’, e a Lei nº 6.015, de 31 de
dezembro de 1973, que ‘dispõe sobre os Registros
Públicos e dá outras providências”, passando a exigir
firma reconhecida nos atos levados a arquivamento e
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prova de identidade dos sócios das empresas mer cantis e civis”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
PARECER Nº 412, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nº 181,
de 2001, de autoria do Senador Romeu
Tuma, que dispõe sobre o direito do portador de deficiência visual de ingressar e
permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para análise e deliberação em caráter terminativo, projeto, de autoria do Se nador Romeu Tuma, que estabelece o direito de ir e
vir do portador de deficiência visual grave e/ou profunda, na companhia de cão-guia.
O art. 1º assegura “o direito de ingressar e permanecer com o animal em veículos e nos estabelecimentos públicos e privados de uso coletivo, desde
que observadas as condições impostas por esta Lei”.
O § 1º define o que seja deficiência visual, nos
termos que a lei especifica. E o § 2º estabelece que os
veículos referidos no caput são os de “transporte interestadual e internacional, com origem no território
brasileiro”.
O art. 2º dispõe sobre o porte de identificação e
de atestado de sanidade do animal, comprovante de
registro em escola de cães-guia, desde que vinculada
à Federação Internacional de Cães-Guia, bem como
“comprovante pessoal de treinamento do usuário”.
O art. 3º esclarece o que seja enquadrado como
ato de discriminação, prevendo penalidades como interdição e multa.
O art. 4º trata da regulamentação dos requisitos
para cumprimento do disposto no art. 2º.
O art 5º inclui entre os beneficiários de direitos –
previstos pelo projeto – adestradores e instrutores,
bem como as famílias de acolhimento aos cães-guia,
desde que devidamente autorizadas pelas escolas de
treinamento.
O art. 6º dispõe que a vigência da lei se dará na
data de sua publicação.
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Em sua justificativa, o Senador esclarece que os
limites do projeto de lei respeitam os princípios constitucionais do art. 23, que trata da competência comum
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, de
“proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, bem como do art. 24, § § 1º e 2º, que dispõe
sobre a legislação concorrente, e prevê “a proteção e
integração social das pessoas portadoras de deficiência”.
Igualmente, ressalta que existem, no Brasil, cerca de 40 mil portadores de deficiência visual grave
(cegueira), e um número indeterminado de portadores de deficiência visual profunda (baixa visão), grupo
que pode chegar a constituir 1% da população em pa íses em desenvolvimento, segundo a Organização
Mundial de Saúde (OMS).
“Esse contingente pode vir a ser beneficiado
pelo uso de cães-guia, tipo de ajuda técnica cada vez
mais empregado para facilitar a autonomia dos portadores de deficiência visual”, afirma o Senador Tuma.
Nos últimos anos, segundo ele, tem crescido no
mundo inteiro “a utilização de cães adestrados”, as sim como se observam “mudanças na legislação de
vários paises, a fim de garantir que os cegos e pessoas de baixa visão possam ingressar e permanecer
nos ambientes de uso coletivo acompanhados de animais“.
II – Análise
Apesar da previsão legal do art. 17, da Lei nº
7.853, de 1989, que determina a inclusão de questões sobre deficiências – física, sensorial e mental –
por ocasião da realização do Censo Demográfico,
ainda não se dispõe de estatísticas confiáveis, em termos nacionais ou estaduais, da prevalência de deficiências na população brasileira.
Ressalte-se que, mesmo as projeções com as
quais usualmente se tem trabalhado, não se baseiam
em dados reais, estatísticos ou comprovados, mas
em generalizações como a da Organização Mundial
de Saúde, sempre recorrente, de que 10% da população mundial são portadores de deficiência.
“Nesse sentido, a estimativa de que o Brasil te ria 17 milhões de pessoas portadoras de deficiência –
ou seja, 10% da população – não corresponde à pre valência real de portadores de deficiência que, evidentemente, é desconhecida, até agora. Contamos
com estudos estaduais sobre prevalência e, usualmente, sobre uma deficiência em particular, logo, com
limitações geográficas e de universo.
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Se considerarmos, ainda, que a realidade dos
estados brasileiros – em termos de saúde – é diferenciada e circunstancial, mesmo esses dados obtidos
no Paraná (sobre deficientes visuais) ou em São Paulo (sobre deficiência mental) a rigor, não poderão ser
aplicados – mesmo sob forma de projeção – às populações de outros estados brasileiros.
Atualmente, no Brasil, um número ínfimo de deficientes visuais utilizam cães-guia; segundo informações mais recentes, divulgadas pela imprensa, somente 16 pessoas os utilizam, sendo oito delas no
Estado de Santa Catarina.
No entanto, tal ajuda pode e deve ser ampliada,
visando permitir aos 16 mil portadores de deficiência
visual que, teoricamente, poderiam fazer uso de
cães-guias, a concretização desse eficiente meio,
que permite aos deficientes visuais total autonomia
de locomoção.
O uso de cães – guia é prática que substitui,
com vantagem, outros tipos de ajuda técnica, inclusive a clássica bengala branca, que tem muitas limitações, no que concerne à autonomia do portador de
deficiência.
Em inúmeros países, a utilização de cães – guia
é crescente, e o Brasil precisa criar condições para
que essa prática seja ampliada e facilitada, pois já foi
regulamentada a acessibilidade, para os portadores
de deficiência, conforme determina a Carta Magna. O
Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 3.296, de
16 de novembro de 1999, já garantiu esse direito aos
portadores de deficiência visual. E a Câmara Federal
aprovou projeto de lei (substitutivo) que aglutinou oito
proposições apresentadas por deputados, em agosto
de 2001.
Cabe ao legislador estar atento à evolução tecnológica e social, antecipando soluções e normalizando novas formas de convivência, no âmbito da sociedade, oportunizando a inclusão de todos os seus
cidadãos (no caso, portadores de deficiência).
Ressalte-se, finalmente, que as pessoas portadoras de deficiência – assim como a criança, o ado lescente, o idoso, o indígena, a família como um todo
-, têm especial proteção do Estado, conforme determina a Lei Maior.
III – Voto
Diante do exposto, somos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 181, de 2001, nos termos
em que se apresenta.
Sala da Comissão, – Romeu Tuma, Presidente
– Geraldo Althoff, Relator.
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TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 181,
DE 2001, APROVADO PELA COMISSÃO DE
ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO
DIA 08 DE MAIO DE 2002
Dispõe sobre o direito do portador
de deficiência visual de ingressar e per manecer em ambientes de uso coletivo
acompanhado de cão-guia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica assegurado à pessoa portadora de
deficiência visual usuária de cão-guia o direito de in gressar e permanecer com o animal nos veículos e
nos estabelecimentos públicos e privados de uso co letivo, desde que observadas as condições impostas
por esta lei.
§ 1º A deficiência visual referida no caput restringe-se à cegueira e à baixa visão.
§ 2º O disposto no caput aplica-se a todas as
modalidades de transporte interestadual e internacional com origem no território brasileiro.
Art. 2º Para fazer jus ao direito previsto no art. 1º,
a pessoa deverá portar a identificação e o atestado de
sanidade do animal, o comprovante de seu registro
em escola de cães-guia vinculada à Federação Internacional de Cães-guia, além do comprovante pessoal
de treinamento de usuário.
Art. 3º Constitui ato de discriminação, a ser apenado com interdição e multa, qualquer tentativa voltada a impedir ou dificultar o gozo do direito previsto no
art. 1º desta lei.
Art. 4º Serão objeto de regulamento os requisitos mínimos para identificação do cão-guia, a forma
de comprovação de treinamento do usuário, o valor
da multa e o tempo de interdição impostos à empresa
de transporte ou ao estabelecimento público ou privado responsável pela discriminação.
Art. 5º Aos adestradores e instrutores reconhecidos pela Federação Internacional de Cães-guia e às
famílias de acolhimento autorizadas pelas escolas de
treinamento serão garantidos os direitos de usuário
previstos nesta lei.
Parágrafo único. Para efeitos do disposto no caput, adestrador é a pessoa que ensina comandos ao
cão, instrutor é quem treina a duplo cão e usuário, e
família de acolhimento é aquela que abriga o cão na
fase de socialização.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Romeu
Tuma, Presidente – Geraldo Althoff, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 23. É competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
....................................................................................
II – cuidar da saúde e assistência pública, da
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
....................................................................................
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
....................................................................................
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a
competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre
normas gerais não exclui a competência suplementar
dos Estados.
....................................................................................
LEI Nº 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989
Regulamento
Dispõe sobre o apoio às pessoas
portadoras de deficiência, sua integração
social, sobre a Coordenadoria Nacional
para Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência – CORDE, institui a tutela ju risdicional de interesses coletivos ou di fusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes,
e dá outras providências.
Art. 17. Serão incluídas no censo demográfico
de 1990, e nos subseqüentes, questões concernentes à problemática da pessoa portadora de deficiência, objetivando o conhecimento atualizado do número de pessoas portadoras de deficiência no País.
OF. Nº 29/02 – Pres./CAS
Brasília, 14 de maio 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado , comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão, em reunião no dia 8 de maio de

376

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08674 Quarta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

2002 , aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado nº 181, de 2001, que “dispõe sobre o
direito do portador de deficiência visual de ingressar e
permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia”, de minha autoria.
Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Presidente.
PARECER Nº 413, DE 2002
Da Comissão de Fiscalização e Con trole, sobre o Aviso nº 204, de 2001 (nº
6.336/2002, na origem), do Tribunal de
Contas da União, encaminhando cópia da
Decisão nº 320, de 2001, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre auditoria realizada na Su perintendência de Desenvolvimento da
Amazônia – SUDAM e Superintendência
de Desenvolvimento do Nordeste – Sudene (extintas), com o objetivo de aferir os
resultados alcançados pelos sistemas de
incentivos fiscais, Fundo de Investimento
do Nordeste – FINOR e Fundo de Investimento da Amazônia – Finam (TC
011.707/2000-8).
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório
I.1 – Histórico
Vem a esta Comissão de Fiscalização e Controle a Decisão nº 320, de 2001, da 2ª Câmara do
Tribunal de Contas da União, encaminhada por meio
do Aviso nº 204, de 2001 (nº 6.336-SGS-TCU, na
origem), referente às auditorias de desempenho realizadas na Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA) – antiga Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) – e na Agência de
Desenvolvimento do Nordeste (ADENE) – antiga
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(SUDENE).
As auditorias tiveram por objetivo “aferir os re sultados alcançados pelos sistemas de incentivos fis cais, Fundo de Investimento da Amazônia (FINAM) e
Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FINOR)”.
A Decisão sob apreciação foi encaminhada pelo
TCU ao Senado Federal para conhecimento, seguindo o procedimento que vem sendo ultimamente ado tado por aquela Instituição de enviar cópia de todos
os seus julgamentos a esta Casa.
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Conforme consta do relatório, às fls. 5 e 6 (Resumo Executivo), as auditorias detectaram as seguintes
impropriedades:
a) ausência de acompanhamento, tanto pela
Sudene (ADENE), quanto pela Sudam (ADA) dos projetos incentivados, após a concessão do Certificado
de Empreendimento Implantado (CEI);
b) existência de pendências administrativas, no
âmbito da Secretaria da Receita Federal, com relação
a opções aos fundos, realizadas por pessoas jurídicas; com mais de dez anos;
c) grande concentração, em poucos Estados e
Municípios, de projetos incentivados por uma e outra
autarquia;
d) tempo excessivo de permanência dos projetos incentivados pelos fundos, dentro do sistema, até
a obtenção do CEI – média superior a dez anos;
e) intempestividade, por parte das autarquias,
na liberação dos recursos para os projetos incentivados;
f) dependência dos funcionários da Sudam
(ADA), encarregados das fiscalizações e auditorias,
em relação aos detentores dos projetos incentivados,
quando da realização dos trabalhos de avaliação;
Ademais das impropriedades acima arroladas,
as auditorias constataram, com relação aos projetos
incentivados e aos resultados deles decorrentes:
a) pequena significação percentual dos recursos liberados ao longo dos últimos 25 anos, relativamente ao total da Formação Bruta de Capital Fixo na
Região;
b) crescimento das duas Regiões em índices
superiores à média nacional, durante a vigência dos
fundos de incentivos regionais;
c) adequada integração regional dos projetos incentivados, no sentido de que utilizam insumos das
próprias Regiões e a elas direcionam sua produção;
d) elevado índice de insucesso de projetos incentivados;
e) baixo índice de participação das empresas
detentoras dos projetos incentivados no esforço exportador;
f) baixo coeficiente de indução econômica da
Região, como resultado dos financiamentos empreendidos pelo FINAM; e
g) elevado potencial de impacto ambiental dos
projetos financiados pelo FINAM e pelo FINOR.
A Decisão sob análise foi recebida no Senado,
em 23 de novembro de 2001, e encaminhado a esta
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Comissão de Fiscalização e Controle – CFC – em
26-11-2001.
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1.2 – Análise da Matéria

tanto, não há notícia do cumprimento do disposto no
inciso II, ou seja, que os fundos tenham sido reembolsados das quantias liberadas.

Embora não se faça referência explícita, tanto
no Relatório de Auditoria, como na Decisão da 2ª
Câmara do TCU, relativa a danos ao Erário, é possível inferir-se haver motivos para preocupação quan to ao bom e regular emprego dos recursos públicos,
ou mesmo quanto à eficiência de sua aplicação.

Relativamente ao segundo item – ”o prazo médio para implantação dos projetos está acima de dez
anos“ -, como bem afirmam os auditores, ”nesse prazo setores econômicos podem desaparecer ou tomarem-se obsoletos“, tornando incertos a amortização e
o retorno dos investimentos.

Com efeito, pelo menos em três assertivas dos
auditores, extraídas dos autos – fls. 5 e 6 – embasam
a nossa preocupação; i) ”o índice de insucesso dos
projetos incentivados é alto“; ii) ”o prazo médio para
implantação dos projetos está acima de dez anos“; iii)
”há críticas (...) com relação à intempestividade, por
parte das autarquias, na liberação dos recursos para
os projetos incentivados“.

Por fim, o terceiro item – ”intempestividade na liberação dos recursos para os projetos incentivados“
– é causa de comprometimento da viabilidade financeira de projetos, haja vista que, qualquer atraso no
cronograma de liberação dos recursos, posterga a
conclusão dos empreendimentos e, como conseqüência, seu tempo de maturação, com as conseqüências daí decorrentes.

Quanto ao primeiro item, deve-se proclamar que
os cancelamentos dos empreendimentos por descumprimento das normas legais que regem tais apli cações, implicaria o reembolso, pelas instituições be neficiárias, dos recursos a eles aportados, conforme
estipula o art. 12, incisos I e II, da Lei nº 8.167, de 16
de janeiro de 1991, ipsis verbis:

Em razão desses e de outros aspectos levantados, a 2ª Câmara do TCU houve por bem proceder às
recomendações ao Ministério da Integração Nacional, à ADA, à Adene, à Secretaria da Receita Federal,
ao Ibama e à Secretaria Federal de Controle Interno,
conforme consta da Decisão às fls. 2. Dentre as recomendações, vale enfatizar aquela dirigida à Secretaria Federal de Controle Interno, no sentido de que in clua ”na prestação de contas anuais dos fundos de investimentos regionais a relação dos projetos incentivados e cancelados, bem como as providências adotadas pelas superintendências para recuperação dos
valores aplicados“.

“Art. 12. A aplicação dos recursos dos
fundos será realizada em estrita consonância com os objetivos dos projetos e em con formidade com todas as cláusulas condicionantes quando da sua aprovação pelo Con selho Deliberativo das Superintendências de
Desenvolvimento Regional.”
”§ 1º O descumprimento do disposto
no caput deste artigo, que caracteriza desvio de aplicação de recursos, resultará;
I – no cancelamento, pelo Conselho
Deliberativo da respectiva Superintendência, dos incentivos aprovados;
II – no recolhimento, pela empresa be neficiária, ao Banco Operador, das quantias
recebidas, atualizadas monetariamente pelo
mesmo índice adotado para os tributos federais, a partir da data de seu recebimento,
acrescidas de multa de dez por cento e de
juros de mora de um por cento ao mês, de duzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já
amortizadas.”
O Relatório de Auditoria dá-nos conta de que o
inciso I do § 1º acima transcritos foi observado. Entre -

Acerca dessa recomendação, entendemos que
o melhor procedimento seria o TCU proceder a levantamento de todos os projetos incentivados e cancelados, totalizando os recursos liberados, os reembolsos
– conforme estipula inciso II do § 1º do art. 12 da Lei
nº 8.167, de 1991 – bem como as providências adotadas pelos gestores dos fundos, no sentido da recuperação dos recursos não devolvidos.
II – Voto do Relator
Diante do exposto, o nosso voto é no sentido de
que, preliminarmente, esta Comissão solicite ao TCU:
i) a realização de levantamento, no prazo de noventa dias, dos projetos financiados pelos fundos Finam e Finor que não obtiveram sucesso, totalizando o
montante dos recursos aportados a esses projetos, o
montante dos reembolsos, bem assim as providências adotadas pelos gestores desses fundos para ga -
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rantir o ressarcimento ao Erário, nas hipóteses em
que não houve reembolso;
ii) informações quanto à efetiva implementação
das recomendações listadas na Decisão em causa
(fls. 2), no sentido de prevenir eventual ocorrência de
danos ao Erário.
Sala da Comissão, 17 de abril de 2002. – Amir
Lando, Presidente – Antonio Carlos Júnior, Relator
– Romero Jucá – Fernando Ribeiro – Ney Suassuna – Jonas Pinheiro – Chico Sartori – Geraldo
Althoff – Luiz Otávio.

LEGISLAÇAO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 8.167, DE 16 DE JANEIRO DE 1991
Altera a legislação do imposto sobre a renda relativa a incentivos fiscais,
estabelece novas condições operacionais dos Fundos de Investimentos Regionais e dá outras providências.
..... ..............................................................................
Art. 12. A aplicação dos recursos dos fundos
será realizada em estrita consonância com os objetivos do projeto e em conformidade com todas as cláu sulas condicionantes quando da sua aprovação pelo
Conselho Deliberativo das Superintendências de De senvolvimento Regional.
1º O descumprimento do disposto no caput
deste ar tigo resultará:
I – no cancelamento, pelo Conselho Deliberativo
da respectiva Superintend&tcia, dos incentivos apro vados;
II – no recolhimento, pela empresa beneficiária,
ao banco operador, das quantias recebidas, corrigidas monetariamente, segundo a variação do BTNF, a
partir da data de seu recebimento, acrescidas de multa de vinte por cento e de juros de um por cento ao
mês, deduzidas, no caso de aplicação de recursos
sob a forma de debêntures, as parcelas já amortizadas.
....................................................................................
PARECER Nº 414, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre as Emendas nºs 1 a 4, de Plenário
ao Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, que ”Altera o art. 43
da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de
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1990 (Lei Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários captar
recursos provenientes de internações
hospitalares“.
Relator: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, de
autoria do Senador Lúcio Alcântara, altera o art. 43 da
Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990), para permitir que os hospitais universitários e de ensino possam passar a destinar até 25%
de seus leitos operacionais ao atendimento prestado,
mediante remuneração, a pacientes cobertos por planos de saúde, desde que esse atendimento seja feito
em condições similares às da assistência prestada
aos demais pacientes do Sistema Único de Saúde
(SUS), admitindo-se que haja diferenciação apenas
quanto ao padrão de hotelaria.
A proposição dispõe ainda que os recursos obtidos da forma acima prevista sejam destinados integralmente à manutenção do hospital e à melhoria das
condições de atendimento e atribui aos conselhos estaduais de saúde a responsabilidade de deliberar sobre o referido percentual, em cada caso.
A lei originada entrará em vigor na data de sua
publicação.
A matéria foi objeto de amplo debate desde sua
apresentação, tanto no âmbito desta Comissão de
Assuntos Sociais quanto em Plenário.
Foram solicitadas informações aos Ministros da
Saúde e da Educação sobre os hospitais universitários e de ensino, tendo sido realizada também uma audiência pública, da qual participaram o Secretário de
Assistência à Saúde, do Ministério da Saúde, o Diretor do Departamento de Desenvolvimento do Ensino
Superior, do Ministério da Educação, e o Dr. Adib Ja tene, ex-Ministro da Saúde.
No mesmo período, o Conselho Nacional de Saúde realizou duas oficinas de trabalho para tratar da
integração dos hospitais universitários e de ensino ao
Sistema Único de Saúde, cujas conclusões e recomendações incluíram propostas para a solução des se problema, inclusive algumas relacionadas à matéria do projeto em análise.
Em vista desses desdobramentos, o autor da
proposta, Senador Lúcio Alcântara, apresentou substi-
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tutivo (Emenda nº 1-CAS) que aproveita algumas das
sugestões e recomendações das citadas oficinas.
O substitutivo foi aprovado nesta Comissão,
com relatório de nossa autoria (Parecer nº 227, de
2000-CAS, de 29 de novembro de 2000) que recebeu
três votos contrários e originou uma abstenção, disso
resultando que a matéria foi submetida a turno suplementar, segundo dispõem os arts. nos 282 e 283 do
Regimento Interno.
No turno suplementar foram apresentadas oito
emendas pelos Senadores Tião Viana (Sub-emendas
nº 1, 2 e 4 e Emenda nº 3-CAS) e Sebastião Rocha
(Emendas nº 5, 7 e 8 e Sub-emenda nº 6-CAS), a maioria das quais referente ao art. 1º do projeto – que define o percentual máximo de leitos a serem destinados a clientes de planos de saúde.
Essas emendas alteravam o percentual citado
(Sub-emendas nºs 1 e 6); incluíam a ”recuperação“
do hospital entre os destinos dos recursos da nova
fonte (Subemenda nº 2); acrescentavam pa rágrafos
para atribuir ao Ministério Pú blico a fiscalização do
cumprimento da Lei (Emenda nº 3) e vedar a redução do número de leitos operacionais e de capacidade operacional des tinados ao atendimento dos
pacientes não-pagantes (Subemenda nº 4); substituíam, no novo § 1º do art. 43, a expressão ”capacidade assistencial“ por ”e demais procedimentos
hospitalares“ (Emenda n º 5); instituíam a garantia
de atendimento prioritariamente aos não-pagantes
e aos casos de urgência e emergência (Emenda no
7); e propunham suprimir do texto do dispositivo a
expressão ”ad mitindo-se diferenciações apenas no
padrão de hotelaria“ (Emenda n º 8).
No turno suplementar foi aprovado nosso parecer (Parecer nº 228, de 2001, de 4 de abril de 2001)
segundo o qual se acatavam integralmente, na forma
de subemendas, as de nºs 4 e 6 e, parcialmente, as
de nºs 1 e 2, rejeitando-se as emendas de nºs 3, 5, 7
e 8.
O substitutivo aprovado – denominado Emen da n º 2-CAS – foi encaminhado à apreciação do Plenário, em atendimento ao Recurso nº 3, de 2001, de ferido em 27 de abril deste ano, segundo dispõem os
§§ 3º e 4º do art. 91 Regimento Interno do Senado
Federal.
Em Plenário, a matéria não recebeu emendas
no prazo regimental. No entanto foi objeto de três re querimentos para adiamento da discussão (Requerimentos nºs 358, de 21 de junho de 2001; 388, de 27
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de junho de 2001, e 403, de 2 de agosto de 2001) e de
dois requerimentos de destaque para votação em seos
parado, das Emendas n 5, 7 e 8 (Requerimentos nºs
426 e 427, de 8 de agosto de 2001). Todos os requerimentos foram aprovados, mas o resultado final foi à
rejeição das duas emendas destacadas.
Durante a discussão em Plenário, em turno suplementar, o projeto recebeu quatro emendas – objetos de apreciação, agora, por esta Comissão de
Assuntos Sociais.
II – Análise das Emendas
A Emenda de Plenário nº 1, de autoria do Senador Pedro Ubirajara, promove alterações de cunho
formal (pontuação, concordância) e de mérito nos textos dos §§ 1º e 4º adicionados ao art. 43 da Lei Orgânica da Saúde.
A alteração do mérito consiste na inclusão da
permissão de que os hospitais universitários e de ensino possam destinar leitos e capacidade operacional
– dentro do percentual pactuado no âmbito do SUS,
em cada caso – também para pacientes que pagarem
diretamente pelo atendimento.
Seu propositor argumenta que restringir essa
destinação apenas a pacientes usuários de planos de
saúde representa um ”incentivo absurdo“ às operadoras, desses produtos, além de afirmar que falta ao
projeto ”legitimidade para discriminar entre os recursos de um paciente intermediados por uma operadora de planos de saúde e os recursos de um paciente
sem essa intermediação“.

A permanência dessa diferenciação no texto da
lei que vier a ser aprovada, segundo o propositor da
emenda, ”abrirá caminho para um novo questionamento do Ministério Público
Os argumentos aqui expostos são meritórios,
posto vedar a concessão de um privilégio apenas a
uma parcela da população que possui pla nos de saúde e, por conseqüência, que este benefício gere
favorecimento às operadoras des ses pla nos de sa úde.
As outras três emendas foram propostas pela
Senadora Heloísa Helena.
A Emenda de Plenário nº 2 atinge os novos §§
1º e 2º.
No primeiro caso, ela suprime parte do texto
para impedir diferenciações quanto ao padrão de ho telaria no atendimento dos dois tipos de pacientes
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(SUS e planos de saúde). Essa questão já foi apreciada por esta Comissão e pelo Plenário – objeto que foi
da Emenda nº 8-CAS e do Requerimento nº 427, de
2001, de destaque para votação em separado -, ten do a proposta sido rejeitada nas duas ocasiões.
No segundo caso, a emenda é modificativa e
substitui o texto do § 2º – que dispõe que os recursos
obtidos com a cobrança de pacientes usuários de planos de saúde deverão ser integralmente utilizados
para a manutenção e recuperação do hospital – por
outro que proíbe ”a retirada de algum procedimento
diagnóstico e terapêutico, em qualquer grau de com plexidade, aos usuários do Sistema Único de Saúde“.
Sua autora a justifica como necessária para que ”fi que melhor garantida a eqüidade que preconiza o
Projeto em pauta“.
A Emenda de Plenário nº 3 modifica a redação
do § lº, para garantir o atendimento prioritário aos pa cientes não-pagantes e aos casos de urgência e –
mais uma vez – impedir diferenciações nos padrões
de hotelaria.
O primeiro assunto também já foi objeto de deliberação pela CAS e pelo Plenário, na qualidade de
Emenda nº 7-CAS, apresentada em turno suplementar, e destaque para votação em separado, em
Plenário, em atenção à Requerimento nº 426, de
2001, de auto ria da pró pria Senadora Heloísa He lena, tendo sido a emenda rejeitada nas duas oportunidades.
A Emenda de Plenário nº 4 trata, novamente,
do impedimento de diferenciação quanto ao padrão
de hotelaria no atendimento aos dois tipos de pa cientes.
Visando o aperfeiçoamento da matéria e para
melhor alcance e objetividade do Projeto de Lei em
tela, nos termos do art. 133, § 6º, do Regimento Interno do Senado Federal e em consonância com os ob jetivos insculpidos na Constituição Federal, art. 194,
esta relatoria entende imprescindível a vedação à criação de ”dupla fila de agendamentos para atendimento eletivo“, em acréscimo ao já descrito no § 10
do art. 43, do Substitutivo à proposição aprovada na
Comissão de Assuntos Sociais..
Trata-se de elemento normativo coerente com a
intenção do legislador, que não pode passar desprezada para que a finalidade da lei de melhorar o atendimento nos hospitais universitários não seja um entrave ao atendimento à saúde da população e esta seja
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distribuída a todos, de forma eqüitativa e com qualidade.
III – Voto
O voto é pela aprovação da Emenda de Plenário
de nº 1, que altera a redação dos parágrafo 1º e 4º do
art. 43, e a rejeição das Emendas de nº 2 a 4.
No mesmo sentido, nos termos do art. 133, § 6º,
do Regimento Interno do Senado Federal, pelo acréscimo do aperfeiçoamento sugerido ao
Substitutivo do PLS nº 449/99, dando nova re dação ao artigo 43, § 1º, da Lei
8.080, de 19 de setembro de 1990, para vedar a
dupla fila de agendamento que passa a vigorar como
a seguinte redação:
Subemenda CAS à Emenda nº 1 – Plen
”Art. 43. .................................................
§ 1º Os hospitais universitários e de
ensino poderão destinar até vinte e cinco
por cento de seus leitos operacionais e de
sua capacidade assistencial a pacientes pagantes ou que se encontrem cobertos por
planos ou seguros de saúde para assistência, mediante ressarcimento, em condições
similares às da assistência prestada aos demais pacientes do Sistema Único de Saúde,
admitindo-se diferenciações apenas no padrão de hotelaria, ficando vedada a dupla
fila de agendamentos para atendimento eletivo.”
De acordo com a Emenda de Plenário nº I, o §
4º, do art. 43 passará a vigorar com a seguinte redação:
“§ 4º Em cada unidade federada, o
percentual de leitos operacionais e da capacidade assistencial a ser destinada a pacientes pagantes ou que se encontrem cobertos por planos ou seguros de saúde, de que
trata o § 1º, será pactuado, anualmente, em
referência a cada hospital universitário e de
ensino, entre os órgãos dirigentes estadual
e municipal do Sistema Único de Saúde e a
direção do hospital, ouvidos o conselho es tadual de saúde e o conselho de saúde do
município em que se localiza.
Sala da Comissão, – Romeu Tuma, Presidente – Geraldo Althoff, Relator.
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PARECER Nº 415, DE 2002
Da Co missão de Educação, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 154,
de 2002 (nº 1.412/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à R.B. – Rádio e Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Linhares, Estado do Espírito
Santo.
Relator: Senador Ricardo Santos
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 154, de 2002 (nº 1.412, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à R.B. – Rádio e Televisão
Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Linhares, Estado do
Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 535, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de
junho de 2001 que outorga concessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cumento que in tegra os autos, dá conta de que a pre sente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento R.B. – Rádio e Televisão Ltda., (cf. fl. 6):
Nome do Sócio Cotista
Vinícius Borges da Silva
João Carlos Baldi
Total de Cotas
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Cotas de Participação
70
30
100

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecno lo gia, Comunicação e Informática da Câma ra dos De putados, que seguiu o
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pa re cer favorável de seu re lator, Deputado Augusto Franco.
Na Co mis são de Consti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção da quela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, consti tu ci o nal e vazado em boa técni ca legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação que acompanha o PDS nº 154, de 2002, evidencia o cumprimento das formalidades es tabelecidas
na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a enti da de R.B. – Rádio e
Televisão Ltda., atendeu a to dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da concessão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo ori ginário da Câmara
dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
BRASIL
............... ....................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no míni mo,
dois quintos do Con gresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após de liberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
.................. ..................................................................
PARECER Nº 416, DE 2002
Da Co mis são de Edu ca ção, so bre
o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº
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189, de 2002 (nº 1.659/2002, na Câ ma ra
dos De pu ta dos), que apro va o ato que
au to ri za a Asso ci a ção de Rá dio Comuni tá ria de Vi tó ria do Jari a exe cu tar
ser vi ço de ra di o di fu são co mu ni tá ria
na ci da de de Vi tó ria do Jari, Esta do do
Ama pá.
Relator: Senador Gilvam Borges
I – Relatório
Mediante a Mensagem nº 1.440, de 2000, o
Senhor Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o § 3º do art. 223 da Lei Maior, o
ato a que se refere a Portaria n 592, de 11 de outubro de 2001, que autoriza a Associação de Rádio
Comunitária de Vitória do Jari a executar, pelo prazo
de três anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão comunitária, na cidade de Vitória do
Jari, Estado do Amapá.
A matéria foi analisada, inicialmente, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que aprovou
unanimemente o parecer do Relator, Deputado Luiz
Moreira, nos termos do anexo projeto de decreto le gislativo.
Na forma do art. 32, III, alínea a do Regimento
Interno, da Câmara dos Deputados, o Projeto foi en caminhado à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, para o exame dos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de téc nica legislativa das proposições sujeitas à apreciação
da Câmara ou de suas comissões.
A colenda Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação, por unanimidade, manifestou-se pela
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto de Decreto Legislativo n0 1.659, de
2002.
Este processo iniciou-se nesta Casa Legiferante
com o Ofício PS-GSE/630/02, de 17-5-02, do Primeiro Secretário da Câmara dos Deputados, e com autógrafos do PDC nº 1.659/02, enviado ao exame do Senado Federal.
A dire ção da Associ a ção de Rádio Comunitária de Vi tória do Jari está de vidamente in dividualizada.
É o relatório.
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II – Voto do Relator
O art. 21, XII, a“, da Constituição Federal, dispõe:
“Art. 21. Compete à União:
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
a) os serviços de radiodifusão sonora
e de sons e imagens;“
Nesta linha de raciocínio, diz o art. 48,
XII:
“Art. 48. É da competência exclusiva
do Congresso Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e
renovação de concessão de emissora de rádio e televisão;
..............................................................
Finalmente, rezam os §§ 1º 3º e 5º do art. 223
da mesma Carta Política:
”Art 223. Compete ao Poder Executivo
outorgar e renovar concessão, permissão e
autorização para o serviço de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, observado o
princípio da complementariedade dos sistemas privado, publico e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o
ato no prazo do art. 64, §§ 2º e 4º, a contar
do recebimento da mensagem.
..............................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação
somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma
dos parágrafos anteriores.
..............................................................
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de dez anos para as emissoras de
rádio e de quinze para as de televisão.“
Como se vê, a proposição em tela está em con formidade com as disposições constitucionais transcritas, não havendo ainda óbice que vulnere a sua ju ridicidade e legalidade, estando também atendida a
boa técnica legislativa, observadas, outrossim, as
normas da Lei Complementar nº 95, de 1998.
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação per tinente, opinamos pela
aprovação do ato de outorga em exame na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 189, de 2002, originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 21 de maio de 2002. – Senador Gilvam Borges Relator.
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O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de De creto Legislativo nºs 190 e 191, de 2002, lidos anteriormente, tramitarão com prazo determinado de qua renta 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 (Maguito Vilela) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes
OF./CAE/14/02
Brasília, 7 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do Art. 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Exª que esta Comissão rejeitou o Projeto de Lei do Senado nº 34, DE 2000 que
”altera a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995,
que ”Dispõe sobre o regime de concessão e prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da
Constituição Federal, e dá outras providências“, determinando que todas as concessões de serviços
públicos sejam precedidas de relatório de impacto
econômico – social”, em reunião realizada na presente data.
Atenciosamente, – Senador Lúcio Alcântara,
Presidente da Comissão de assuntos Econômicos.
Ofício nº 41/02 – Presidência/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º,
combinado com o art. 284, do Regimento Interno des ta Casa, comunico a Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão,
em turno suplementar, adota definitivamente o Subs titutivo ao Projeto de Lei do Senado nº 650, de 1999,
de autoria do Senador José Sarney, que ”Institui
ações afirmativas em prol da população brasileira
afro-descendente ”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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Ofício nº 46/02– Presidência/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, §
2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a
Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 471, de
1999, de autoria do Senador Álvaro Dias, que ”Alte ra a Lei nº 8.934, de 18 de novembro de 1994, que
“Dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências”,
e a Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que
“Dispõe sobre os Registros Públicos e dá outras
providências”, passando a exigir firma reconhecida
nos atos levados a arquivamento e prova de identidade dos sócios das empresas mercantis e civis“.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. Nº 29/02-PRES./CAS
Brasília, 14 de maio 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado , comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão, em reunião no dia 8 de maio de
2002, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado nº 181, de 2001, que ”dispõe sobre o
direito do portador de deficiência visual de ingressar
e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia“, de minha autoria.
Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Presidente.
OF. Nº 31/02-PRES./CAS
Brasília, 15 de maio 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do artigo 91 do Regimento
Interno do Senado, comunico a Vossa Excelência
que esta Comissão, em reunião no dia 8 de maio de
2002, aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de
Lei do Senado nº 212, de 1999, que ”dispõe sobre a
comercialização de substitutos do leite materno e
artigos de puericultura correlacionados e dá outras
providências“, de autoria do Senador Geraldo Cândido, nos termos da Emenda Substitutiva nº 1-CAS,
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Submetida a Turno Suplementar em 15 de maio de
2002 e não recebendo emendas por ocasião da dis cussão, o Substitutivo foi dado como definitivamente
adotado, nos termos do disposto no art. 284, do Re gimento Interno.
Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Com referência aos ofícios que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Lei
do Senado nºs 212, 471, 650, de 1999; 34, de 2000; e
181, de 2001, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão sobre a mesa pelo prazo de cinco dias
úteis para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, a fim de serem apreciados pelo
Plenário, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 0536-L-PFL/2002
Brasília, 16 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 37, de 8 de
maio de 2002, que “Dispõe sobre o parcelamento de
débitos tributários de Estados, do Distrito Federal, de
Municípios e de empresas públicas e privadas em
processo de falência ou de liquidação, institui regime
especial de parcelamento da contribuição para o Pro grama de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, restabelece prazos para pagamento de
débitos tributários, inclusive do imposto de renda incidente sobre lucro inflacionário, concede benefícios
fiscais à instalação, ampliação ou modernização de
unidades industriais e tratamento tributário isonômico
entre produção nacional e a importação de papel-jornal, altera a legislação aduaneira e a relatiVa à cobrança de direitos antidumping e compensatórios, e
dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivo
Suplente
Deputado
Deputado
Gerson Gabrielli
Gervásio Silva
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
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Ofício nº 354/02
Brasília, 20 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência,
pelo Partido Progressista Brasileiro – PPB, o Deputado Nelson Meurer, como titular, em substituição ao
Deputado Almir Sá, para integrar a Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Odelmo Leão, Líder do PPB.
OF. Nº 060/02-GLPFL
Brasília, 21 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico, para comporem a Comissão Mista do estudo e parecer da Medida Provisória nº 38, de 14 de maio de substituição
aos anteriormente indicados, os seguintes Senhores
Titulares
Suplentes
Antonio Carlos Júnior
José Jorge
Waldeck Ornelas
Mozarildo Cavalcanti
Atenciosamente, – José Agripino, Líder do
PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
OF. Nº 62/02-GLPFL
Brasília, 20 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador
Lindberg Cury para ocupar a vaga do Partido da
Frente Liberal – PFL, como titular, na Comissão de
Assuntos Econômicos.
Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder
do PFL no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – A
Presidência designa o Senador Lindberg Cury para
ocupar a vaga do Partido da Frente Liberal, como ti tular, na Comissão de Assuntos Econômicos, conforme expediente da Liderança do PFL.
Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 135, DE 2002
Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, para incluir, entre os crimes nela
previstos, o resultante de discriminação
contra o idoso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, passa a ser a seguinte: define os crimes re sultantes de preconceito de raça, cor, etnia, religião,
procedência nacional ou contra o idoso.
Art. 2º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 1989,
alterada pela Lei nº 9.459, de 13 de maio de 1997,
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Serão punidos, na forma desta
lei, os crimes resultantes de discriminação
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião,
procedência nacional ou contra o idoso.
..................................................... (NR).
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a dis criminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou contra
o idoso.
..................................................... (NR).
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Consoante a lei que dispõe sobre a política nacional do idoso (Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994),
há dentre seus princípios:
“O idoso não deve sofrer discriminação de qual quer natureza (art. 3º, inciso III)”.
Não é raro a mídia mostrar o descaso contra as
pessoas que necessitam de especial atenção devido
a idade que possui. Tais fatos demonstram a crueldade àqueles que, de certa forma, já fizeram muito pela
sociedade e buscam fazer ainda mais, se lhes fossem
permitido, através de experiências e sabedorias – até
práticas da vida comum -, envolvendo aos mais jovens na busca de melhores qualidades de vida.”
A Constituição Federal no Artigo 230, diz que:
“A família, a sociedade e o Estado têm o dever
de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
Acrescenta que “os programas de amparo aos
idosos serão executados preferencialmente em seus
lares” e que “aos maiores de 65 anos é garantida a
gratuidade dos transportes coletivos urbanos”.
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As leis garantem ainda outros direitos aos homens e mulheres idosos: alistamento eleitoral e voto
facultativos; não incidência do Imposto de Renda sobre rendimentos oriundos de aposentadoria e pensão, pagos pela Previdência Social aos maiores de 65
anos ou aos aposentados por invalidez; assistência
social, independentemente de contribuição à seguridade social; férias sempre concedidas de uma só vez
aos maiores de 50 anos, entre outros.
Um dos sinais de avanço democrático numa sociedade é, justamente, o tratamento que dá aos seus
cidadãos e cidadãs idosos. Nesse sentido é preciso
reconhecer que ainda há muito por conquistar.
Levantamento da Secretaria de Estado de Justiça de São Paulo informa que as pessoas idosas continuam a ser vítimas dos mais diversos tipos de violência:
Dentro de casa – rejeitados, insultados e espancados pelos próprios filhos.
Fora de casa – marginalizados pelo silêncio e indiferença; maltratados em transportes coletivos e nas
filas; abandonados em situações de exclusão social e
econômica; desvalorizados no mercado de trabalho
sem que seja considerada a sua experiência existencial e profissional.
O presente projeto de lei, que ora apresento,
visa alertar à população em geral que o idoso não
está amparado contra a discriminação, no tocante à
definição penal nos crimes preconceituosos.
É evidente, sendo vítima de violência física ou
moral, o idoso não pode ficar indiferente para se livrar
do perigo ou da situação violenta.
É claro que depois de tantos anos podem aparecer as psicoses senis como a arteriosclerose cerebral, com transtornos na memória; a demência senil
que proporciona a troca de caráter, irritabilidade, de sorientação, debilidade do juízo; a psicose pré-senil
que pode decorrer de enfermidade de Alzheimer, enfermidade de Pick ou enfermidade de Kraepelin. O
que deduz a fragilidade dos idosos e que as pessoas
precisam respeitar, mas são discriminadas devido às
suas doenças.
O idoso tem direito ao respeito porque ele não
pode sofrer discriminação de qualquer natureza; o
programa SOS –Cidadania gerido pela Secretaria de
Estado de Justiça de São Paulo procura envolver a família, a sociedade e o Estado cujo dever é o de assegurar ao idoso os direitos de cidadania, bem como assegurar sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar.
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Mas os idosos devem ser respeitados pelos motoristas de ônibus, que devem atender suas solicitações de embarque e desembarque, aguardando sua
entrada e saída com o ônibus parado;
Em todos os estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviço deveriam dar preferência ao
atendimento ao idoso, devendo ter placas afixadas
em local visível dando atendimento preferencial.
As empresas em geral devem ter assentos de
braços especiais para os idosos e os órgãos públicos
da administração direta, indireta e os ônibus deveriam
afixar em local visível uma placa com os dizeres:
”Respeitar o idoso é respeitar a si mesmo“.
Diante da flagrante injustiça cometida pela sociedade contra os idosos e, no sentido do amplo alcance social, espero contar com o apoio de todos os
membros do Congresso Nacional para a aprovação
deste Projeto de Lei.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2002. – Senador Lauro Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989
Define os crimes resultantes de pre conceito de raça ou de cor.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Serão punidos, na forma desta lei, os cri mes resultantes de preconceitos de raça ou de cor.
....................................................................................
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
....................................................................................
LEI Nº 9.459, DE 13 DE MAIO DE 1997
Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº
7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define
os crimes resultantes de preconceito de
raça ou de cor, e acrescenta parágrafo no
art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de
dezembro de 1940.
O Presidente da República ,faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
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LEI Nº 8.842, DE 4 DE JANEIRO DE 1994
Dispõe sobre a política nacional do
idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso
e dá outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua
participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
§ 1º Os programas de amparo aos idosos serão
executados preferencialmente em seus lares.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 267, DE 2002
Com fundamento no § 2º do art. 50 da Constituição Federal, no inciso I do art. 216 do Regimento Interno do Senado Federal e no Ato da Mesa nº 1, de 2001,
requeiro a Vossa Excelência sejam solicitadas ao Ministro de Estado da Justiça informações relativas às ações
adotadas pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e pela Secretaria de Direito Econômico
do Ministério da Justiça (SDE), no que concerne as seguintes denúncias apresentadas contra a Mercedes-Benz do Brasil do Grupo DaimlerChrysler: suposta
infração à ordem econômica no setor de consórcios,
práticas que configuram o abuso do poder econômico
contra a sua rede de concessionárias, e irregularidades
referentes ao recall discreto executado por sua rede.
Justificação
No âmbito do Cade, existe um processo administrativo contra a Mercedes-Benz do Brasil S.A. –
empresa multinacional montadora de veículos automotores de via terrestre do Grupo DaimlerChrysler –,
movido pela RODOBENS Administração e Promoções Ltda., maior consórcio do País, em caminhões,
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ônibus e demais veículos. Esse processo objetiva
apurar a suposta infração à ordem econômica inserida no art. 21 da Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994,
com respeito à limitação à livre concorrência no mer cado de administradoras de consórcio de veículos.
Por outro lado, parece haver indícios de que a
montadora vem cometendo arbitrariedades e abusos
em sua política de vendas. Cumpre apurar se ela tem
promovido a concorrência desleal entre as concessionárias da sua rede.
Sabe-se, ainda, que algumas concessionárias
da marca estão em situação financeira critica, em de corrência de diversas irregularidades contra elas pra ticadas. Com o intuito de evitar maiores prejuízos, al gumas antigas e tradicionais concessionárias têm
sido vendidas a empresários de linhas de ônibus.
A Lei nº 6.729, de 28 de novembro de 1979 – alterada pela Lei nº 8.132, de 26 de dezembro de 1990
–, que disciplina o Contrato de Concessão Comercial
de Veículos Automotores de Vias Terrestres, prevê in denização em caso de sua rescisão por parte da con cedente. As concessionárias suspeitam que o grupo
em questão tem interesse em levá-las à insolvência,
para se livrar do pagamento da competente reparação às concessionárias.
Além disso, destaque-se que o recall realizado,
em 2001, pela rede de concessionárias da referida
marca – denominado pela Mercedes-Benz como
ação de saneamento – foi executado em flagrante
desrespeito ao disposto no art. 10, § lº, da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa
do Consumidor), que determina, em caso de periculosidade, a comunicação imediata do fato ”às autoridades competentes e aos consumidores, mediante
anúncios publicitários“.
Por último, é necessário indagar que providências foram tomadas pelo Cade e pela SDE em relação a
essas denúncias, porquanto é importante verificar se
estão sendo cumpridos os ditames da livre iniciativa,
livre concorrência e defesa do consumidor, nos ter mos do art. 170, caput, IV e da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2002 – Senador Álvaro Dias.

À Mesa para decisão
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para
uma comunicação inadiável, no momento oportuno.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) –
Sr. Presidente, solicito minha inscrição para uma co municação inadiável, no momento oportuno.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para uma comunicação inadiável, no momento oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V. Exªs serão atendidos para o uso da palavra, por cinco minutos, para comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Maguito Vilela) – Com a
palavra o Senador Mauro Miranda, por cessão do Senador Paulo Hartung, primeiro orador inscrito.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguin te dis curso. Sem revi são do orador.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Sena do res, dois
motivos me trazem a esta tri buna no dia de hoje. O
pri me i ro é a audiência pú blica que ti vemos nes ta
Casa, hoje, com a presença do pré-can di da to à
Presidência da República, Ciro Gomes. Na mes ma
au diên cia es tavam o can tor ba i a no Car linhos
Brown, a Prof. Ermínia Ma ri ca to e outros membros
da en ge nha ria nacional, que vieram de bater conosco esse grave problema da falta de mo ra dia no
Brasil.
Tivemos a grata satisfação de perceber que o presidenciável Ciro Gomes está cônscio, imbuído das suas
responsabilidades, e fez propostas concretas com relação a esse grande drama social vivido por mais de seis
milhões de famílias brasileiras. Ciro Gomes tem características interessantes, pois tendo sido Prefeito da ci dade de Fortaleza, Ministro da Fazenda e Governador
do Estado, pôde apresentar todas as dimensões possíveis do grave problema da falta de moradia e do crescimento desordenado das cidades.
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S. Exª cumprimentou o Senado Federal por ter votado o Estatuto da Cidade, o que foi feito em um espaço
de tempo muito curto: 40 dias. Esta Casa, portanto, conseguiu dar à Nação brasileira a lei mais importante, o
Estatuto da Cidade, que regulamenta a qualidade de
vida da cidade, o problema ambiental e o transporte urbano, facilitando a administração por parte dos gestores
municipais, prefeitos e vereadores.
O segundo assunto que me traz a esta tribuna
também se refere a uma conquista desta Casa. Finalmente, no último dia 2, seguiu para a Câmara dos De putados, depois de votada nesta Casa, a PEC nº
87/99, de autoria do nosso nobre colega Senador Ro meu Tuma.
Elaborada por um dos mais experientes e con ceituados policiais do Brasil, a proposta possibilita
aos Municípios “constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços, instalações
e logradouros, nos termos da lei, e, ainda, mediante
convênio com o Estado, executar serviços de policiamento ostensivo e preventivo”.
Realmente, os Municípios, que são os alicerces
da Federação, o ambiente imediato da vida cotidiana
e cívica dos indivíduos, das famílias e das comunidades, não se podem eximir da mobilização nacional
que ora congrega Governo e sociedade contra a es calada do crime e da violência.
Se, conforme reza a Constituição Federal, “a segurança pública” é “direito e responsabilidade de todos”, devem as prefeituras cooperar de maneira cada
vez mais efetiva para essa finalidade.
Em muitas cidades já é comum, como salienta o
autor da proposta, observar viaturas de rondas municipais protegendo escolas. Por que, então, não estender esse patrulhamento à sociedade em geral e, so bretudo, às periferias mais pobres e desassistidas?
É claro que esses convênios não seriam necessários nos Estados cujas Polícias Militares contam
com recursos materiais, humanos, tecnológicos e or ganizacionais suficientes para a execução de um policiamento ostensivo, visível, onipresente nas ruas de
seus Municípios.
Infelizmente, porém, essa situação ideal está
fora do alcance da esmagadora maioria dos locais
deste País.
Em praticamente todas as cidades – grandes,
médias ou pequenas – a população vive à mercê das
quadrilhas de ladrões, seqüestradores e narcotraficantes. As estatísticas dispararam nos últimos anos e
nem elas chegam a dar conta da gravidade da situação. Desesperados de uma solução, muitos cidadãos
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(80%) deixam de oficializar suas queixas. Não é para
menos: de todos os processos criminais abertos na
Justiça, apenas 2,5% são concluídos, com a identificação e punição dos responsáveis.
Todos são unânimes em apontar a unificação
entre as polícias civis e militares como solução para o
fortalecimento das estruturas repressivas, investigativas e preventivas de combate ao crime, com grande
economia de recursos e amplo compartilhamento de
bases de dados e informações.
Essa, entretanto, é uma medida que demorará a
entrar em prática, em razão das grandes diferenças entre as culturas organizacionais das duas corporações.
E o povo não agüenta mais esperar, está cansado
de declarações de boas intenções, alinhavadas às pressas em resposta a tragédias que regularmente ensangüentam as manchetes e abalam a opinião pública.
A entrada do Município nesse mutirão nacional
dará, a meu ver, resultados muito mais rápidos e concretos. A escala geográfica mais reduzida da base de
policiamento permitirá identificar, combater e prevenir
melhor os focos de delinqüência.
Queira Deus que os Deputados compartilhem
essa percepção e se apressem em aprovar a PEC do
Senador Romeu Tuma, para que o País possa ir além
dos gestos retóricos que não previnem mortes, das de clarações de intenções que não devolvem vidas, da paralisia que não resgata sonhos destruídos, da falta de
ação que só agrava o impasse e a insegurança.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo prazer, Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Hoje,
acompanhei atentamente a audiência presidida por V.
Exª, que contou com a participação do músico Carlinhos Brown, de algumas autoridades do setor de moradia e do presidenciável Ciro Gomes, pré-candidato
à Presidência da República. Foi, realmente, uma au diência da maior importância. Aliás, é a segunda que
V. Exª preside. A primeira contou com a participação
do pré-candidato à Presidência da República Anthony
Garotinho, ex-Governador do Rio de Janeiro, e do bo xeador Popó, bicampeão mundial. Com essas audiências, V. Exª está chamando a atenção do povo
brasileiro para a questão da moradia. Aliás, V. Exª já
fez inserir na Constituição a moradia como um direito
de todos. Mas não basta apenas fazer parte da Carta
Magna. É necessário chamar a atenção da população
e dos governantes brasileiros, principalmente do Go verno Federal, para o tema. E V. Exª, muito inteligen-
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temente, chamou dois pré-candidatos à Presidência
da República e, possivelmente, chamará os demais
para um debate onde poderão assumir compromissos com relação ao assunto. Nada é mais perverso do
que haver milhares de brasileiros sem uma casa pró pria para abrigar a sua família. Alguns vivem de alu guel, outros vivem em pontes, bueiros, locais totalmente impróprios, casas de lona, de papelão ou de
pau-a-pique. É preciso que o Brasil erradique essa situação que envergonha e humilha a todos nós. E V.
Exª tem realmente conduzido com muito brilhantismo
a Subcomissão que trata da moradia. Hoje, mais um
pré-candidato à Presidência da República assumiu o
compromisso, em sendo eleito, de procurar minimizar
e reduzir o déficit habitacional no nosso País. Parabéns a V. Exª, que aborda também o projeto referente
às estruturas das cidades, bem como o problema da
violência. A meu ver, ambos estão interligados, por que quem não tem moradia, quem não tem emprego,
é lógico que acaba buscando outros caminhos que le vam à vio lência. Pedi este aparte para cumprimentá-lo, porque V. Exª está abordando temas fundamentais para a nossa sociedade e problemas que o Brasil
terá de enfrentar em curtíssimo prazo. Existem possibilidades de se resolverem esses problemas, desde
que haja decisão política, vontade política dos governantes. Tenho convicção disto: havendo vontade e decisão política, esses problemas poderão ser reduzidos a quase zero. V. Exª está, sem dúvida alguma, pilotando, capitaneando soluções para esses graves
problemas que tanto afligem a sociedade brasileira.
Meus parabéns!
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Senador Maguito Vilela, V. Exª sabe a admiração e o carinho
que tenho pela sua pessoa, um dos políticos mais sérios deste País. Posso dar este testemunho porque conheço bem o meu Estado e sei do carinho imenso que
V. Exª tem pelos mais pobres, pelos mais necessitados.
V. Exª tem muita força para dizer isso, porque, quando
Governador de Goiás, mostrou a grandeza de um governo que se preocupou com os mais humildes e que
teve um programa habitacional forte. Tivemos a oportunidade de aprender e trabalhar com os mutirões de Íris
Rezende Machado. Quando V. Exª assumiu o Governo,
preocupou-se com os mais humildes, com os pobres,
com os que não tinham lugar para morar, com os que
não tinham alimento e com as crianças. Vejo o quanto V.
Exª é respeitado e querido no meu Estado por todos
nós goianos. Então, acolho, com todo o carinho, o aparte de V. Exª.
V. Exª, que esteve presente nos trabalhos da
Subcomissão e ajudou a aprovar neste plenário a
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emenda da moradia, além de ter trabalhado junto conosco na elaboração do estatuto para organizar nossas cidades, tem o projeto maior de voltar a contribuir
com nosso Estado. É muito bom que tenhamos líderes dispostos a uma grande empreitada como a de
governar um Estado ou presidir o País.
Por isso, agradecemos e fortalecemos a nossa
tese de que devemos convergi para um trabalho dirigido à questão da moradia no Brasil. Tenho certeza
de que o povo de Goiás terá um grande parceiro na
solução do problema da moradia no nosso Estado.
Sr. Presidente, esta Casa sabe que não sou
uma pessoa radical; pelo contrário, procuro cultivar a
mansidão – não a mansidão medrosa, mas a mansidão da coragem, dos argumentos -, mas, infelizmente, o atual Governador de Goiás, que prometeu a
construção de 245 mil casas, não cumpriu sua pro messa, não fez casa alguma no Estado.
Senador Maguito Vilela, V. Exª me dá mais uma
força para que, com as suas palavras e com o seu estímulo, eu possa continuar na direção de levar esse
tema da moradia para o debate nacional, a fim de
que, nessa época de campanha, os pré-candidatos
estabeleçam os seus programas de Governo, e a so ciedade pressione no sentido de que eles assumam
compromissos sérios com a Nação brasileira. Espero
que o Sr. Ciro Gomes e o Sr. Anthony Garotinho cumpram o que prometeram na Comissão de Moradia e
Desenvolvimento Urbano não só para S. Exª, mas
para a maioria do povo brasileiro.
Obrigado, Sr. Presidente, por esta oportunidade.

Durante o discurso do Sr. Mauro Miranda, o Sr. Maguito Vilela, 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 Osmar Dias,
por permuta com a nobre Senadora Marina Silva.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, percorrendo os Municípios do Paraná, podemos ver exemplos simples e singelos de administrações que estão dando certo no
País. Agora mesmo, acabei de receber aqui Vereadores da cidade de Palmas que vêm receber uma premiação pelo desempenho, eficiência e competência
com que representam a sua comunidade.
Na sexta-feira, Sr. Presidente, visitei um Município que tem um pouco mais de 3.000 habitantes e
dá exemplos po sitivos, verdadeiras lições que devemos aprender para utilizar em nossa vida pública.
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Refiro-me ao Município de Tunas, onde o Prefeito
Jorge Luiz está fazendo algo que merece destaque.
Esse município é pequeno, pobre e encontra-se no
limite da região metropolitana de Curitiba. Di ante
das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal,
o Prefeito colocou freio nos gastos desnecessários
e, com a pequena receita do Município, investiu na quilo que é essencial para o cidadão de uma cidade
daquele por te: a educação, a sa úde e a cultura da
sua população.
Lá, pude ver creches que abrigam crianças, fi lhos de trabalhadores que, há bem pouco tempo,
nem sonhavam em ter essa oportunidade. Essas
creches merecem destaque pela higiene e qualidade
que apresentam. O que me chamou a atenção foi o
objetivo daquela obra instalada num Município tão
pequeno: a pré-escola. O Prefeito sabe – todos nós
sabemos – a importância da educação. E todos falamos que é preciso levar a educação até as comunidades mais carentes, a fim de que possam ser incluídos os 25 milhões de brasileiros que têm idade inferior a 15 anos e não têm acesso nem à escola e, às vezes, nem à comida. São aqueles que estão abaixo da
linha da pobreza. O Prefeito entendeu que era preciso dar a eles o acesso à pré-escola, à creche. Há um
estudo que revela que, quando a criança é colocada
na pré-escola, quando têm a oportunidade de freqüentá-la, a sua expectativa de renda, quando adul ta, será de no mínimo 15% a mais do que a daquela
pessoa que, quando criança, não teve a mesma
oportunidade. Com esse descortino, ele construiu
não apenas uma, mas creches suficientes para abrigar grande parte dos filhos dos trabalhadores daquela pequena cidade. Sabe ele que, para cada real
investido nessa fase, se economizam R$7,00 na
fase de ensino fundamental.
Não é por outra razão que tenho defendido no
Senado Federal a possibilidade de que os recursos
do Fundef sejam estendidos também para a pré-escola, a exemplo do que foi feito com o ensino de 1ª a
4ª série na especialização de professores e até na
melhora dos seus salários. Precisamos trazer também os recursos do Fundef para atender a grande ne cessidade nacional de incluir os filhos de trabalhadores em creches para que eles, freqüentando a pré-escola, tenham a expectativa de uma renda maior quan do estiverem na vida adulta.
Não foi somente na educação que o Prefeito
investiu. Vi outros exemplos: um hospital regional,
que irá resolver problemas, uma vez que anteriormente as famílias pre cisavam des locar-se para a
capital do Paraná, a 70 quilômetros dali, por uma
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estrada sem asfalto, em rodovia de ter ra, sem ne nhuma condi ção de tráfego. Inclusive os Senadores
e Deputados foram responsáveis por uma emenda
coletiva que proporcionou a construção do asfalto
que liga Curi ti ba até o Vale da Ribeira, trazendo ou tra perspectiva de desenvolvimento para aquela re gião importante do Paraná, onde moram brasileiros
que antes não tinham condições de viver dignamente por falta de in fra-estrutura.
Vi também, Sr. Presidente, e inclusive fui autor de
uma emenda neste sentido, a construção de um posto
de saúde. O que me chamou a atenção é que naquela
cidade, onde o Prefeito se preocupa muito com saúde,
educação, pré-escola, também houve a preocupação
com a cultura. Um centro cultural está sendo finalizado,
com instalações magníficas; um teatro capaz de oferecer à população carente, pelo menos nos finais de semana, a oportunidade de assistirem a espetáculos de
teatro, cinema e, dessa forma, perseguirem o caminho
da educação, cultura e cidadania.
Estou citando esse exemplo, Sr. Presidente,
para demonstrar que é possível, sim, diante do qua dro em que se encontra o País, ante as necessidades
e dificuldades que os Estados e Municípios brasileiros enfrentam, perseguirmos o caminho do oferecimento de condições de vida digna às nossas comunidades, à nossa população, a partir de um grande mutirão nacional para melhorar as suas condições de saúde e educação.
Tenho conversado muito com os cidadãos do
Paraná e verificado o anseio por um programa de Governo que possa dar prioridade a programas mais
simples, mais singelos, mas que coloquem em prática
um programa capaz de, em primeiro lugar, respeitar a
verdadeira vocação do Estado do Paraná, que é a
agricultura. Não se pode, de uma hora para outra,
abandonar a agricultura e mudar o perfil econômico
do Estado apenas dizendo que a industrialização, da
forma que está sendo feita, é a solução. Concordo
que todos temos que trabalhar em conjunto, unidos
para a industrialização do Estado, mas o que quero
discutir é o modelo instalado no meu Estado. O modelo que se aplicou é aquele que todo o dinheiro do
Estado é destinado para a construção de grandes
empresas, grandes empreendimentos, concentrados
em uma única região, com baixa capacidade de geração de postos de trabalhos, de oportunidades de emprego e, por isso mesmo, porque nós tivemos essa
concentração de investimentos em uma única região,
o Governo atual, com o seu modelo, levou ao empobrecimento regiões e uma significativa camada da população paranaense.
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Se não, vejamos, o Paraná é um Estado, como
todos sabem, rico no que se refere à sua produção
agrícola, a ponto de produzir 25% da produção nacional. Por isso, seria inteligente da parte do Governo estender as suas mãos, os seus programas e as políticas públicas para promover e fortalecer ainda mais
essa base econômica, que é responsável pela geração da maior par te dos empregos, e, a partir dela, implantar um programa de industrialização que respeite
essa vocação e que dinamize a agroindustrialização
no Estado.
Nós podemos fazer isso, Sr. Presidente, não
apenas pensando em grandes empresas, mas, principalmente, pensando em pequenas empresas, em ne gócios que possam ser multiplicados por todas as re giões do Estado, de forma a aumentar os empregos,
porque sabemos em que proporção os investimentos
feitos em pequenas empresas podem gerar empregos. Para cada dez mil dólares investido em uma pe quena empresa, um emprego será criado. Enquanto
as montadoras que foram instaladas na região metropolitana demandaram quinhentos mil dólares para a
criação de um único emprego.
E quando se fala que o tema atual é a violência urbana e, a seu lado, o desemprego, não podemos continuar cometendo equívocos, como estimular o êxodo ru ral, em que milhares de pessoas estão abandonando,
todos os dias, as pequenas propriedades e pequenas
cidades do Paraná para engrossarem a fila daqueles
que, sem emprego, procuram por uma oportunidade
muito difícil nos grandes centros urbanos.
Precisamos reverter esse processo, mudar o
modelo de desenvolvimento já e, sobretudo, investirmos pesado na consolidação das empresas paranaenses, porque foram desprezadas ao longo desses
anos. É muito importante citar um dado: nos últimos
cinco anos, de cada dez negócios que foram criados,
de cada dez empresas que foram criadas, apenas
três prosperaram, sete não continuaram, exatamente
por se tornarem inviáveis ao longo do tempo.
Tenho sempre in sistido – e vou continuar insistindo – que a nossa vocação é a agricultura, mas, se
temos que industrializar, vamos aproveitar essa vo cação para que, num grande programa de crédito e
assistência técnica, oferta de conhecimento aos
trabalhadores e empresários, possamos multiplicar
um grande programa de criação de pequenas em presas para aumentar os em pregos no Estado do
Paraná.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Permite-me V. Exª um aparte?
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Concedo o
aparte a V. Exª, Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador Osmar Dias, hoje ou amanhã se inicia no Paraná
mais um grande estelionato publicitário. As montadoras de automóveis que se instalaram no Estado o fizeram por meio de acordos secretos estabelecidos em
contratos que nunca foram vistos pelas pessoas que
não participam do atual do Governo. Algumas empresas começam a pagar o ICMS sem juro nem correção
monetária, mês a mês, dez anos depois do fato que
lhe deu incidência. E esses dez anos, como V. Exª
sabe, já foram prorrogados e nós nem sabemos exatamente por quantos anos. Aproximamo-nos de uma
campanha eleitoral e agora com a participação daquele artista global que abandonou o PT, o Zé Betio,
inicia-se um grande estelionato publicitário quando
apresentam esse diferimento como uma poupança industrial para o Paraná. Dizem eles que as empresas
estão devendo ao Estado R$ 900 milhões, que serão
pagos, mês a mês, dez ou vinte anos depois. Ou seja,
com a inflação e os juros que incidiriam sobre esse
valor, estão pagando pouco mais que nada e apresentam isso como poupança industrial, num grande
projeto de estelionato eleitoral, de comunicação social fraudada. Além disso, na linha do raciocínio de V.
Exª, não há dúvida nenhuma de que o Paraná tem de
procurar sua vocação agroindustrial e, a partir dela,
que estimulada pelo Governo dá respostas imediatas,
devemos retomar o crescimento. V. Exª foi Secretário
da Agricultura no Governo Álvaro Dias e no meu e
sabe a resposta que tivemos com o singelo Programa
Panela Cheia, que consistia em empréstimo com
equivalência em milho. Se hoje garantirmos para cultivares estratégicos um preço mínimo – digo cultivares
estratégicos porque é evidente que não podemos garantir preço mínimo para as oito ou nove milhões de
toneladas de soja ou onze milhões de toneladas de
milho que estamos colhendo – para cultivares importantes para a agricultura do Paraná e para nossa
agroindústria podemos, sim, a partir do Estado, garantir um preço mínimo. Se entrarmos no sistema
americano do seguro agrícola, com a participação do
Estado no seguro agrícola, mais o nosso velho programa Panela Cheia, de equivalência em produto, e
se transformarmos o Fundo de Investimento do Paraná num fundo de aval para empresários do campo e
da cidade, com projetos aprovados por interesse es tratégico do Estado, estaremos, sem a menor sombra
de dúvida, dando início a uma virada no processo
econômico. E que venham as multinacionais, não
para se instalarem com dinheiro vivo do Governo, pa-
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gando impostos 20 anos depois, mas que venham
para investir, gerar empregos e pagar impostos. O
Brasil já foi a 8ª potência do mundo; hoje, é a 11ª po tência. O Brasil já exportou 1,2% de tudo o que o co mércio mundial opera; hoje, caímos para 0,7% ou
0,8%. A situação do Paraná, no mesmo modelo, é
exatamente a mesma do Brasil.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Senador Roberto Requião, agradeço o aparte de V. Exª e aproveito
a oportunidade para cumprimentá-lo por ter aceito mi nha proposta do Programa Primeiro Emprego. No pro grama eleitoral desta semana, vi V. Exª falando do pro jeto de lei que apresentei no Senado Federal, onde foi
aprovado em 1996 e que está na Câmara dos Deputados aguardando aprovação. Estamos falando de empregos para jovens – principalmente o primeiro emprego – numa fórmula, aliás, muito eficiente não apenas
no combate ao desemprego nessa faixa de idade, mas
também na diminuição do ingresso desses jovens na
violência, que hoje é latente e preocupante.
Assisti ao programa de V. Exª e percebi quando
concordou com a proposta que fiz, dizendo que vai
criar o Programa Primeiro Emprego num eventual go verno de V. Exª. Fico feliz.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – É uma
boa idéia, que foi transformada em projeto de lei por V.
Exª e operada pelo PT no Rio Grande do Sul. E espero aproveitar outras idéias de V. Exª que tenham a
mesma qualidade desse Programa Primeiro Empre go. No Rio Grande do Sul, a coisa funcionou de forma
fantástica. Dados estatísticos mostram que, depois de
um ano com carteira assinada, com o Estado assumindo as obrigações sociais, as férias e o 13° salário,
o nível de demissão não chegou a 10%, o que demonstra que essas pessoas que careciam de experiência, uma vez que lhes foi dada a oportunidade,
mantiveram-se nos empregos.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – É por isso,
Senador Roberto Requião, que eu digo que precisamos continuar pensando juntos soluções para os pro blemas que o Paraná enfrenta.
Essa idéia do Primeiro Emprego é tão singela
que pode ser utilizada por qualquer governo. O Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso
prometeu colocar em prática no primeiro mandato,
mas não o fez. Prometeu durante a campanha eleitoral para o segundo mandato e não o fez até agora. O
Governo do PT fez, o Governo do Maranhão fez e o
Governo de Pernambuco, se não me falha a memória,
também está fazendo: oferece incentivos fiscais, pela
dedução de todos os encargos sociais pagos no con -
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trato de trabalho daquele jovem no Imposto de Renda
ou no Finsocial, no caso do Governo Federal; e, é claro, impostos estaduais, no caso dos governos estaduais. Isso daria um estímulo, um incentivo muito grande
para que empresários pudessem contratar trabalhadores jovens, na faixa de 14, 16, 18 anos, e tirá-los
evidentemente do risco de ingresso na marginalidade. Além disso, eles receberiam treinamento, especialização e uma profissão escolhida, porque seriam
matriculados num curso profissionalizante.
Portanto, vamos encontrando nas idéias simples a solução para os problemas mais graves.
Quando V. Exª entrou no plenário, eu estava falando sobre Tunas, um Município pequeno, e que, diante de tantos problemas, deu prioridade e investiu
pesado na saúde e na educação do Município. Hoje,
investe na cultura, porque, lá, há uma diferença em
relação aos outros Municípios da região metropolitana. A indústria madeireira praticamente absorve toda
a mão-de-obra. Não era o emprego a prioridade nº 1,
mas oferecer qualidade de vida por meio da educação e da saúde.
Por isso, cumprimentei, aqui, o prefeito de Tunas. Embora não seja do meu Partido, S. Exª fez aquilo que um prefeito deve fazer diante das imposições
da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Creio que o Paraná é um Estado que tem tudo
realmente para dar uma grande virada e retomar a
sua linha de desenvolvimento, baseada na sua vocação, que é a agricultura. Porém, não devemos nos esquecer de que é preciso industrializar, sim, o Estado,
mas dando prioridade absoluta aos empresários brasileiros paranaenses. Em segundo lugar, podem vir os
empresários estrangeiros, como disse o Senador Roberto Requião, mas que venham especialmente ou
principalmente se trouxerem o dinheiro, porque aqueles que vieram até agora para o Estado não trouxeram dinheiro e levaram o do Paraná. E quando se in veste numa empresa estrangeira e ela obtém lucros,
a empresa não reinveste no próprio Estado; ela envia
o resultado daquele seu negócio próspero para a matriz, e o paranaense fica privado dos impostos, porque
ela não os está pagando, e do resultado do lucro que
está obtendo nas suas empresas.
Portanto, creio que temos que debater, sim, aqui
no Senado, em qualquer instância, o modelo de desenvolvimento que, hoje, no meu entendimento, está equivocado, porque concentra investimentos, multiplica de sigualdades e não cria empregos suficientes para atender a grande demanda de trabalhadores que ingressa
no mercado de trabalho no nosso Estado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
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Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Benício Sampaio, por cessão do Senador Nabor Júnior.
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, retorno a esta tribuna para o registro de fatos nada originais, para denúncia de omissões já por demais conhecidas. Inúmeros já me antecederam, em outras oportunidades, em
outras épocas, notadamente Parlamentares do Nordeste, para levantarem questões e fatos semelhantes.
O Estado do Piauí – pasmem! –, no mês de maio,
oportunidade inusitada, teve 158 Municípios em estado
de calamidade pública e 36 em estado de emergência,
em um total de 221. O Governador se antecipou aos
Municípios e, atendendo à manifestação da Defesa Ci vil, com dados do IBGE, em 26/04 último, atestou a la mentável ocorrência por meio de decreto.
Tais definições obedeceram certamente a critérios previamente definidos de forma legal e atendem
às situações municipais de extrema gravidade, diante
da perda da safra agrícola em 50% e 60% e, acima de
60%, nos casos de calamidade.
Repete-se aqui, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, de forma prematura, o que, com freqüência,
ocorre como resultante natural da adversidade climática regional. Tal ocorrência, sobejamente decantada
em publicações, relatórios, documentos e Anais do
Parlamento, é a repetição de fatos anteriores.
Visitei, no fim da semana passada, a cidade de
Picos, na região do semi-árido do Estado. A situação
é preocupante e desanimadora. Diversos Municípios,
de um total superior a 40, localizados nas suas proximidades, já convivem com a falta de alimentos e oportunidades de trabalho. Imaginam o que poderá ocor rer de agosto a dezembro, época de pior insolação,
ausência total de chuvas e pico tradicional da seca
nordestina no Piauí. Vislumbram o êxodo em busca
de melhores sítios, que assegurem, pelo menos, a sobrevivência familiar circunstancial.
Dizem: não fora os avós aposentados do Funrural, que asseguram com seus proventos a alimentação, a evasão já teria se iniciado. Tal fato já foi objeto
de análise e discussão em revista de circulação nacional. É a realidade socioeconômica do semi-árido pi auiense, por que não dizer de todo o interior do Esta do, castigado há centenas de anos com a falta, a es cassez ou a irregularidade de chuvas.
Quando estes falecerem, milhares no Estado e
milhões na região, beneficiados pela Previdência não
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previamente contributiva de outrora, no maior programa social de distribuição de renda já realizado, ficarão ao desamparo. Não terão os recursos financeiros
da sustentabilidade familiar. Certamente, muitos sucumbirão na crescente elevação da mortalidade infantil prematura, ora em declínio, como resultado da
elevação do nível calórico alimentar, das campanhas
de imunização e dos sais de reidratação oral.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o registro é
trágico, não é original, não traz fatos novos, a não ser a
sua extemporaneidade, mas é trágico. É inaceitável, é
revoltante, é também repugnante verificar que uma so ciedade tecnologicamente sintonizada em tempo real
com os instrumentos desenvolvimentistas do século
XXI, parte de uma aldeia globalizada, que se comunica
instantaneamente nos seus aspectos econômicos e socioculturais, não encontre solução para o quadro de fortes tensões sociais que se lhes avizinha.
É incrível acreditar que tais ocorrências aconteçam sobre um dos maiores lençóis de águas subterrâneas do País, que ainda não teve sequer o seu perfil
hidrogeológico definido, quantitatizando os aqüíferos,
identificando os furos artesianos existentes, cadastrando-os, qualificando-os e programando a sua racional utilização, o que transformaria a região em minioásis de produção. Os grãos tradicionais, a cultura do
caju, a fruticultura de cítricos e mangas de qualidade
e as gramíneas necessárias à pecuária se fariam produzir com ensinamentos e tecnologia.
Nem toda a água se esconde sob a terra. Vários
grandes açudes e barragens, alguns construídos há
dezenas de anos pelo DNOCS, agonizam diante da
indiferença dos órgãos públicos ligados ao setor. Um
bilhão de metros cúbicos de água acumulados com o
pleno enchimento, embora a menor capacidade de
reservação do Nordeste, estão sem qualquer utilização, com programas que atendem comunidades, vi las e/ou cidades. Quase 900 milhões em construção
ou em licitação irão permanecer sem utilização, além
da pesca predatória de subsistência nos seus lagos,
de pequenas atividades agrícolas marginais pelos felizes proprietários de terras ocupadas quando de sua
implantação.
Uma dezena de grandes açudes, outros seis em
construção ou sendo licitados e nenhuma adutora
que permita a utilização desses mananciais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, O Estado
do Piauí não tem 1 km de adutora que possa viabilizar
a transferência de águas dos lagos para cidades, municípios ou sítios de irrigação. Estanques, não há
como possibilitar o atendimento das comunidades
permitindo a sua fixação e o seu desenvolvimento. É
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revoltante que não se adotem medidas para a solução
desse grave problema.
Sua gravidade não pára por aí. O DNOCS tem
no Estado 06 perímetros de irrigação com área de
projeto de aproximadamente 43.000 hectares, dos
quais 8.600 já tiveram sua irrigação implantada e,
pasmem novamente, nenhum está a funcionar. Fixariam milhares de famílias, gerariam riqueza e renda,
oportunizariam o abastecimento de inúmeras cidades, mitigariam ou erradicariam a fome e criariam circunstâncias tecnológicas para o desenvolvimento da
pequena agroindústria.
Fato como esse é da maior gravidade. Informei-o pessoalmente à Ministra da Integração Nacional e a convidei para verificá-lo in loco.
Certamente, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como outros, voltarei ao mesmo assunto com o
agravamento do quadro.
O tema continuará atual.
Virei cobrar soluções pontuais, circunstanciais e
de emergência para atender situações municipais es pecíficas.
Estou certo de que farei, mas estou certo, ainda,
de que não há, por parte do poder público, notadamente dos órgãos e Ministérios federais específicos
de desenvolvimento, uma atitude que atenda às
questões estruturais levantadas, o que viria possibilitar, é certo que com custo, e não poderia deixar de
sê-lo, soluções definitivas para a região.
O Sr. Reginaldo Duarte (Bloco/PSDB – CE.) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI.) –
Pois não, Senador Reginaldo Duarte.
O Sr. Reginaldo Duarte (Bloco/PSDB – CE) –
Desejo congratular-me com o valoroso povo do Piauí,
que está sofrendo as conseqüências dessa seca. Talvez o Piauí tenha sido o Estado do Nordeste que teve
a menor precipitação pluviométrica no inverno deste
ano, que acredito não ter chegado a 200mm/ano. É de
bom alvitre que S. Exª, o Governador do Piauí, tenha
decretado estado de calamidade em quase 180 Municípios. Nós, nordestinos, estamos acostumados a
conviver com essa seca, mas é preciso que o Governo Federal institua um programa permanente para o
Nordeste, pois se trata de uma Região que representa uma parcela pequena desse imenso Brasil, esquecida justamente por não ser bem vista aos olhos dos
poderes constituídos. Praticamente todas as instituições que alavancavam o progresso e o desenvolvimento do Nordeste foram fechadas, como a Sudene e
o DNOCS. A Sudene não deveria ter sido fechada,
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porque ela e o Banco do Nordeste foram os propulsores do desenvolvimento socioeconômico da Região.
Ela deveria ter passado por um processo de reciclagem de recursos humanos, mas nunca ter sido fechada, uma vez que representava para o Nordeste a sua
riqueza, a sua prosperidade e o seu desenvolvimento.
Quantas empresas não foram levadas pela Sudene
para os Estados do Nordeste? Congratulo-me com V.
Exª e gostaria muito que o Governo Federal colocasse um programa permanente para o Nordeste, em primeiro lugar instituindo recursos para aquela Região,
visando à fixação do homem no campo e também à
promoção do seu desenvolvimento. Assim, os nordestinos não seriam obrigados a estender as mãos
ao Governo Federal nesses momentos críticos, atrás
de migalhas para matar a fome e saciar a sede. Muito
obrigado, Senador.
O SR. BENÍCIO SAMPAIO (Bloco/PPB – PI) –
Eu agradeço, Senador Reginaldo Duarte, pela oportunidade da sua intervenção.
Gostaria de registrar que no mês de fevereiro,
na região do semi-árido piauiense praticamente não
choveu. O inverno passou batido, como dizem os ha bitantes da região.
A solução dessa problemática viabilizaria os novos sertões já existentes às margens do São Francisco. Seria a redenção e o pagamento de uma dívida
social para com a região.
Reitero, sintetizando, a urgente necessidade de
que, no Piauí, se possam utilizar as águas subterrâneas abundantes, as acumuladas em grandes barragens e açudes que custaram milhões de dólares, e os
perímetros de irrigação existentes, em benefício do
povo e da população rural do Estado, contribuindo
para a solução do crônico empobrecimento social.
O quadro atual é inaceitável e salta aos olhos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Lindberg Cury.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, no Palácio
do Itamaraty, tive o privilégio de representar a Comissão de Educação do Senado Federal no Seminário
Internacional de Bolsa de Estudo, e fiz um pronunciamento nos seguintes termos:

A luta contra a pobreza em sociedades
desiguais, num mundo aparentemente cada
vez mais desigual, tem encontrado um instrumento poderoso nas transferências de
rendas vinculadas à educação. Como se
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sabe, existe uma relação recíproca entre pobreza e subeducação.
O Brasil, na busca de remédios para as
suas disparidades sociais, encontrou nessas
transferências um meio para superar problemas, gerando diversos programas em nível
federal, estadual e municipal. Hoje, o Ministério da Educação coordena o Programa Nacional de Renda Mínima vinculada à Educação –
“Bolsa-Escola” –, surgido como um desdobramento do Programa de Garantia de Renda
Mínima. Pelo número de Municípios, famílias
e crianças atendidas e pelo volume de recursos financeiros, assegura lugar de destaque
no mundo. Portanto, suas proporções não só
aconselham, mas recomendam eventos como
o presente, em que se comparam experiências e se verificam resultados de avaliações,
para compreender o que tem dado certo e o
que constitui limitação de programas sociais
similares. Na comparação internacional, o
Brasil não está de mãos vazias, ao contrário,
tem realizações a apresentar, resultados a
discutir e, como decorrência, muito a aprender
com programas similares.
Compartilhar tais experiências é um
imperativo de compromissos internacionais assumidos, pelo Brasil e por muito outros países na Conferência de Dacar, em
2000, precisamente dez anos depois da
Conferência Mundi al de Educação para
Todos, em Jomtien, na China. As metas de
educação para todos se baseiam na definição da educação como um direito humano
fundamental, que constitui “a chave para
um desenvolvimento sustentável, assim
como para assegurar a paz e a estabilidade dentro de cada país e entre eles e, portanto, meio indispensável para alcançar a
participação efetiva nas sociedades e economias do século XXI afetadas pela rápida
globalização”. Nesse senti do, o Brasil se
comprometeu, entre outros pontos, a associar a educação à luta contra a pobreza.
Tanto na educação regular quanto na de
jovens e adultos, destacaram-se a eqüidade, com vistas especialmente aos grupos
menos favorecidos e em circunstâncias di fíceis, e a qualidade, mui to além da simples matrícula na escola.
Por sua vez, a Declaração de Cochabamba, de 2001, assinada pelos países lati-
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no-americanos e do Caribe, destaca que a
educação não pode, por si mesma, eliminar
a pobreza e nem pode, sozinha, criar as
condições necessárias para o crescimento
econômico sustentado ou o bem-estar social. Mas, frisa, a educação continua a ser “a
base para o desenvolvimento pessoal e um
fator determinante para a melhoria significativa da igualdade de acesso às oportunidades de uma melhor qualidade de vida”. Daí,
em nosso continente, o fato de a educação
representar mecanismo básico para uma
efetiva democratização social.
Srªs e Srs. Senadores, os desafios pla netários têm tido propostas e respostas
também de alargado âmbito. Para chegar ao
acesso, qualidade, eficiência e democratização da educação já não é possível atuar
apenas na educação. E, de modo similar,
não se pode lutar eficazmente contra a pobreza sem contar com a educação – educação merecedora do nome, capaz de atender
às necessidades de aprendizagem e que
garanta a aquisição de conhecimentos e
competências essenciais à vida.
A dignificação da pessoa humana envolve a sua capacidade de ser autônoma e
independente. Está relacionada à sua capacidade de criar e de modificar a sua paisagem por meio do trabalho. E também está
profundamente relacionada ao desenvolvimento de suas possibilidades de aprender a
conhecer, aprender a fazer, aprender a con viver e aprender a ser, os quatro grandes pilares da educação para o século XXI, apre sentados pelo Relatório Delors.
A educação, porém, não chega a um
homem abstrato, mas inserido em circunstâncias histórico-sociais muitas vezes injustas e
dolorosas. Doar-lhe simplesmente alguma coisa, por melhores que sejam as intenções,
pode ser um caminho para torná-lo ou mantê-lo dependente. Para que isso não ocorra, é
indispensável que, ao receber, o homem possa ser capaz de exercer escolhas e se beneficiar do processo libertador da educação. Portanto, as transferências de renda vinculadas à
educação apresentam um potencial gigantesco e ainda amplamente inexplorado no sentido de superar os esquemas tradicionais. Não
são mera despesa, não são simples consumo.
Ao contrário, podem abrir largas avenidas
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para que o homem seja e esteja no seu mundo. É um processo de plantio, com colheita
certa e determinada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
por isso mesmo a Comissão de Educação do
Senado Federal se congratula com o Ministério da Educação e as entidades organizadoras desse conclave. Essa é uma oportunidade
única de escancarar as janelas para o mundo,
de analisar desafios e respostas que já deixaram de ser nacionais e, pela escala, se tornaram mundiais. Grandes problemas requerem
também grandes soluções.
Auguro, portanto, que essa oportunidade seja utilmente aproveitada. Que aprendamos com possibilidades e limitações, com
acertos e também eventuais enganos. O
tempo não espera. Ao contrário, a escala da
pobreza e da subeducação requer um entrelaçamento de forças que envolve os diferentes Poderes da República e os diversos níveis de governo. Não por acaso a Lei Maior
do País prevê para o campo educacional o
regime intergovernamental de colaboração.
Prevê também o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, como um compromisso indeclinável do Governo e da sociedade no sentido de expandir e aperfeiçoar
a educação, como meio e resultado do combate à pobreza. Em outras palavras, o qua dro normativo deste País considera a educação tão grande e importante que, em favor dela, devem unir forças os Poderes
constitucionalmente harmônicos e independentes. Do mesmo modo, as diferentes esferas governamentais devem colaborar entre
si porque a educação as transcende. É um
pacto contínuo de forças diversificadas em
torno de objetivos comuns.
Buscando ser incansável na sua luta
e tendo celebrado re centemente a Semana de Educação para Todos, a Co missão
de Educação do Senado Federal deseja
que esse evento ren da fru tos preciosos,
para que tenhamos um mundo melhor e
mais digno.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa, avisos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Gilvam Borges.
São lidos os seguintes:
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Aviso nº 1.171-SGS-TCU
Brasília-DF, 8 de maio de 2002
AVISO Nº 32, DE 2002-CN
(nº 1.171/2002, na origem)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da Decisão n° 460/2002, adotada pelo Tribunal
de Contas da União na Sessão Ordinária do Plenário de
8-5-02, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente ao relatório de levantamento de
auditoria realizado na Companhia de Transportes de Salvador – CTS (TC nº 005.178/2001-0).
Atenciosamente, – Valmir Campelo, na Presidência.
DECISÃO Nº 460 /2002 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC-005.178/2001-0 (c/ 20 volumes).
2. Classe de Assunto: V – Relatório de Levantamento de Auditoria realizado em cumprimento à Decisão
nº 122/2001 – TCU – Plenário.
3. Entidade: Companhia de Transportes de Salvador –
CTS.
4. Responsável: Ivan Carlos Alves Barbosa (Secretário Municipal de Transportes de Salvador e Diretor-Presidente da CTS).
5. Relator: Auditor Marcos Bemquerer Costa.
6. Representante do Ministério Público: não atuou.
7. Unidade Técnica: Secex/BA.
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1 – acolher, em parte, as razões de justificativas apresentadas pelo Sr. Ivan Carlos Alves Barbosa;
8.2 – determinar:
8.2.1 – à Companhia de Transportes de Salvador – CTS que, nas licitações internacionais que conduzir e cujo objeto envolva recursos federais, exija de
todos os licitantes a apresentação das propostas e
documentação também em língua portuguesa, sem pre que esse procedimento não esteja em conflito
com exigência expressa do organismo financiador;
8.2.2 – à Companhia Brasileira de Trens Urbanos
– CBTU que formalize, se ainda não o fez, o registro no
Siafi do Convênio s/n, firmado entre a União, o Estado
da Bahia e o Município de Salvador, em 16-1-98, tendo
como objeto o financiamento das obras de implantação
do Metrô de Salvador – Metrosal;
8.2.3 – à Secretaria de Controle Externo no
Estado da Bahia que, em cumprimento ao subitem
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8.6 da Decisão nº 122/01 – Plenário, promova a apensação dos presentes autos aos do TC
006.493/2000-9;
8.3 – encaminhar cópia da presente Decisão,
bem assim do Relatório, Proposta de Decisão que a
fundamentam e dos Volumes Principal, 19 e 20 des tes autos ao Exmo. Sr. Deputado Walter Pinheiro, in formando-lhe, nos termos do art. 45, § 2º, da Resolução TCU nº 136/2000, que a questão referente à ad judicação do objeto da Concorrência Internacional nº
SA-01 está sendo tratada nos autos do
TC-006.493/2000-9, ainda pendentes de julgamento;
8.4 – encaminhar cópia da presente Decisão,
bem como do Relatório e Proposta de Decisão que a
fundamentam:
8.4.1 – à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional,
informando-lhe que as irregularidades detectadas
nesta auditoria não constituem óbice à continuidade
das obras de implementação do Metrô de Salvador
(Plano de Trabalho nº 26.783.0222.5366.0001);
8.4.2 – ao Exmo. Sr. Ministro de Estado da Fa zenda, para conhecimento.
9. Ata nº 14/2002 – Plenário
10. Data da Sessão: 8-5-2002 – Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Valmir Campelo (na
Presidência), Marcos Vinicios Vilaça, Iram Saraiva,
Adylson Motta, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme
Palmeira, Ubiratan Aguiar e Benjamin Zymler.
11.2. Auditores presentes: Lincoln Magalhães
da Rocha, Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos
Bemquerer Costa (Relator).
Valmir Campelo, na Presidência – Marcos
Bemquerer Costa, Relator.
GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC-005.178/2001-O (c/20 volumes)
Natureza: Levantamento de Auditoria.
Entidade: Companhia de Transportes
de Salvador – CTS
Responsável: Ivan Carlos Alves Barbosa, Secretário Municipal de Transportes de
Salvador e Diretor-Presidente da CTS.
Ementa: Fiscobras 2001. Levantamento
de Auditoria nas obras de construção do Me trô de Salvador – Metrosal, em cumprimento
à Decisão nº 122/2001 – Plenário. Verificação
de falhas e irregularidades. Audiência do res ponsável. Acolhimento, em parte, das razões
de justificativa. Determinações. Apensação
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dos autos aos do processo de Representação, em obediência ao subitem 8.6 da Decisão nº 122/2001 – Plenário.
Relatório
Trata-se do Relatório de Levantamento de Auditoria realizada pela Secex/BA, em cumprimento à Decisão nº 122/2001 – Plenário, nas obras de construção e implantação do Metrô de Salvador (Metrosal),
em fase de execução, com recursos do Banco Inter nacional para Reconstrução e Desenvolvimento –
BIRD, da União Federal, do Estado da Bahia, do Mu nicípio de Salvador e, em etapa posterior, da iniciativa
privada.
2. Nas conclusões do levantamento de auditoria
de fls. 178/188, a equipe de analistas da Secex/BA
propôs a audiência do Sr. Ivan Carlos Alves Barbosa,
Secretário Municipal de Transportes Urbanos e Diretor-Presidente da Companhia de Transportes de Salvador, para que apresentasse razões de justificativa
quanto às seguintes ocorrências:
2.1 – desvio de finalidade consistente na transferência de ônus relativo ao suporte financeiro para o
cumprimento do objeto convenial à União, bem assim
quebra do equilíbrio econômico-financeiro entre as
partes que celebraram o convênio s/n. assinado
16-1-98, para financiamento das obras do Metrô de
Salvador. Tal irregularidade teria se consubstanciado
no Primeiro Termo Aditivo ao Convênio 048.00, que
prevê, em sua Cláusula Primeira, letra a, o aporte de
recursos federais, no montante de R$33.900.000,00,
destinados à implantação do Metrosal, em desacordo
com o compromisso assumido pelo Estado perante a
União e o Banco Mundial (BIRD) de participar financeiramente do empreendimento;
2.2 – inobservância do art. 207, II, do R1/TCU
c/c o art. 4º, I, e art. 13, caput, ambos da Constituição
Federal de 1988, haja vista a adoção do inglês como
idioma oficial. Malgrado a Lei nº 8.666/93, em seu art.
42, § 5º, faculte o uso das normas de licitação expedidas pelo BIRD, teria sido desprezada a soberania nacional ao não se requerer dos licitantes cópia em português dos documentos, principalmente em relação
aos licitantes brasileiros, para os quais a norma do
BIRD excepciona a obrigatoriedade da língua estrangeira, causando também prejuízo à fiscalização oficial e dos representantes da sociedade, dos quais não
se deve exigir proficiência em línguas estrangeiras
para o desempenho de suas funções;
2.3 – adjudicação do objeto da licitação ao licitante segundo colocado na proposta de preços do
certame, Consórcio Camargo Corrêa – Andrade Guti-
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errez – Siemens AG, após a desclassificação do pri meiro colocado, o Consórcio Impregilo SpA – Soares
da Costa (Consórcio Transbahia), a qual se teria fun dado em formalidades e em hipóteses ambientais op cionais, sem justificação e motivação que atendessem ao interesse público, o que redundou na escolha
de proposta com preço R$8.049.597,13 superior à de
menor preço;
2.4 – desrespeito ao princípio do equilíbrio eco nômico-financeiro do contrato administrativo celebrado com o consórcio vencedor da licitação, em detrimento do Poder Público, com possibilidade de ocasionar graves prejuízos ao Erário, consistente na inclusão de dispositivo que permite mudança na forma de
pagamento de preço para determinados serviços
(itens de Partes Variáveis), abrangendo somente as
situações benéficas para o consórcio contratado, tomando viável a redução de serviços sem correspondente redução de custos;
3. A par disso, a equipe propôs:
3.1 – as seguintes determinações:
3.1.1 – ao responsável pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU, para que providenciasse o registro, no sistema Siafi, do Convênio s/n. firmado pela União, Estado da Bahia e Município de Salvador, para dar cumprimento ao mandamento contido
no art. 52, § 2º, do Decreto nº 93.872/86;
3.1.2 – ao Ministério da Fazenda, para que ordenasse a liberação de recursos da União com vistas à
atualização do cronograma de desembolso planejado
para a execução do empreendimento, de forma a evitar aumento de despesa com a taxa de permanência
de 0,75% ao ano, cobrada pelo Bird, correspondente
ao custo pelo não emprego da verba do empréstimo
posta à disposição, dado ser a obra vinculada à con trapartida da União;
3.1.3 – a apensação do presente processo ao
TC 006.493/2000-9, com fulcro no subitem 8.6 da Decisão nº 122/01 – Plenário, em razão de ambos tratarem de indício de irregularidade do mesmo tipo e no
mesmo contrato.
4. Promovida a audiência, o responsável apre sentou suas razões de justificativa e documentação
correspondente, que passaram a constituir o volume
1 destes autos e foram minudentemente examinadas
pela Secex/BA, na instrução de fls. 56 1/574 do volume 20, como a seguir sintetizado.
5. Quanto ao desvio de finalidade no Primeiro
Termo Aditivo ao Convênio 048.00 (item 1 da audiência), têm-se:
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5.1. Razões do responsável: a unidade técnica
partiu do pressuposto equivocado de que o Estado da
Bahia estaria se valendo de recursos federais para
honrar sua contrapartida no empreendimento. Além
de a redação do dispositivo questionado no Primeiro
Termo Aditivo não dar margem ao entendimento es posado pela Secex/BA, tal cláusula sequer produziu
efeitos, eis que foi revogada tacitamente pelo Manual
de Movimentação de Recursos instituído pela Resolução nº 1/2000 do Conselho Diretor do Convênio, de
26-7-2000. Por fim, não foi feito repasse de recursos
federais ao empreendimento no período que medeia
a assinatura do termo aditivo e a Resolução nº 1/2000
(entre 26-6 e 26-7-2000).
5.2. Exame da Secex/BA: o questionamento da
audiência referiu-se ao fato de existir termo aditivo
(Cláusula Primeira, alínea a) no qual se consignava
previsão de repasse de apenas R$8.800.000,00 pelo
Estado da Bahia e de R$33.900.000,00 por parte da
União, sem que houvesse a formal e prévia concordância desta última. Haja vista que não se verificaram
repasses da União e que houve revogação tácita do
dispositivo inquinado pela Resolução nº 1/2000, do
Conselho Diretor do Convênio, tem-se por elucidada
a questão, não se verificando conseqüências negativas a qualquer dos entes envolvidos.
6. No tocante à adoção oficial do idioma inglês
na condução da Concorrência Internacional SA-01
(item 2 da audiência), foram estas as alegações do
responsável e a análise da unidade técnica:
6.1. Razões do responsável: O edital de licitação
seguiu o padrão estabelecido pelo Bird, que é obrigatório, nos termos dos acordos assinados, e cuja utilização encontra amparo no art. 42, § 5º, da Lei nº
8.666/93. Existe jurisprudência proclamando não ser
atentatória à soberania nacional a adoção das nor mas e diretrizes do Bird, em situações quejandas
(AMS 95.01.19153-2/TO, TRF da 1ª Região, DJ de
20-9-99). As regras do Bird se destinam a evitar pro blemas de compreensão do texto editalício, oriundas
de traduções mal elaboradas. Ademais, o município
exigiu dos licitantes nacionais, como lhe é facultado,
que apresentassem cópia em português da proposta,
no que foi atendido inclusive pelas empresas estrangeiras. De resto, sempre que solicitado, em obediência ao princípio da razoabilidade, o município tem procedido à tradução juramentada dos documentos em
inglês.
6.2. Exame da Secex/BA: o fato de prevalecerem normas outras que não a Lei nº 8.666/93 nas licitações realizadas nos termos do art. 42, § 5º, daquele
diploma legal não importa afastar o cumprimento de
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todos os dispositivos da Lei Geral de Licitações, por quanto, em não havendo colidência entre as diretrizes
do Bird e o multicitado diploma legal, este deve ser
observado. O próprio responsável reconhece ter exi gido dos licitantes nacionais cópia em português da
proposta, sob o argumento de que isso lhe era facultado. Entretanto, em resposta à pergunta formulada
por uma das empresas, afirmou que só seria necessária a apresentação da versão em inglês (fl. 22 do
Anexo V ao volume 10 do TC 006.493/2000-9). Se a
Companhia de Transportes de Salvador solicitou dos
nacionais uma cópia em português, deveria ter generalizado a exigência, equalizando o ônus obrigacional
dos participantes, atendendo plenamente aos princípios da isonomia, publicidade e razoabilidade. Assim,
cumpre orientar a CTS para que universalize tal exi gência em licitações vindouras.
7. Com respeito à adjudicação do objeto à se gunda colocada no certame (item 3 da audiência), foram os seguintes os pronunciamentos:
7.1. Razões do responsável: a conclusão da
equipe de auditoria parte da falsa premissa de que a
licitação era do tipo menor preço. Desconsidera, ade mais, a sentença da Justiça Federal de 1ª instância
que assentou não ser o preço o único critério obedecido no julgamento das propostas, bem como registrou terem sido enumeradas pela comissão de licitação as diversas falhas encontradas na proposta do
consórcio que ofereceu o menor preço. O julgamento
da comissão, que mereceu o aval do Bird, enumerou
todas as falhas ensejadoras da desclassificação do
Consórcio Transbahia, as quais foram comentadas no
memorial apresentado no TC 006.493/2000-9, cujos
termos o responsável houve por bem reiterar, como
se inteiramente transcritos estivessem em suas razões, para todos os efeitos legais.
7.2. Exame da Secex/BA: essa mesma questão
é objeto do TC 006.493/2000-9, autuado em
23-5-2000, em virtude de representação da empresa
Impregilo SpA contra a licitação sob comento, e ainda
pendente de julgamento, tendo como Relator o Ministro Ubiratan Aguiar. Considerando que a questão foi
analisada em primeiro lugar e integralmente naqueles
autos, tendo sido autuado o presente processo
tão-somente em 15-5-2001, em cumprimento à Decisão nº 122/01 – Plenário, a qual estabelece que as suntos dessa natureza devem constituir processo es pecífico e apartado, deve a questão continuar sendo
analisada nos autos do TC 006.493/2000-9, onde
constam exaustivo relatório e todos os elementos
pertinentes à controvérsia, tais como cópia dos autos
do mandado de segurança impetrado pela Impregilo
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SpA junto à Justiça Federal, do qual a referida empresa desistiu, antes da apreciação do recurso que interpôs contra a decisão de 1ª instância que indeferira o
remédio heróico.
8. No que atina ao desrespeito ao princípio do
equilíbrio econômico-financeiro do Contrato Administrativo SA-01 (item 4 da audiência), assim se manifestaram o responsável e a unidade técnica:
8.1. Razões do responsável: a licitação da qual
se originou o contrato celebrado com o Consórcio
Camargo Corrêa – Andrade Gutierrez – Siemens
AG foi feita na modalidade turn key, equivalente à li citação por preço global da lei brasileira. No contrato, foi estabelecido um mecanismo de manutenção
do equilíbrio econômico-financeiro, a ser utilizado
em caráter excepcional, ante eventual superveniência de aumento no volume de serviços desenvolvidos no subsolo. Tal mecanismo consiste no pagamento complementar ao preço contratado, caso os
quantitativos de serviços relativos às estacas e túnel
excederem em 10% o estimado no projeto básico,
multiplicando-se os preços unitários pela quantidade
de trabalhos executados no mês de avaliação. A Se cex/BA equivoca-se ao considerar desrespeitado o
equilíbrio econômico-financeiro, pois o item impugnado visa justamente a garanti-lo, não sendo leonina a cláusula, mas benéfica à Administração, na
medida em que assegura a inexistência de qualquer
ônus adicional quando os quantitativos dos serviços
forem até 10% maiores que a estimativa do projeto
básico. Em conclusão, se a cláusula for anulada, so bre ter direito à contratada ao pagamento por serviços extraordinários, a Administração ainda perderá
o benefício de se ver imune a revisões nos pagamentos por serviços excedentes em até 10% as previsões iniciais.
8.2.Exame da Secex/BA: o questionamento da
audiência não residia propriamente no estabelecimento da cláusula de 10%, mas sim na sua existência apenas na hipótese de serviços realizados em
excesso, não havendo a correspondência para ser viços realizados em quantitativos inferiores em mais
de 10% à previsão original, o que implica um dano
potencial à Administração. Assim, as assertivas do
responsável não lograram explicar por que não exis te cláusula contratual no mesmo sentido, quando os
serviços forem inferiores aos constantes do projeto
básico. Por outro lado, os serviços suscetíveis de re muneração nos termos do dispositivo vergastado já
se encontram próximos do fim, não tendo sido detectada variação para mais nem para menos dos
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quantitativos. De qualquer modo, mister se faz a cor reção do dispositivo viciado do contrato, não consentâneo com o princípio do equilíbrio econômico-financeiro.
9. Finalmente, embora não tenham sido objeto
de audiência, as duas questões constantes do item
3.1 do presente Relatório, a respeito das quais a equipe de auditoria formulou proposta de determinações,
integraram as razões de justificativa do responsável e
mereceram comentários da unidade técnica, a seguir
sumarizados:
9.1. Razões do responsável: no tocante ao re gistro no Siafi do Convênio s/nº firmado entre a União,
o Estado da Bahia e o Município de Salvador, deu-se
omissão que não compromete o negócio jurídico, devendo-se atentar para o fato de que, à época da celebração, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos –
CBTU não operava o Siafi, o que só veio a ocorrer, em
sua modalidade total, em janeiro de 2000.
9.2. Exame da Secex/BA: os esclarecimentos
merecem acolhimento.
9.3. Razões do responsável: quanto à afirmação de que houve descumprimento injustificado do
cronograma físico-financeiro da obra por parte da
CBTU, verificou-se, em verdade, ocorrência superveniente sobre a qual as partes não tiveram qualquer influência ou controle, consistente na aprovação de recursos substancialmente inferiores, na lei
orçamentária, aos da proposta original apresentada
tempestivamente pela CBTU, o que descaracteriza a
imputação de desídia àquela entidade.
9.4. Exame da Secex/BA: o argumento com que
os responsáveis justificam a ocorrência é plausível.
10. Em suas conclusões, a Secex/BA propôs
(fls. 569/574 do volume 20):
10.1 – sejam consideradas esclarecidas as se guintes questões:
a) desvio de finalidade identificado no Primeiro
Termo Aditivo do Convênio 048.00 (item 1 da audiência);
b) desrespeito ao princípio do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato AS-0l(item 4 da audiência);
c) ausência de número e registro no Siafi do
Convênio s/nº firmado em 16-1-98 entre a União, o
Estado da Bahia e o Município de Salvador (item ob jeto de proposta de determinação);
d) atraso no cronograma físico-financeiro do
empreendimento (item objeto de proposta de determinação);
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10.2 – sejam acolhidas, em parte, as razões de
justificativa quanto à adoção oficial do idioma inglês
na condução da licitação (item 2 da audiência);
10.3 – seja concentrado o exame da questão atinente à desclassificação da proposta do Consórcio
Transbahia (item 3 da audiência) no TC-006.493/2000-9,
referente a Representação que versa sobre a mesma
matéria e autuado anteriormente aos presentes autos,
os quais deverão nele ser apensados, em cumprimento
ao subitem 8.6 da Decisão nº 122/01 – Plenário e às instruções insertas no Memorando Circular nº 13/01 da Se gecex;
10.4 – seja determinado:
10.4.1 – à Companhia Brasileira de Trens Urbanos – CBTU que formalize a necessária atualização
do registro cadastral do Convênio s/nº celebrado em
16-1-98, entre a União, o Estado da Bahia e o Município de Salvador;
10.4.2 – à Companhia de Transportes de Salvador – CTS que:
10.4.2.1 – universalize, em licitações análogas às
dos presentes autos, a exigência de apresentação de
documentos e proposta também no idioma português;
10.4.2.2 – promova as efetivas medidas corretivas quanto ao dispositivo contratual regedor da metodologia de aferição e pagamento de preços variáveis,
com vistas a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes;
10.5 – seja comunicada ao Sr. Ministro da Fazenda a existência de retardamento na liberação da
parcela que cabe à União no empreendimento do
Metrosal, acarretando atraso nos repasses do BIRD
e gerando aumento de despesa, por força da incidência de taxa de permanência de 0,75% ao ano,
cobrada por aquele organismo internacional.
11. Como proposta exordial, o analista da Secex/BA preconizou o envio da decisão que vier a ser
tomada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, com
o escopo de afastar o contingenciamento de recursos
da União incidente sobre as obras do Metrosal. Assinalou, in verbis:
”60. Conclusivamente, entendemos, por
via de conseqüência, insubsistir motivo para a
mantença do contingenciamento de recursos
federais orçamentários, considerando a explicitação satisfatória sobre os indícios de irregularidade apontados, além do fato de que a repetida questão da adjudicação e contratação
do segundo colocado no certame licitatório
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não se confirmou, até então, como irregularidade efetivamente praticada, eis que, no mul tirreferido processo de Representação, o assunto continua objeto de averiguação, sem
decisão definitiva do TCU. (...) A relevância da
obra metroviária, por seu turno, e seu significado para a Comunidade local são fatos inescamoteáveis, assim como a responsabilidade
que os agentes públicos respectivos têm sobre o empreendimento é atributo que deve ser
adequadamente aquilatado de forma a permitir a apreciação objetiva do seu comportamento gerencial e quantificação de eventuais
prejuízos que lhes imputem devidos, situação
que concretamente pode ser ensejada através dos procedimentos fiscalizatórios, como o
aqui aludido. A paralisação das obras de implantação do Metrô, sua desaceleração ou até
mesmo a redução do ritmo de seu andamento, como decorrência da não-transferência de
recursos da União e, por via de conseqüência, do BIRD, acarreta inevitáveis prejuízos
para a comunidade local, além de elevar os
custos do empreendimento, pelo atraso, e
conseqüente oneração adicional, com aplicação da taxa de permanência, à razão anual
de 0,75%, imposta pelo Banco Mundial. Con seqüentemente, manifestamo-nos por que,
acolhidas as propostas alvitradas, possa a deliberação do TCU ter curso à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO do Congresso Nacional, com vistas ao afastamento do contingenciamento de
recursos da União que sobre o empreendimento Metrosal incide.“
12. Consta das fls. 546/548 do volume 20 petição assinada pelos causídicos de Construções e
Comércio Camargo Corrêa S.A. e Construtora
Andrade Gutierrez S.A., integrantes do consórcio
vencedor da licitação para as obras de construção
do Metrosal, na qual requerem a apensação destes
autos aos do TC-006.493/2000-9.
13. Presentes os autos em meu Gabinete, re cebi expediente do Exmº Sr. Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados, que encaminha a So licitação de informações nº 18, de 2002, de autoria
do Exmº Sr. Deputado Walter Pinheiro, na qual Sua
Excelência requer cópia deste TC-005.178/2001-0,
bem assim informações sobre a situação do processo e futuras ações.
É o relatório.
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PROPOSTA DE DECISÃO
Concordo com a análise das razões de justificativa
levada a cabo pela Secex/BA. De feito, no que concerne
à questão do desvio de finalidade identificado no Termo
Aditivo ao Convênio 048.00 (item 1 da audiência), cumpre ressaltar que, não constando assinatura de representante da União no instrumento (fls. 153/154), tal negócio sobre ela não poderia produzir qualquer efeito. De
qualquer maneira, ainda que algum efeito surtisse, é bem
de ver que consta dos autos demonstrativo de remessa
de recursos da CBTU à CTS (fls. 238/239 do volume 1),
no qual não há referência a transferências no período entre a assinatura do termo aditivo e a sua revogação pela
Resolução nº 01/2000 do Conselho Diretor do convênio
celebrado entre a União, Estado da Bahia e Município de
Salvador, que saneou por definitivo a referida falha.
2. No que diz respeito à utilização preponderante do idioma inglês (item 2 da audiência), não se nega
que as licitações internacionais financiadas com recursos externos possam se submeter às regras estatuídas pelos entes de financiamento. Deveras, o § 5º
do art. 42 da Lei nº 8.666/93, com a redação que lhe
deu a Lei nº 8.883/94, reza:
”Art. 42. ..............................................................
§ 5º Para a realização de obras, prestação de
ser vi ços ou aquisi ção de bens com re cursos provenientes de fi nan ci a men to ou doação ori un dos de
agên cia ofici al de co operação es trangeira ou or ganismo fi nanceiro mul tilateral de que o Brasil seja
par te, po derão ser admitidas na respec ti va li citação as condi ções de correntes de acor dos, pro tocolos, conven ções ou tratados in ter na ci o na is
aprovados pelo Con gresso Nacional, bem como as
nor mas e pro cedimentos da quelas en tidades, inclusive quan to ao crité rio de se le ção da pro posta
mais vanta jo sa para a Administração, o qual po derá con templar, além do preço, ou tros fatores de
avaliação, des de que por elas exi gidos para a ob ten ção do fi nanciamento ou da doação, e que tam bém não conflitem com o princí pio do jul gamento
objetivo e se jam ob jeto de des pacho mo tivado do
ór gão execu tor do contrato, despa cho esse ra tificado pela au to ri da de ime diatamente su perior.”
3. Comentando o referido artigo, preleciona
Marçal Justen Filho:
“Poderá surgir necessidade de compatibilizar a
licitação com princípios ou regras de organismos in ternacionais que fornecerem recursos para pagamento do contratado. Se a transferência dos recursos
for condicionada à observância de determinados princípios, poderão eles ser adotados para a licitação.
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Também poderão existir normas de direito internacional público vinculando a realização de licitações em
determinado campo ou setor de atividades.
Em qualquer caso, o princípio norteador será a
prevalência da soberania nacional e a indisponibilidade do interesse público. Por igual, não se poderia
afrontar o princípio da isonomia para introduzir cláu sulas prejudiciais à participação de empresas nacionais. Podem ser adotadas regras que tornem mais
acessível a participação de licitantes sediados no es trangeiro. Não se poderá dificultar o acesso dos licitantes nacionais. (...)
Suprimiu-se [com a alteração do § 5º], a exigência de observância dos princípios basilares da Lei nº
8.666. Isso não significa, obviamente, autorização
para superarem-se os princípios norteadores da atividade da Administração Pública. Quanto a isso, nem a
própria Constituição Federal poderia promover renúncia incompatível com o principio da República. O art.
42, § 5º, significa que as regras acerca de procedimento licitatório, prazos, formas de publicação, tipos
de licitação, critérios de julgamento etc. podem ser alteradas. Não é possível suprimir os princípios inerentes à atividade administrativa (inclusive aqueles relacionados a direitos dos licitantes), mas podem ser
adotadas outras opções procedimentais e praxísticas.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos. São Paulo: Dialética, 2000. p. 425-6)
4. Conforme observa o doutrinador, pode-se fa cilitar o acesso a licitantes estrangeiros, mas não dificultar o acesso a licitantes nacionais. Não parece ser
uma exigência ilegítima a de que as propostas e do cumentação sejam apresentadas em inglês numa licitação de tamanho vulto. Quem se julga capaz de con correr ao objeto deste certame deve ser capaz tam bém de cumprir tal regra editalícia. O que se questiona é a imposição apenas aos licitantes nacionais da
apresentação de proposta e documentos também na
língua pátria. Ora, os participantes da licitação devem
ser tratados com isonomia, princípio que não considero ter sido afastado das licitações internacionais
por força da redação do art. 42, § 5º, da Lei nº
8.666/93. Se as diretrizes (Guidelines) do BIRD, ao
tempo em que exigiam que os documentos de
pré-qualificação e de proposta fossem apresentados
em inglês, francês ou espanhol, não impediam que
também o fossem no idioma nacional – o que o pró prio responsável reconheceu e serviu de fundamento
para se solicitar dos licitantes brasileiros a versão em
português —, então essa mesma solicitação deveria
ser estendida a todos os demais participantes do certame. Assim, conquanto tal fato não seja de gravidade
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suficiente para macular de nulidade a licitação, tenho
por conveniente, até mesmo para facilitar as ações de
controle, que se determine à CTS, nas licitações in ternacionais que conduzir e cujo objeto envolva recursos federais, que exija de todos os licitantes a apre sentação das propostas e documentação também em
língua portuguesa, sempre que tal procedimento não
estiver em conflito com exigência expressa do organismo financiador.
5. No tocante à cláusula contratual que permite
alterar a forma de cálculo dos pagamentos das partes
variáveis da obra (item 4 da audiência), observo que o
raciocínio desenvolvido pelo responsável procura inverter a lógica da inserção daquele dispositivo no
contrato. Ora, trata-se indisfarçavelmente de uma
cláusula formulada para servir de proteção à empresa
contratada. Não que isso constitua de per si uma irregularidade. O que não se justifica é o estabelecimento
dessa forma de cálculo tão-somente para o caso de
os serviços excederem em mais de 10% as previsões
do projeto básico, não se fazendo o mesmo em favor
da Administração na hipótese de os serviços corresponderem a menos de 90% do prognóstico inicial. Se
se cuida de licitação por preço global, a mudança do
critério de aferição dos serviços realizados, com o
uso de preços unitários apenas quando os serviços
excederem as previsões do projeto básico, beneficia
exclusivamente a contratada. Sem embargo disso,
estando em vias de conclusão – consoante o próprio
analista assinala no item 24 de seu parecer (fl. 564 do
volume 20) – a etapa da obra passível de submeter-se à mencionada cláusula contratual, não tendo
havido, até o momento, a aplicação desse dispositivo,
reputo desnecessária a determinação formulada na
proposta do analista.
6. Relativamente à adjudicação do objeto do certame ao consórcio que ofereceu a segunda proposta
mais vantajosa quanto ao preço, acompanho a Secex/BA quando sugere seja concentrado o exame da
controvérsia no TC 006.493/2000-9. Com efeito, versa
aquele processo sobre Representação da empresa italiana Impregilo SpA dirigida precisamente a esse ponto.
Além da informação da unidade técnica de que o citado
processo contém extenso acervo documental e análise
minudente do tema, que nestes autos representa ape nas um dos itens da audiência, está a demonstrar o
acerto da proposição da Secex a própria circunstância
de ter sido o TC 006.493/2000-9 autuado cerca de um
ano antes destes autos, aplicando-se, in casu, o comando inserto no subitem 8.6 da Decisão nº 122/01– Plenário, segundo o qual, quando já houver em tramitação
nesta Corte processo a respeito de obra incluída no Pla-
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no Especial de Auditoria e que trate de indício de irregularidade do mesmo tipo e nos mesmos contratos examinados em processo de Levantamento de Auditoria pos terior a ele, este último processo deverá ser apensado
ao primeiro.
7. Demais disso, impende ressaltar que, consoante expôs o analista da Secex/BA, a contratação do
consórcio que apresentou a segunda menor proposta
de preço não se caracterizou, até o momento, como
irregularidade efetivamente praticada, e a própria
Impregilo SpA, integrante do consórcio desclassificado, já desistiu do recurso que interpusera contra a de cisão de lª instância, no mandado de segurança por
ela impetrado, mediante o qual se insurgira contra o
julgamento promovido pela comissão de licitação.
Tais razões, aliadas à relevância do metrô de Salvador para a comunidade local e aos inevitáveis prejuízos acarretados pela paralisação das obras, estão a
recomendar, conforme observou a unidade técnica, a
supressão do contingenciamento orçamentário sobre
elas incidente.
Em face do exposto, acolho, no essencial, o pa recer da unidade técnica e manifesto-me por que seja
adotada a deliberação que ora submeto a este E. Ple nário.
T.C.U., Sala das Sessões, 8 de maio de 2002. –
Marcos Bemquerer Costa, Relator.
Oficio nº P-109/2002 – CMO
Brasília, 15 de maio de 2002
Excelentíssimo senhor
Senador Ramez Tebet
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
O Tribunal de Contas da União, em obediência
ao estabelecido no art. 83 § 7º da Lei nº 10.266, de 24
de julho de 2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2002), vem encaminhando, diretamente a esta Presidência, e não à Presidência do Congresso Nacional,
para sua devida autuação, informações acerca de sub títulos constantes do Quadro VII da Lei nº 10.407, de
10 de janeiro de 2002 (Lei Orçamentária para 2002).
Tal procedimento tem gerado dificuldades pro cessuais tanto para a Secretaria desta Comissão, que
fica impedida de efetuar os registros no Sistema de
Acompanhamento de Matérias Legislativas – MATE,
como para a Secretaria-Geral do Senado Federal,
que somente autua o processo após a sua apreciação neste Órgão Técnico.
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A fim de que esta Comissão continue exercendo
de forma plena a competência constante no art. 2º, inciso III, alínea b, combinado com o art. 43 da Resolução nº 1, de 2001-CN, podendo contar, inclusive com
o calendário determinado por essa Casa, consoante
o art. 35, inciso VII, da referida Resolução, é necessário que o documento encaminhando as referidas informações seja antes autuado pela Secretaria-Geral
da Mesa do Senado Federal, e assim prossiga observando os trâmites regimentalmente determinados.
Assim sendo, encaminho, em anexo, os originais dos avisos do Tribunal de Contas da União, abaixo
relacionados:

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.–
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

LEGISLACÃO CITADA
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.
....................................................................................
Art. 42. Nas concorrências de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política
monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes.
§ 1º Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, igualmente o
poderá fazer o licitante brasileiro.
§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro
eventualmente contratado em virtude da licitação de
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda brasileira à taxa de câmbio vigente na data do efetivo pagamento.
§ 3º As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro.
§ 4º Para fins de julgamento da licitação, as propostas apresentadas por licitantes estrangeiros serão
acrescidas dos gravames conseqüentes dos mesmos
tributos que oneram exclusivamente os licitantes brasileiros quanto á operação final de venda.
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§ 5º Para a realização de obras, prestação de
serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de financiamento ou doação oriundos de agên cia oficial de cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas na respectiva licitação, mantidos os
princípios basilares desta lei, as normas e procedimentos daquelas entidades e as condições decorrentes de acordos, protocolos, convenções ou tratados
internacionais aprovados pelo Congresso Nacional.
§ 6º As cotações de todos os licitantes serão
para entrega no mesmo local de destino.
....................................................................................
LEI Nº 8.883, DE 8 DE JUNHO DE 1994
Altera dispositivos da Lei nº 8.666,
de 21 de junho de 1993, que regulamenta
o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 1º Os artigos abaixo indicados da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar com
a seguinte redação:
....................................................................................
“Art. 42. ..............................................................
....................................................................................
§ 2º O pagamento feito ao licitante brasileiro
eventualmente contratado em virtude da licitação de
que trata o parágrafo anterior será efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil ime diatamente anterior a data do efetivo pagamento.
....................................................................................
....................................................................................
§ 5º Para realização de obras, prestação de serviços ou aquisição de bens com recursos provenientes de
financiamento ou doação oriundos de agência oficial de
cooperação estrangeira ou organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderão ser admitidas,
na respectiva licitação, as condições decorrentes de
acordos, protocolos, convenções ou tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as
normas e procedimentos daquelas entidades, inclusive
quanto ao critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, o qual poderá contemplar,
além do preço, outros fatores de avaliação, desde que
por elas exigidos para a obtenção do financiamento ou
da doação, e que também não conflitem com o princípio
do julgamento objetivo e sejam objeto de despacho motivado do órgão executor do contrato, despacho esse ra tificado pela autoridade imediatamente superior.
....................................................................................
.................................................................................”..
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DECRETO Nº 93.872,
DE 23 DE DEZEMBRO DE 1986
Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa do Tesouro Nacional,
atualiza e consolida a legislação pertinente e dá outras providências.
....................................................................................
Art 52. Nas hipóteses previstas no parágrafo único
do artigo 49, os recursos financeiros recebidos por ór gãos da administração direta ou autarquia federal, destinados à execução do convênio, serão classificados
como receita orçamentária, devendo as aplicações correr à conta de dotação consignada no orçamento ou em
crédito adicional (Lei nº 4.320/64, arts. 2º e 57).
§ 1º Somente após o recolhimento à conta do
Tesouro Nacional, no caso de órgão da administração
direta, os recursos financeiros de que trata este artigo
constituirão disponibilidade ou fonte para efeito da
abertura de crédito adicional e poderão motivar alteração da programação financeira de desembolso.
§ 2º A execução de qualquer convênio depende
de seu prévio cadastramento no sistema de controle
interno, através do órgão de contabilidade.
....................................................................................
d) Segurança Pública, até 2.150 vagas;
e) Ciência e Tecnologia, até 1.300 vagas;
f) Meio Ambiente, Educação, Cultura, Previdência e Saúde, até 6.530 vagas;
g) Regulação do Mercado, até 2.120 vagas;
h) Segurança Pública do Distrito Federal – DF,
até 931 vagas;
i) Educação, até 2000 vagas para professores
de terceiro grau.
III – previsão de criação de cargos ou empregos
públicos de nível superior e intermediário nas áreas de:
a) Gestão e Diplomacia, até 1.920 vagas;
b) Ciência e Tecnologia, até 3.800 vagas;
c) Meio Ambiente, Educação, Cultura, Previdência e Saúde, até 27.800 vagas;
d) Segurança Pública do Distrito Federal – DF,
até 931 vagas.
IV– reestruturação da remuneração de cargos
integrantes do Plano de Classificação de Cargos do
Poder Executivo Federal, de carreiras das áreas Jurídica, Diplomática, Finanças e de Segurança Pública de Ex-Territórios, de cargos em comissão e fun ções de confiança e de servidores técnicos ad ministrativos e docentes das Instituições Federais de
Ensino
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Aviso nº 1.179-SGS-TCU
Brasília-DF, 8 de maio de 2002
AVISO Nº 33, DE 2002-CN
(Nº 1.179/02, na origem)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da Decisão nº 449/2002, adotada pelo
Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do
Plenário de 8-5-02, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao levantamento de auditoria realizado no Ministério dos Transportes (TC nº 007.970/2001-4).
Atenciosamente, Valmir Campelo, na Presidência.
DECISÃO Nº 449/2002-TCU-PLENÁRJO
1. Processo n° TC-007.970/2001-4
2. Classe de Assunto: V – Levantamento de Auditoria
3. Órgão: Ministério dos Transportes
4. Interessado: Congresso Nacional
5. Relator: Ministro Marcos Vinícios Vilaça
6. Representante do Ministério Público: não atuou
7. Unidade Técnica: SECEX/PA
8. Decisão: O Tribunal Pleno, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo ex-Ministro dos Transportes.
Sr. Eliseu Padilha, e pela empresa Construções e Co mércio Camargo Corrêa S/A acerca das ocorrências
a seguir listadas, considerando-as elididas em face
das providências adotadas pela Administração:
a) pagamento de valores à empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A a título de
”operação e manutenção dos canteiros“ desproporcionalmente ao que foi efetivamente construído dos
canteiros;
b) manutenção do índice de 27% a título de taxa
de administração originado no contrato inicial firmado
em setembro/81, considerando o momento econômico atual diverso do existente à época da contratação
inicial, bem como demonstre a base de cálculo que o
sustenta.
8.2. determinar ao Ministério dos Transportes que:
a) se abstenha de contratar serviços de terceiros utilizando a empresa Construções e Comércio
Camargo Corrêa S/A como intermediária, com base
no Contrato nº 9/98-MT, uma vez que em tais condições os objetos assim contratados e/ou adquiridos
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estão sujeitos a taxa de administração, tornando-as
antieconômicos;
b) encaminhe ao TCU cópia dos instrumentos
contratuais que formalizarem as alterações tratadas
na Cláusula Quinta do Oitavo Termo Aditivo ao Con trato nº 009/98-MT;
8.3. determinar à SECEX/PA que, ao receber as
cópias dos instrumentos contratuais acima referidos,
avalie-os e informe ao Relator sobre o cumprimento
ou não da determinação emanada deste Tribunal re ferente à formalização das ”alterações tratadas na
Cláusula Quinta do Oitavo Termo Aditivo“ ao Contrato
nº 9/98-MI, propondo, em caso positivo, o arquivamento dos autos mediante despacho;
8.4. remeter cópia desta Decisão, bem como do
Relatório e Voto que a fundamentam, à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização
do Congresso Nacional, para ciência.
9. Ata nº 14/2002 – Plenário
10. Data da Sessão: 8-5-2002 – Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Valmir Campelo (na Presidência), Marcos Vinícios Vilaça (Relator), Iram Saraiva, Adylson Mota, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme Palmeira, Ubiratan Aguiar e Benjamin Zymler.
11.2. Auditores presentes: Lincoln Magalhães
da Rocha, Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos
Bemquerer Costa. – Valmir Campelo, na Presidência
– Marcos Vinicios Vilaça, Ministro-Relator.
GRUPO 1- CLASSE V – PLENÁRIO
TC-007.970/200 1-4
Natureza: Levantamento de Auditoria
Órgão: Ministério dos Transportes
Interessado: Congresso Nacional
Ementa: Fiscobras 2001. Construção
de eclusas de Tucuruí no Pará. Audiência do
Ministro dos Transportes. Pronunciamento
da empresa contratada. Acolhimento parcial
das razões de justificativa. Determinações.
Remessa de cópia da decisão à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional.
Relatório
Tratam os autos de levantamento de auditoria
relativo à construção de eclusas de Tucuruí no Estado
do Pará, obra pública identificada pelo Programa de
Trabalho nº 26.784.0237.5750.000 1 e incluída no
Plano Especial de Auditoria do exerci cio de 2001, em
atendimento a demanda do Congresso Nacional.
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2. No relatório de fls. 8/14, a equipe de auditoria
da SECEX/PA esclareceu que o projeto tem licença
ambiental e não está sujeito ao Estudo de Impacto
Ambiental – EIA, tendo também informado que 44%
do projeto já foram realizados (70% da eclusa 1, 17%
do canal intermediário e 12% da eclusa 2); que o término dos trabalhos está previsto para 9-3-2003; e que
o valor estimado para conclusão é de
R$277.512.038,55.
3. Consta, ainda, do relatório, a listagem dos
principais contratos e respectivas empresas contratadas, a saber:
3.1. Contrato nº 9/98-MT – Construções e Co mércio Camargo Corrêa S.A. – para execução das
obras civis das eclusas e do canal de navegação do
rio Tocantins, destinados à transposição do desnível
criado pela barragem de Tucuruí, com valor atual de
R$366.153.182,33 – em andamento;
3.2. Contrato nº 37/99-MT – TENENGE – Técnica Nacional de Engenharia Ltda. – para execução de
projeto, fabricação, fornecimento, transporte, montagem e testes na obra dos equipamentos mecânicos e
eletromecânicos para as eclusas de Tucuruí, com va lor atual de R$99.684.601,74 – em andamento.
4. Foram as seguintes as principais constatações da equipe responsável pelo levantamento de auditoria:
4.1. pagamento antecipado de todos os canteiros (R$14.030.751,00), apesar de ter sido construído
apenas 43% do contratado, cujo valor equivale a
R$5.973.167,70;
4.2. atraso no cronograma da obra do Contrato
nº 37/99, com o conseqüente aumento do ônus da
União com o pagamento de reajustes;
4.3. Os valores que a empresa Construtora Ca margo Corrêa orça para a Planilha P2 (vila residencial), e também para a P1 (canteiro de obras), em sua
Planilha de Preços (Anexo 1 do contrato 009/98-Mi’)
são qualificados por verba, não existindo discriminação por custos unitários“;
4.4. pagamento de taxa de administração de
27% sobre parte dos bens e serviços adquiridos pela
empreiteira no âmbito do item 2 da Planilha de Preços
(vila residencial, acabamentos gerais, outros serviços, serviços extras e eventuais)“;
5. Concluiu aquela equipe propondo, com a
anuência do Secretário Substituto da SECEX/PA,
que:
“ ..................................................................................
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I – Seja determinada a adoção das seguintes
medidas, com fulcro no inciso I do art. 43 da Lei nº
8.443/92, em razão das impropriedades detectadas:
a) renegocie junto à empresa Camargo Corrêa
(Contrato nº 9/98-MT) o remanejamento dos valores
pagos para construção dos canteiros e que ainda não
foram executados para outros itens do referido contrato, deforma a minimizar o atraso no cronograma da
obra que vem ocorrendo;
b) envide esforços para melhor administrar o
Contrato nº 37/99, de modo a minimizar o atraso no
cronograma da obra e, conseqüentemente, reduzir o
ônus da União com o pagamento de reajustes;
c) exija da empresa Camargo Corrêa (Contrato
nº 9/98-MT) que detalhe os serviços constantes das
Planilhas P1 (canteiro de obras) e P2 (vila residencial)
de sua Planilha de Preços (Anexo I), os quais são
quantificados por verba ou unidade, e orce-os por
custos unitários, para que se estabeleça a transparência necessária a um contrato público.
2 – Audiência, com fulcro no inciso II do Art. 43
da Lei nº 8.443/92, para que, relativamente ao Con trato nº 9/98-MT, justifique:
a) pagamento de valores à empresa Camargo
Corrêa a título de operação e manutenção dos canteiros desproporcionalmente ao que foi efetivamente
construído dos canteiros;
b) manutenção do índice de 27% a título de taxa
de administração originado no contrato inicial firmado
em setembro/81, considerando o momento econômico atual diverso do existente à época da contratação
inicial, bem como demonstre a base de cálculo que o
sustenta.
3 – Acompanhamento da obra pelo TCU até sua
conclusão.“
....................................................................................
6. Acolhendo o encaminhamento proposto, este
Relator levou o processo à Sessão Plenária de
22-8-2001, em que este Colegiado, por meio da Decisão nº 615/2001 (Ata nº 34/2001-Plenário), decidiu:
....................................................................................
8.1. Determinar ao Ministério dos Transportes
que:
8.1.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, renegocie
junto à empresa Camargo Corrêa (Contrato nº
9/98-MT) o remanejamento dos gastos com canteiros
que ainda não foram construídos para outros itens do
referido contrato, de forma a minimizar o atraso no
cronograma da obra;
8.1.2. envide esforços para melhor administrar o
Contrato nº 37/99, de modo a minimizar o atraso no
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cronograma da obra e, conseqüentemente, reduzir o
ônus da União com o pagamento de reajustes;
8.1.3. exija que a empresa Camargo Corrêa
(Contrato nº 9/98-MT) detalhe os serviços constantes
das Planilhas P1 (canteiro de obras) e P2 (vila residencial) de sua Planilha de Preços (Anexo I), os quais
são quantificados por verba ou unidade, e passe a
orçá-los por custos unitários, para que se estabeleça
a transparência necessária a um contrato público;
8.2. determinar à Secex/PA que realize a audiência do Ministro Eliseu Padilha (Ministro dos Transportes), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apre sente razões de justificativa para as seguintes ocor rências, relacionadas ao Contrato nº 009/98-MT;
8.2.1. pagamento do valor integral do item ‘ope ração e manutenção dos canteiros’, embora a empreiteira não tenha construído todos os canteiros;
8.2.2. manutenção do índice de 27% a título de
taxa de administração originado no contrato inicial firmado em setembro/81, considerando o momento econômico atual diverso do existente à época da contratação,
bem como demonstre a base de cálculo que o sustenta;
8.3. restituir os autos à Secex/PA para efetivação
da audiência e do envio ao responsável, na mesma
oportunidade, como medida assecuratória da defesa,
de cópia do relatório de levantamento de auditoria;
8.4. determinar à Secretaria Federal de Controle
Interno que acompanhe o cumprimento desta decisão, informando ao Tribunal as providências adotadas
pelo órgão; e
8.5. remeter cópia desta decisão, bem como do
relatório e voto que a fundamentam, à Comissão Mis ta de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do
Congresso Nacional.
..................................................................................” .
Parecer da unidade técnica
7. Promovida a audiência, o responsável apre sentou as razões de justificativa de fls. 58/9, acompanhada dos documentos de fls. 60/74, analisadas pelo
ACE Francisco Furtado Costa, da 2ª Diretoria Técnica
da Secex/PA, nos seguintes termos (fls. 75/8):
“..................................................................................
II – Análise das justificativas apresentadas:
4. No tocante ao pagamento do valor integral do
item operação e manutenção dos canteiros (Item
8.2.1), alega o responsável que os pagamentos efetuados seguiram estritamente as condições contratuais
pactuadas à época da retomada das obras, indicando
complementarmente que:
4.1. os problemas de natureza orçamentária e financeira que implicaram na desfiguração do planeja-
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mento executivo da obra, levando a distorções dessa
natureza, extrapolam os limites do Ministério dos
Transportes, dos seus gestores e entidades;
4.2. o item específico ‘Operação e Manutenção
dos Canteiros’ também fui afetado ‘pelas modificações no planejamento executivo do empreendimento’
e está sendo readequado em função da atual realidade da obra, mediante aditamento contratual;
4.3. a repactuação desses itens, considerará o
recálculo dos dispêndios em vista da realidade ocorrida no período pregresso e a projeção da evolução da
obra no novo prazo a ser proposto até dezembro de
2004, incluindo, obrigatoriamente, as programações
pressupostas das mobilizações e, especialmente,
das desmobilizações a ocorrerem. Dos valores resultantes serão abatidos excedentes pagos de conformidade com as condições estabelecidas originalmente,
evidentemente a uma mesma base de preços;
4.4. não obstante, se os pressupostos no tocante
aos futuros aportes de recursos não se concretizarem,
o planejamento executivo poderá ser comprometido implicando inevitavelmente na necessidade de nova readequação do contrato nos anos vindouros.
5. Em relação a este item verifica-se que o responsável sustenta a legalidade dos procedimentos, uma
vez que seguiram ‘as condições contratuais pactuadas
à época da retomada das obras’. Isto não contestado
pela equipe de auditoria que reconhece ter-se dado o
referido pagamento (...) em face de revisão contratual
(vide Esclarecimentos Adicionais – Observações Com plementares à fl. 12). O que foi efetivamente questionado é o fato de a Construtora não ter promovido a realização de parte dos serviços pagos, uma vez que em relação ao item em análise foi apurada a realização física
do equivalente a 43% do valor pago. A esse fato o res ponsável aponta os problemas orçamentários e financeiros que implicaram na ‘desfiguração do planejamento executivo da obra’, atingindo, dentre outros, o item em
exame (Operação e Manutenção dos Canteiros). Reconhecendo a ressalva registrada pela equipe de auditoria, o responsável dá conta da adoção de providências,
visando readequadar o citado item.
6. A falta de um regular fluxo financeiro para a
execução da obra ao longo do tempo é um fato que,
inegavelmente, tem resultado em distorções na exe cução do empreendimento. Desse modo, é razoável
entender que, em face de constantes revisões do projeto executivo (em decorrência da menor liberação de
recursos financeiros), parte dos canteiros não tenha
sido executada, uma vez que o volume de obras realizadas guarda relação direta com a maior ou menor
quantidade de recursos transferidos para a obra.
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7. No entanto, como tais dificuldades têm sido
recorrentes ao longo da execução do empreendimento, entendeu a Equipe de Auditoria que a entidade
contratante deve adotar medidas no sentido de minimizar tais impactos contingentes, promovendo as al terações contratuais necessárias, até mesmo tomando por base os elementares princípios que informam
os contratos administrativos, como o da supremacia
da administração pública e da mutabilidade dos con tratos administrativos.
8. Nesse sentido, é bom frisar, o responsável in forma que estão sendo adotadas medidas tendentes
a proceder à readequação em ‘função da atual realidade da obra, mediante aditamento contratual’, incluindo as ‘programações pressupostas das mobilizações e, especialmente, das desmobilizações a ocor rerem’ e que dos valores resultantes ‘serão abatidos
excedentes pagos’.
9. Assim, entendemos que o item analisado pode
ser suprido mediante determinação ao responsável
para que adote medidas efetivas tendentes a proceder
a compensação dos serviços ainda não executados
pelo Construtor, por conta do item ‘Operação e Manutenção dos Canteiros’, em outros itens da obra.
10. No tocante ao item 8.2.2 – ‘manutenção do
índice de 27% a título de taxa de administração originado no contrato inicial firmado em setembro/81, con siderando o momento econômico atual diverso do
existente à época da contratação, bem como (...)
base de cálculo que o sustenta’ –, diz o responsável
que a taxa administrativa de 27% tem a seguinte composição: administração local (9,5%); impostos diretos
(8%); Administração Central (4,5%); lucro (5%).
Esclarece ainda que:
10.1. o percentual de 8% relativo à incidência
dos impostos sobre o custo direto dos serviços pres tados pelo Construtor foi estabelecido da forma da ta bela abaixo, à luz da legislação tributária vigente na
época da formulação da proposta:
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10.2. A incidência de tributos atual é maior em
função da perda de isenção de ISS e da instituição do
Confins.
10.3. A administração local atualmente é onerada por custos que na fase inicial da obra eram arcados pela Eletronorte, como assistência médico-hospitalar.
10.4. Assim, embora numericamente igual o valor atual é inferior ao praticado na primeira fase do
empreendimento idêntico ao aplicável aos serviços
similares do contrato entre a Construtora e a Eletronorte, para a UHE – Tucuruí.
11. Como é ressaltado pela Equipe de Auditoria
à fl. 14 (Esclarecimentos Adicionais – das Observações Complementares), a taxa de administração de
27% ‘aplica-se a somente alguns itens da planilha P2
(Vila residencial, acabamentos gerais, outros serviços, extras e eventuais), sendo que 26% do total é
acrescido da taxa de administração’.
12. Como se vê pela indicação acima, os serviços
sujeitos àquela taxa de administração são aqueles que,
ainda que contratados em decorrência das obras; não
fazem parte da essência do objeto contratado (execução das obras civis das eclusas e do canal de navegação do rio Tocantins). Tais serviços poderiam ser contratados diretamente pelo Ministério dos Transportes – MT,
ou através de seus órgãos diretamente envolvidos com
o empreendimento. Em termos práticos, há nesses casos como que uma delegação do MT para a Camargo
Corrêa contratar tais serviços, recebendo para isso uma
taxa de administração de 27% do custo final dos serviços assim contratados.
13. Registra-se que igual situação foi verificada
no contrato das Centrais Elétricas do Norte do Brasil
S/A – ELETRONORTE, com a Camargo Corrêa nas
obras de ampliação da Usina Hidrelétrica de Tucuruí
(contrato nº DT-TUC- 015/76). No entanto, a Eletronorte em face dos custos elevados que os serviços
terceirizados vinham revelando (também ocorria o
acréscimo de 27%), optou por realizar ela própria
suas contratações evitando aquele acréscimo bastante significativo.
14. Entendemos que igual procedimento pode
ser adotado pelo Ministério dos Transportes, que ob terá considerável redução em seus custos, o que é recomendável na atual conjuntura, mormente pelas dificuldades reveladas na alocação de verbas para o
custeio do empreendimento.
15. Assim, entendemos que este item pode ser
suprido por determinação ao Ministério dos Transportes para que evite recorrer à contratação de serviços
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de terceiros, utilizando a Camargo Corrêa como intermediária com base no Contrato nº 009/98-MT uma
vez que em tais condições, os contratos assim decorrentes estão sujeitos a um acréscimo de 27% dos
custos reais de contratação, por conta do pagamento
de taxa de administração àquela Construtora, preferindo fazê-lo diretamente por meio do próprio MT ou
através de seus órgãos diretamente envolvidos com o
empreendimento.
III – Conclusão
Em face do exposto, somos pelo encaminhamento dos autos com a proposta de acolhimento parcial das razões de justificativa seguido de determinação ao Ministério do Transporte para que:
a) adote medidas efetivas tendentes a proceder
a compensação dos serviços pagos e ainda não exe cutados pelo Construtor Camargo Corrêa, por conta
do item ‘Operação e Manutenção dos Canteiros’, em
outros itens relevantes do Contrato nº 009/98-MT?
b) evite recorrer à contratação de serviços de
terceiros, utilizando a Camargo Corrêa como intermediária com base no Contrato nº 009/98-MT uma vez
que, em tais condições, os objetos assim contratados
e/ou adquiridos estão sujeitos a um sobrepreço de
27% dos custos de mercado;
c) encaminhe a este TCU cópia dos instrumentos contratuais que formalizarem a compensação re ferida na alínea ‘a’.
8. Tendo tomado conhecimento da Decisão nº
615/2001, deste Plenário, a empresa Construções e
Comércio Camargo Corrêa S/A peticionou nos autos às
fls. 87/103, apresentando, como parte interessada,
suas explicações e justificativas para as supostas irregularidades detectadas no levantamento de auditoria.
9. Mediante despacho de fl. 106, o Ministro Au gusto Sherman Cavalcanti, atuando no processo em
substituição a este Relator, deferiu o ”pedido de habilitação para ingresso nos autos, implicitamente formulado pela empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A, facultando-lhe acesso aos autos para
vista e cópia, como medida assecuratória da defesa,
bem como a apresentação, no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da notificação, de defesa adicional
quanto à manutenção dos procedimentos administrativos impugnados“.
10. Em 17-1-2002, a referida construtora apre sentou novos elementos de defesa, juntados às fls.
110/19 e 121/34, analisados pela AGE Glauce Tadaiesky Marques, atuando como Diretora-substituta da
2ª Divisão Técnica da Secex/PA, assim se manifes-
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tou, com a anuência do Titular da unidade (fls.
136/40):
“................................................................................. .
II. Relato Das Manifestações Da Contratada
II.1 – Primeira Manifestação Da Contratada
II.1.1 – Canteiro de Obras
3. No documento apensado às fls. 87/103, a empresa inicialmente relata a importância da obra e sua
sinergia com a obra de duplicação da Hidroelétrica de
Tucuruí, tanto em aproveitamento de instalações físicas como [em] equivalência dos preços contratuais.
4. Sobre o canteiro de obras, observa que o pagamento em quatro parcelas foi definido pelo contratante à época da repactuação (T. A. nº 01 do Contrato
nº 009/98-MT); que o dimensionamento das instalações previsto pressupôs o cumprimento do cronograma, o que não ocorreu tendo em vista que os recursos empenhados até o ano de 2001 deveriam ter sido
de R$247.769.087,93 e de fato o foram no montante
de R$108.427.054,88.
5. Observa que essa insuficiência de recursos inviabilizou por completo o planejamento estabelecido e
que, se a empresa tivesse efetivamente construído os
canteiros, a União já teria arcado com o ônus da com pleta ociosidade dos mesmos, o que atingiria o valor de
R$8.842.808,00 (preço de set/97), conforme tabela à fl.
93. Acrescenta que a não-construção não implicou em
quaisquer prejuízos ao desenvolvimento dos serviços e
finaliza o item considerando inexistirem irregularidades
que possam ter afetado a implantação dos canteiros.
II.1.2 – Operação e Manutenção dos canteiros
6. Afirma a contratada que o valor efetivamente
pago é inferior ao contratualmente estabelecido, po rém admite que o conjunto de canteiros de fato utilizados pelo construtor ‘tem realmente dimensões menores do que as inicialmente previstas’. Além disso, observa que a dilação no prazo total de execução da
obra levará o construtor a desenvolver atividades de
manutenção e operação dos canteiros por um período bem maior que o originalmente previsto.
7. Informa estar sendo providenciada a adequação da remuneração global prevista para esses serviços, no âmbito das negociações que visam à formalização de um novo termo aditivo ao contrato, cujo objetivo principal é a oficialização de um novo Cronograma Geral de Construção.
II.1.3 – Detalhamento dos serviços constantes
das Planilhas de Preços P1 e P2
8. Informa que alguns serviços eram de difícil
detalhamento, a exemplo do item 2.01.01 – Comple-
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mentação da Vila Residencial, considerando que as
casas estavam em variados estados de deterioração,
bem como [que] outros itens não foram suficientemente detalhados no projeto básico, a exemplo dos
itens 2.03.01/02/03 – Acabamentos Gerais, o que fez
com que o contratante optasse pela remuneração
‘custo + taxa’.
9.Relativamente à taxa de administração de
27%, as justificativas são as mesmas apresentadas
pelo Ministério dos Transportes em resposta à audiência levada a efeito, inclusive com idênticas tabelas (fl. 102), e já foram analisadas na instrução de fls.
75/8.
10. A contratada finaliza seus comentários des tacando que, embora em ritmo consideravelmente in ferior ao previsto, as obras proporcionam a geração
de 1.000 empregos diretos, com significativa arrecadação fiscal tanto para o município de Tucuruí como
para o Estado do Pará.
II.2 – Segunda Manifestação Da Contratada
II.2.1 – Oitavo Termo Aditivo
11. Em aditamento à correspondência acima
relatada, a contratada fez juntar cópia do Oitavo Termo Aditivo ao Contrato nº 009/98-MT fls. 112/5. Na
correspondência que o encaminha, fl. 110, afirma
estar constatado o atendimento das medidas determinadas na letra a do Relatório de Auditoria de fls.
75/8, bem como junta cópia de correspondência ao
Ministério dos Transportes, fls. 116/7, em que propõe a forma de compensação dos pagamentos feitos pelos canteiros não construídos, com planilha de
cálculo anexa, fl. 118, e publicação do referido termo
aditivo, fl. 119.
12. Do termo aditivo destaca-se de início que o
prazo para conclusão da obra foi alterado para
31-12-2004.
13. A Cláusula Terceira, parágrafo segundo,
define, em caráter provisório a dedução em medição
dos valores correspondentes às instalações não im plantadas pelo construtor no canteiro de obras da
eclusa e canal de jusante em quatro parcelas mensais, iguais e sucessivas, no valor de
R$4.944.732,00 (preços de set/97) reajustados para
R$6.414.642,60 (preços de set/01).
14. A Cláusula Quarta do referido termo redefine as verbas mensais de remuneração pelos serviços
de Operação e Manutenção dos Canteiros de Obras
das Eclusas, na forma constante da tabela de fl. 114.
Por fim, destaca-se do termo aditivo que as partes
acordaram o prazo de noventa dias para formalizar
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um novo termo aditivo onde serão definidas as alterações contratuais decorrentes da alteração do prazo
total de execução das obras e serviços contratados,
inclusive o estabelecimento de um novo Cronograma
geral de Construção.
15. Na Cláusula Quinta as partes acordam o
prazo máximo de noventa dias contados da assinatura desse termo aditivo para formalizar as alterações
contratuais decorrentes da alteração no prazo total da
obra, inclusive estabelecendo novo Cronograma Ge ral de Construção.
16. O parágrafo único da cláusula acima informa
que a alteração contratual incluirá a adequação definitiva das remunerações pela implantação do canteiro de obras da eclusa 2 e canal de jusante e pelo serviço de operação e manutenção dos canteiros.
II.2.2 – Compensação proposta pela empresa
para o item Canteiro de Obras
17. Anexo ao Oitavo termo Aditivo encaminhado
pela empresa a este Tribunal, foi enviada a correspondência da empresa ao Ministério dos Transportes, fls.
116/7, com sua proposta para compensação dos va lores pagos e não executados nesse item.
18. Nessa correspondência, a empresa reitera
seu entendimento de que não houve irregularidade,
[uma] vez que foi observada a disposição contratual
pertinente. Porém, em atendimento à decisão desta
Corte, propõe que a compensação seja feita em quatro parcelas, da mesma forma que foi paga à empresa
no início da obra.
19. O supracitado caráter provisório constante
da Cláusula Terceira, parágrafo segundo, é esclarecido nessa correspondência, qual seja, a contratada
ressalva que, na hipótese de o TCU vir a reformular a
Decisão nº 615/2001-P, deverá ser-lhe creditado em
medição o valor total das parcelas que já tiverem sido
deduzidas.
II.3 – Correspondência Complementar À Segunda Manifestação Da Contratada
20. Em data posterior, a contratada endereçou a
esta SECEX/PA correspondência que visa esclarecer
a adequação, em caráter provisório da remuneração
correspondente à execução dos serviços de operação e manutenção dos canteiros, fls. 121/34.
21. A contratada informa que a parcela que lhe
foi paga a maior por esse serviço será debitada na primeira medição formalizada após a assinatura do 8º
Termo Aditivo. Apresenta ainda, memória de cálculo
relativa à determinação dos novos valores mensais,
fls. 125/34.
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III - Análise Das Manifestações Da Contratada
III.1 – Canteiros de Obras
22. No relatório de auditoria, a equipe não con signou o assunto como irregularidade grave, exatamente por entender que as partes cumpriram os ter mos pactuados quando da liberação dos recursos
para construção dos canteiros no início das obras.
Porém, é fato que a realização física do canteiro foi
aquém do quantitativo pago, o que gerou um pagamento feito pela União sem a existência de contrapartida do contratado. O contratante é o responsável
pela administração do contrato e cabia-lhe ter reordenado o cronograma físico-financeiro quando ocor reu a insuficiência de verba, fato recorrente nessa
obra.
23. Se os canteiros não estavam sendo necessários devido ao estágio da obra, os recursos nele
empregados deveriam ter sido gerenciados de modo
a minimizar o atraso na execução da obra, até mes mo tomando por base os elementares princípios que
informam os contratos administrativos, como o da
supremacia da administração pública e da mutabilidade dos contratos administrativos.
24. Com esse entendimento, a equipe de auditoria propôs determinar ao contratante – Ministério
dos Transportes que remanejasse os valores pagos
por canteiros não executados para outros itens do
contrato. A proposta foi acatada pelo Ministro-Relator e constou do item 8.1.1 da Decisão nº
615/2001-TCU-Plenário, qual seja:
‘8.1.1. no prazo de 60 (sessenta) dias, renegocie junto à empresa Camargo Corrêa (Contrato nº
009/98-MT) o remanejamento dos gastos com canteiros que ainda não foram construídos para outros
itens do referido contrato, de forma a minimizar o
atraso no cronograma da obra.’
25. Considerando que a Cláusula Terceira do
8º Termo Aditivo define que os serviços produzidos
pela empreiteira nos quatro meses seguintes à assinatura desse termo terão seu valor deduzido daqueles gastos com canteiros não executados, entendemos que essa cláusula atende por completo à determinação constante da supracitada decisão.
26. A planilha que está anexa à fl. 118 demonstra todos os itens dos canteiros de obra da
eclusa 2 e canal de jusante, discriminando o percentual executado de cada instalação prevista. Entendemos estar razoável a apuração realizada pela empresa e suficiente para elidir a irregularidade verificada.
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III.2 – Operação e Manutenção dos Canteiros
27. Analisando a tabela constante do parágrafo
único da Cláusula Quarta observa-se que os itens
1.06.05 a 07 correspondem aos valores de manutenção para o novo prazo final da obra, ou seja, de
janeiro/2002 a dezembro/2004 (36 meses). Por con seguinte, os primeiros itens (1.06.01 a 04) rearranjam os valores para o período já decorrido da obra.
28. Os novos valores acordados, para o período já decorrido da obra, somam a importância de
R$2.063.683,39, sendo que os valores já pagos à
empreiteira por esse serviço correspondem a
R$2.306.263,00. Assim sendo, há uma importância
a maior, já paga pela União, de R$242.599,01.
29. Considerando que na correspondência
complementar enviada pela empreiteira a esta
SECEX/PA, fls. 122/3, é esclarecido que a parcela
que lhe foi paga a maior por esse serviço será debitada na primeira medição formalizada após a assinatura do 8º Termo Aditivo (parágrafo II.3.18 acima),
entendemos que essa forma avançada pelas partes
para solução da irregularidade detectada no item
Manutenção e Operação dos Canteiros regulariza a
situação, [uma] vez que a irregularidade baseou-se
no fato de a empreiteira ter percebido por um serviço que de fato (...) não tinha como prestar, pois não
havia canteiros na totalidade para serem mantidos e
operados, estando agora sendo feito o ajuste desses valores.
III.3 – Detalhamento dos serviços constantes das
Planilhas de Preços P1 e P2
30. À exceção do item 2.01.01 – Complementação da Vila Residencial, todos os demais são passíveis de detalhamento. Em especial itens como Fornecimento e Instalação de Instrumentação (2.04), Linha
de Transmissão de 13,8kV (2.07) e Balizamento
(2.08) não podem simplesmente ser orçados por verba, sem detalhar criteriosamente equipamentos e
serviços com os respectivos custos.
IV - Conclusão
31. Cabe destacar que os documentos acostados nos autos pela contratada o foram realizados
após a instrução desta SECEX/PA de fls. 75/8 que
analisou a resposta à audiência feita ao Ministério dos
Transportes.
32. Tais documentos posteriores demonstram
as tratativas efetivadas no sentido de elidir as irregularidades apontadas sobre a obra, o que torna desnecessárias as propostas constantes dos itens a e c da
conclusão de fl. 78. Porém, de todo se mantém a pro-
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posta restante (item b), bem como toda a análise efe tuada sobre as alegações do contratante.
33.1 considerando, por fim, que as partes envidaram esforços bem sucedidos no sentido de regularizar as pendências sobre a obra e retomar seu andamento, fazemos a proposta de encaminhamento a se guir relatada.
34.Cabe ressalvar que a adequação das remunerações constantes do Oitavo Termo Aditivo foram
consideradas de caráter provisório pelas partes
(Cláusula Quinta desse termo), o que pode levar a entendimento diverso do atual quando forem analisadas
por este Tribunal as adequações definitivas por eles
acordadas.
11.Em face do exposto, propôs aquela unidade
técnica que fosse considerada elidida a irregularidade
grave pendente sobre a obra e que fosse determinado
ao Ministério dos Transportes que:
”a) evite recorrer à contratação de serviços de
terceiros, utilizando a Camargo Corrêa como intermediária com base no Contrato nº 009/98-M7 [uma] vez
que em tais condições os objetos assim contratados
e/ou adquiridos estão sujeitos a um sobrepreço de
27% dos custos de mercado;
b) encaminhe a este TCU cópia dos instrumentos contratuais que formalizarem as alterações tratadas na Cláusula Quinta do Oitavo Termo Aditivo.“
Parecer do Ministério Público
12. Em face da complexidade jurídica da matéria, solicitei o pronunciamento do Ministério Público
(fl. 141) que, na pessoa da Procuradora Cristina Ma chado da Costa e Silva manifestou-se mediante sin gelo ”de acordo“ (fl. 142).
É o Relatório
Voto
Em consonância com os pareceres da unidade
técnica, entendo que as providências adotadas pelo
Ministério dos Transportes em cumprimento à Decisão n? 615/200 1, deste Colegiado, bem como as ra zões de justificativa apresentadas pelo órgão em ra zão da audiência efetivada por determinação daquele
decisum e, ainda, as explicações e elementos trazidas aos autos pela empresa contratada elidem a maior parte das suspeitas de irregularidades detectadas
no levantamento de auditoria, a par de corrigir os pro blemas remanescentes.
2.São úteis as determinações propostas no item
11 do Relatório, razão por que as acolho, com as alterações redacionais consideradas necessárias, acres -
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centando comando dirigido à SECEX/PA no sentido
de que, ao receber as cópias dos instrumentos con tratuais referidos, avalie-os e informe a este Relator
sobre o cumprimento ou não da determinação ema nada deste Tribunal referente à formalização das ”alterações tratadas na Cláusula Quinta do Oitavo Termo Aditivo“, podendo ser determinado, por meio de
despacho do Relator, em caso positivo, o arquivamento dos autos.
3.Acrescento a essas propostas sugestão no
sentido do envio de cópia do Relatório, Voto e da Decisão que sugiro à Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, em complementação às informações já remetidas, por tratar-se de levantamento de auditoria inserido no Plano Especial de Auditoria do exercício de
2001, em atendimento a demanda do Parlamento
(Fiscobras 2001).
Diante do exposto, acolho, por seus fundamentos, o parecer da unidade técnica e Voto por
que o Tribunal adote a decisão que ora subme to ao
Plenário.
TCU, Sala Das Sessões, 08 de maio de 2002. –
Marcos Vinicios Vilaça, Ministro-Relator.
d) Segurança Pública, até 2.150 vagas;
e) Ciência e Tecnologia, até 1.300 vagas;
f) Meio Ambiente, Educação, Cultura, Previdência e Saúde, até 6.530 vagas;
g) Regulação do Mercado, até 2.120 vagas;
h) Segurança Pública do Distrito Federal - DF,
até 931 vagas;
i) Educação, até 2000 vagas para professores
de terceiro grau.
III – previsão de criação de cargos ou empregos
públicos de nível superior e intermediário nas áreas
de:
a) Gestão e Diplomacia, até 1.920 vagas;
b) Ciência e Tecnologia, até 3.800 vagas;
c) Meio Ambiente, Educação, Cultura, Previdência e Saúde, até 27.800 vagas;
d) Segurança Pública do Distrito Federal - DF,
até 931 vagas.
IV – reestruturação da remuneração de cargos
integrantes do Plano de Classificação de Cargos do
Poder Executivo Federal, de carreiras das áreas Jurídica, Diplomática, Finanças e de Segurança Pública
de Ex-Territórios, de cargos em comissão e funções
de confiança e de servidores técnicos administrativos
e docentes das Instituições Federais de Ensino.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
Art. 83. O Tribunal de Contas da União enviará à
Comissão Mista Permanente prevista no art. 166, §
1º, da Constituição, até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações recentes sobre a execução físico-financeira das obras constantes dos orçamentos fiscal,
da seguridade social e de investimento, inclusive em
meio magnético.
§ 1º Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada:
I – a classificação institucional, funcional e pro gramática, atualizada conforme constante da lei orçamentária para 2001;
II – sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos
contratos, conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades;
III – a classificação dos eventuais indícios de ir regularidades identificados, de acordo com sua gravidade;
IV – as providências já adotadas pelo Tribunal
quanto às irregularidades;
V – o percentual de execução físico-financeira;
VI – a estimativa do valor necessário para con clusão; e
VII – outros dados considerados relevantes pelo
Tribunal.
§ 2º No cumprimento do disposto no caput, o Tribunal envidará esforços no sentido de incrementar o
universo objeto de procedimentos fiscalizatórios específicos para subsidiar a apreciação da proposta orçamentária pelo Congresso Nacional, se possível,
acrescendo o número de obras em vinte por cento em
relação ao exercício de 2000.
§ 3º A seleção das obras a serem fiscalizadas
deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no exercício de 2000 e o fixado para 2001, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades
pendentes obtido a partir de fiscalizações anteriores
do Tribunal, devendo dela fazer parte todas as obras
contidas no Quadro V anexo à Lei nº 10.171, de 5 de
janeiro de 2001, que não foram objeto de deliberação
do Tribunal pela regularidade durante os doze meses
anteriores à data da publicação desta lei.
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§ 4º O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo
prazo previsto no caput, enviar informações sobre outras obras, nas quais tenham sido constatados indícios
de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios realizados nos últimos doze meses contados da publicação desta lei, com o mesmo grau de detalhamento definido no § 1º deste artigo.
§ 5º O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de
atualização das informações fornecidas.
§ 6º O Tribunal de Contas da União disponibilizará na sua página na Internet, até o 10º dia de cada
mês, relatório consolidado de atualização das informações referentes às obras mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo das informações remetidas ao Congresso Nacional.
§ 7º A lei orçamentária anual poderá contemplar
subtítulos relativos a obras com indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal, permanecendo a
execução dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados os indícios condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável, sujeitas à prévia deliberação do Congresso
Nacional e da Comissão referida no caput.
§ 8º O Tribunal de Contas da União remeterá ao
Congresso Nacional, em até quinze dias após sua
constatação, informações referentes aos indícios de irregularidades graves identificados em procedimentos
fiscalizatórios em contratos, convênios, parcelas ou
subtrechos referentes a obras constantes do Orçamento de 2002, inclusive em meio magnético, cabendo à
Comissão Mista referida no caput e ao Congresso Nacional condicionarem ou não a execução orçamentária
do contrato, convênio, parcela ou subtrecho irregular.
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001-CN
Dispõe sobre a comissão mista per manente a que se refere o § 1º do art. 166
da Constituição e sobre a tramitação das
matérias a que se refere o mesmo artigo.
....................................................................................
Art. 2º A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização tem por competência:
....................................................................................
III – examinar e emitir parecer sobre os documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira e da ges tão fiscal, nos termos dos arts. 70 a 72 e 166, § 1º, inciso II, da Constituição, e da Lei Complementar nº
101, de 2000, especialmente:
....................................................................................
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b) informações encaminhadas pelo Tribunal de
Contas da União ou por órgãos e entidades da administração federal, por intermédio do Congresso
Nacional, inclusive as relativas a contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades e relacionados em
anexo à lei orçamentária anual, nos termos da lei de
diretrizes orçamentárias;
....................................................................................
Art. 35. A tramitação das proposições referidas
no art. 34 e das prestações de contas anuais, obedecerá aos seguintes prazos:
....................................................................................
VII – matérias relativas ao acompanhamento
e fiscalização da execução orçamentária e financeira:
a)até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição dos relatórios e informações previstos nas alíneas do art. 2º, inciso III desta resolução, a partir do
recebimento pelo Congresso Nacional;
b)até 15 (quinze) dias para a apresentação,
pelo Relator designado, do relatório contendo as
medidas que julgar cabíveis, apresentando, conforme o caso, projeto de decreto legislativo, a partir do
término do prazo anterior;
c) até 8 (oito) dias para apresentação de
emendas ao relatório apresentado e ao projeto de
decreto legislativo, quando for o caso, a partir do en cerramento do prazo da alínea b;
d) até 7 (sete) dias, con tados do término do
prazo de re ce bi men to das emen das, para que a
Comissão discuta, vote e enca mi nhe à Mesa do
Congresso Na ci o nal o seu pa re cer so bre a ma téria.
Parágrafo único. A Comissão, pela maioria ab soluta de seus membros, poderá ampliar os prazos
de que tratam as alíneas b, c e d dos incisos IV e VII
deste artigo, devendo comunicar a decisão ao Presidente do Senado Federal.
....................................................................................
Art. 43. A aprovação pela Comissão de projeto
de decreto legislativo autorizando a execução de do tações constantes na lei orçamentária anual sob
condição suspensiva, no caso de subtítulos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades graves levantados
pelo TCU, dependerá de justificação quanto às medidas saneadoras adotadas pelo órgão responsável.
....................................................................................
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LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.
....................................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri bunal de Contas da União e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 43. Ao proceder à fiscalização de que trata
este capítulo, o Relator ou o Tribunal:
I – determinará as providências estabelecidas
no Regimento Interno, quando não apurada transgressão a norma legal ou regulamentar de natureza
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ou for constatada, tão-somente, falta ou impropriedade de caráter formal;
II – se verificar a ocorrência de irregularidade
quanto à legitimidade ou economicidade, determinará
a audiência do responsável para, no prazo estabelecido no Regimento Interno, apresentar razões de justificativa.
Parágrafo único. Não elidido o fundamento da
impugnação, o Tribunal aplicará ao responsável a
multa prevista no inciso III do art. 58 desta lei.
....................................................................................
Ofício nº P- 109/2002 – CMO
Brasília, 15 de maio de 2002.
Senhor Presidente,
O Tribunal de Contas da União, em obediência
ao estabelecido no art. 83 § 7º da Lei nº 10.266, de 24
de julho de 2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2002), vem encaminhando, diretamente a esta
Presidência, e não à Presidência do Congresso Nacional, para sua devida autuação, informações acerca
de subtítulos constantes do Quadro VII da Lei nº
10.407, de 10 de janeiro de 2002 (Lei Orçamentária
para 2002).
Tal procedimento tem gerado dificuldades pro cessuais tanto para a Secretaria desta Comissão, que
fica impedida de efetuar os registros no Sistema de
Acompanhamento de Matérias Legislativas - MATE,
como para a Secretaria-Geral do Senado Federal,
que somente autua o processo após a sua apreciação neste Órgão Técnico.
A fim de que esta Comissão continue exercendo
de forma plena a competência constante no Art. 2º, inciso III, alínea b, combinado com o Art. 43 da Resolução nº 1, de 2001 -CN, podendo contar, inclusive com
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o calendário determinado por essa Casa, consoante
o Art. 35, inciso VII, da referida Resolução, é necessário que o documento encaminhando as referidas informações seja antes autuado pela Secretaria Geral
da Mesa do Senado Federal, e assim prossiga observando os trâmites regimentalmente determinados.
Assim sendo, encaminho, em anexo, os originais dos avisos do Tribunal de Contas da União, abaixo
relacionados:

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado, José Carlos Aleluia, Presidente

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização)
Aviso nº 1181-SGS-TCU
Brasília-DF, 8 de maio de 2002
AVISO Nº 34, DE 2002-CN
(110 1.181/2002, na origem)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da Decisão número 453/2002, adotada
pelo Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do Plenário de 08/05/2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente
ao relatório de auditoria realizado na Agência Goiana
de Transportes e Obras Públicas – AGETOP (TC nº
009.239/2000-7).
Atenciosamente, – Vaimir Campelo na Presidencia, Lido na Reunião de Instalação e Eleição da
Mesa Diretora da Comissão, realizada em
15/05/2002.
TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
DECISÃO Nº 453 /2002 – TCU – Plenário
1. Processo nº TC-009.239/2000-7
2. Classe de Assunto: V – Relatório de
Auditoria
3. Responsável: Carlos Rosemberg
Gonçalves dos Reis (presidente)
4. Orgão: Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas - AGETOP
5. Relator: Ministro Guilherme Palmeira
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6. Representante do Ministério Público:
não atuou
7. Unidade Técnica: Secretaria de
Controle Externo no Estado de Goiás
8. Decisão: O Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, DECIDE:
8.1. comunicar à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional que as pendências relativas às obras de
terraplenagem e pavimentação da rodovia BR-4 14,
trecho Cocalzinho-Niquelândia, no Estado de Goiás,
foram devidamente saneadas;
8.2. enca mi nhar có pia des ta De ci são, acom pa nha da do Re la tó rio e do Voto que a funda mentam, à men ci o na da Comis são, ao De par ta men to
Na ci o nal de Infra-Estru tu ra de Trans por tes –
DNIT e à Agên cia Go i a na de Trans por tes e Obras
Pú bli cas;
8.3.enviar o processo para a Unidade Técnica
competente com vistas à sua juntada ao das respectivas contas do extinto Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem – DNER.
9. Ata nº 14/2002 – Plenário
10. Data da Sessão: -08/05/2002 – Ordinária
11. Especificação do quorum:
11.1 Ministros presentes: Valmir Campelo (na
Presidência), Marcos Vinicios Vilaça, Iram Saraiva,
Adylson Moua, Walton Alencar Rodrigues, Guilherme
Palmeira (Relator), Ubiratan Aguiar e Benjamin
Zymler.
11.2. Auditores presentes: Lincoln Magalhães
da Rocha, Augusto Sherman Cavalcanti e Marcos
Bemquerer Costa. – Valmir Campelo na Presidência,
Guilherme Palmeira Ministro-Relator.
GRUPO I – CLASSE V – Plenário
TC-009.239/2000-7
Natureza: Relatório de Auditoria
Órgão: Agência Goiana de Transportes
e Obras Públicas – AGETOP/GO
Responsável: Carlos Rosemberg Gonçalves dos Reis (presidente)
Ementa: Auditoria realizada nas obras
de construção da BR-414, em cumprimento
à Decisão Plenária nº 440/2000. Fiscobras.
Saneamento das pendências verificadas
quanto à readequação do projeto executivo
e à obtenção do termo de licença ambiental.
Encaminhamento de cópia da decisão, relatório e voto à Comissão específica do Con gresso Nacional, ao DNIT e à Agetop.
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Cuidam os autos de Relatório de Levantamento
de Auditoria realizada pela Secex/GO, em cumprimento à Decisão Plenária nº 440/2000 (Ata nº 20),
nas obras de terraplenagem e pavimentação asfáltica
da rodovia BR-414, trecho Cocalzinho–Niquelândia,
no Estado de Goiás, numa extensão de 169km.
De acordo com os registros contidos no Relatório, essa rodovia é a principal via de acesso ao norte
de Goiás, tendo sido objeto de licitação em 1987, da
qual sagrou-se vencedora a Construtora Mendes Jú nior S/A. Após diversas paralisações, foi concluído,
em 2000, o trecho Niquelândia/Faz Tudo/Estaca 2198
(lote 1), restando pendentes de término os trechos
“Estaca 2198/Estaca 3092” (lote 2) e desta última
marcação para a cidade de Cocalzinho (lote 3).
Nos termos destacados pela equipe encarregada dos trabalhos, as irregularidades encontradas na
execução das obras cingiam-se a: a) incompatibilidade entre os serviços medidos e os serviços executados em itens das obras referentes aos lotes 2 e 3; b)
inexistência dos estudos de impacto ambiental-EIA/Rima; e, c) identidade entre as justificativas
apresentadas para a celebração de dois termos aditivos (nºs 20/99 e 119/99).
Promovida a audiência do Diretor-Geral do en tão Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
– DNER sobre a ocorrência indicada na alínea a aci ma, e do presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas acerca daquelas tratadas nas
alíneas b e c, nos termos sugeridos pela Secex/GO,
endossados por este Relator, foram acostadas ao feito as razões de justificativa pertinentes, as quais,
após análise efetivada, motivaram, em pareceres uniformes da Secex/GO, proposta no sentido de “somente serem liberados novos recursos para a obra de
construção da BR-414, trecho Cocalzinho/Niquelândia, após a implementação, pelo Diretor-Geral do De partamento Nacional de Estradas de Rodagem –
DNER, Sr. Genésio Bernardino de Souza, de providências visando sanear as irregularidades detectadas nos autos, pela equipe, quais sejam:
a) fazer licitação para a readequação do projeto
executivo da obra, de modo que a obra executada
seja condizente com o projeto básico implantado no
sistema de medições da autarquia;
b) apresentar licença ambiental expedida pelo
órgão competente em Goiás, Agência Goiana de
Meio Ambiente e Recursos Naturais,
c) observar melhor a real necessidade dos
acréscimos dos termos aditivos nºs 20/99-PJ e
119/99-PJ, comparando-os aos preços de mercado e
aos valores do Sistema de Custos Rodoviários do
DNER – SICRO/DNER”.
Presentes os autos em meu Gabinete, determinei, em caráter preliminar, à Unidade Técnica que fos-
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se dirigida diligência ao órgão competente, visando
obter informações sobre as medidas efetivamente
adotadas relativamente à readequação do projeto
executivo e a respeito do resultado das gestões em preendidas para obtenção da licença ambiental. Na
mesma ocasião, solicitei à Secex/GO que se manifestasse “conclusivamente acerca dos acréscimos introduzidos à obra, consoante os termos aditivos nºs
20/99-PJ e 119/99-PJ, inclusive quanto à observância
dos limites previstos no art. 65, § 1º, da Lei nº
8.666/93”.
Instruindo o feito, o TCE responsável, após destacar que “o montante aditivado se encontra arrimado
com o art. 65, § 1º, da Lei 8.666/93”, já que correspondente a 22,97% do inicialmente contratado, sugeriu,
com anuência do Diretor-Substituto e da Secretária,
que fosse determinado ao DNER o seguinte:
“a) somente autorize o reinício das obras de pavimentação da rodovia BR-414 – trecho Cocalzinho/Niquelândia, após a expedição da Licença Prévia
Ambiental e da aprovação do projeto executivo, atentando-se para o disposto no artigo 65, § 1º, da Lei
8.666/93;
b) dar ciência a esta Corte de Contas da aprovação do projeto executivo e da expedição da Licença
Ambiental;
c) abstenha-se de permitir em seus contratos a
celebração de aditivos com fundamento em objetos
idênticos;
d) dar ciência do inteiro teor da decisão a ser
prolatada ao Congresso Nacional.”
Ante o preenchimento das condições estipuladas
no art. 79, § 2º, do Regimento Interno, para inclusão do
processo em relação, foi o mesmo inserido na Relação
nº 57/2001 constante da Ata nº 21, da 1ª Câmara (Sessão de 26-6-2001), deliberando-se na forma indicada
nos pareceres, inclusive com determinação para juntada do processo ao das respectivas contas.
Comunicado da decisão, o DNER, por meio de
seu 12º Distrito Rodoviário Federal, remeteu, em
atendimento, cópia da licença ambiental emitida pela
Agência Goiana de Meio Ambiente, esclarecendo, na
oportunidade, que não dispunha da “documentação
que comprove a aprovação do Projeto Executivo da
BR-414/GO, encaminhado à Divisão de Estudos e
Projetos em Brasília pela Agetop”, haja vista o processo de extinção em que se encontra a autarquia.
Em nova instrução, o ACE, à vista de tais informações, entendeu que o processo poderia ser encerrado,
razão pela qual sugeriu sua juntada às contas do
DNER, em cumprimento ao que antes fora deliberado.
Posteriormente, foi enviada, pela Coordenadoria
de Inventariança do DNER no Estado de Goiás, cópia
de seu parecer por meio do qual foi aceita a minuta do
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projeto executivo elaborado, visando atender às readequações que se fizeram necessárias nas obras.
A Diretora, manifestando-se a respeito, considerou
que “as irregularidades apontadas inicialmente como
graves foram sanadas, podendo a obra ser reiniciada
sem riscos de prejuízos ao erário”. Desse modo, ao
acompanhar a proposta do Analista, opinou, em acréscimo, pelo envio dos autos a este Gabinete, “com vistas à
devida comunicação à Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional”.
Por sua vez, a Secretária assim se pronunciou:
“Restando demonstrado pelo DNER o pleno
atendimento das determinações feitas por este Tribunal no tocante à licença ambiental e aprovação do
projeto básico da obra, manifesto a minha anuência
às proposições apresentadas pela Sra. Diretora de
Divisão, sugerindo-se, ainda, em cumprimento à De cisão proferida pela 1ª Câmara, Relação nº 57/2001,
Sessão de 26-6-2001, o envio dos autos à 1ª Secex
para fins de juntada do presente processo às contas
do DNER”.
É o Relatório.
Voto
Conforme se verifica dos autos, as duas ocor rências que estavam impedindo a retomada das
obras de terraplenagem e pavimentação de trechos
da rodovia BR-414, trecho Cocalzinho–Niquelândia,
no Estado de Goiás, foram devidamente saneadas,
uma vez obtidos os documentos faltantes, quais se jam, o termo de licença ambiental e o projeto executivo da referida obra, contemplando as alterações que
se fizeram necessárias para conclusão da rodovia.
Nessas condições, acolho a proposição da Secex/GO e voto no sentido de que este Plenário adote
a deliberação que ora submeto à sua apreciação.
Sala das Sessões, 8 de maio de 2002. – Guilherme Palmeira, Ministro-Relator.

LEGISLACÂO CITADA
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 83. O Tribunal de Contas da União enviará à
Comissão Mista Permanente prevista no art. 166, §
1º, da Constituição, até 30 dias após o encaminhamento da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações recentes sobre a execução físico-financeira das obras constantes dos orçamentos fiscal,
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da seguridade social e de investimento, inclusive em
meio magnético.
§ 1º Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada:
I – a classificação institucional, funcional e pro gramática, atualizada conforme constante da lei orçamentária para 2001;
II – sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos
contratos, conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades;
III – a classificação dos eventuais indícios de irregularidades identificados, de acordo com sua gravidade;
IV – as providências já adotadas pelo Tribunal
quanto às irregularidades;
V – o percentual de execução físico-financeira;
VI – a estimativa do valor necessário para con clusão; e
VII – outros dados considerados relevantes pelo
Tribunal.
§ 2º No cumprimento do disposto no caput, o Tribunal envidará esforços no sentido de incrementar o
universo objeto de procedimentos fiscalizatórios específicos para subsidiar a apreciação da proposta orçamentária pelo Congresso Nacional, se possível,
acrescendo o número de obras em vinte por cento em
relação ao exercício de 2000.
§ 3º A seleção das obras a serem fiscalizadas
deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no exercício de 2000 e o fixado para 2001, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades
pendentes obtido a partir de fiscalizações anteriores
do Tribunal, devendo dela fazer parte todas as obras
contidas no Quadro V anexo à Lei nº 10.171, de 5 de
janeiro de 2001, que não foram objeto de deliberação
do Tribunal pela regularidade durante os doze meses
anteriores à data da publicação desta Lei.
§ 4º O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo
prazo previsto no caput, enviar informações sobre outras obras, nas quais tenham sido constatados indícios
de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios realizados nos últimos doze meses contados da publicação desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento definido no § 1º deste artigo.
§ 5º O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de
atualização das informações fornecidas.
§ 6º O Tribunal de Contas da União disponibilizará na sua página na Internet, até o 10 dia de cada
mês, relatório consolidado de atualização das informações referentes às obras mencionadas no pará-
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grafo anterior, sem prejuízo das informações remetidas ao Congresso Nacional.
§ 7º A lei orçamentária anual poderá contemplar
subtítulos relativos a obras com indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal, permanecendo a
execução dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados os indícios condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável, sujeitas à prévia deliberação do Congresso
Nacional e da Comissão referida no caput.
§ 8º O Tribunal de Contas da União remeterá ao
Congresso Nacional, em até quinze dias após sua
constatação, informações referentes aos indícios de
irregularidades graves identificados em procedimentos fiscalizatórios em contratos, convênios, parcelas
ou subtrechos referentes a obras constantes do Orçamento de 2002, inclusive em meio magnético, cabendo à Comissão Mista referida no caput e ao Congresso Nacional condicionarem ou não a execução orçamentária do contrato, convênio, parcela ou subtrecho
irregular.
....................................................................................
....................................................................................
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001-CN
Dis põe sobre a co missão mis ta
per ma nen te a que se refere o § 1º do
art. 166 da Constitui ção e so bre a trami ta ção das maté ri as a que se re fe re o
mes mo arti go.
....................................................................................
Art. 2º A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização tem por competência:
....................................................................................
III – examinar e emitir parecer sobre os documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira e da ges tão fiscal, nos termos dos arts. 70 a 72 e 166, § 1º, in ciso II, da Constituição, e da Lei Complementar nº
101, de 2000, especialmente:
....................................................................................
b) informações encaminhadas pelo Tribunal de
Contas da União ou por órgãos e entidades da administração federal, por intermédio do Congresso Nacional, inclusive as relativas a contratos, convênios,
parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades e relacionados em anexo à
lei orçamentária anual, nos termos da lei de diretrizes
orçamentárias;
....................................................................................
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Art. 35. A tramitação das proposições referidas
no art. 34 e das prestações de contas anuais obedecerá aos seguintes prazos:
....................................................................................
VII – matérias relativas ao acompanhamento e
fiscalização da execução orçamentária e financeira:
a) até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição dos relatórios e informações previstos nas alíneas do art. 2º, inciso III, desta Resolução, a partir do recebimento pelo Congresso Nacional;
b) até 15 (quinze) dias para a apresentação,
pelo Relator designado, do relatório contendo as me didas que julgar cabíveis, apresentando, conforme o
caso, projeto de decreto legislativo, a partir do término
do prazo anterior;
c) até 8 (oito) dias para apresentação de emendas ao relatório apresentado e ao projeto de decreto
legislativo, quando for o caso, a partir do encerramento do prazo da alínea ”b“;
d) até 7 (sete) dias, contados do término do prazo de recebimento das emendas, para que a Comissão discuta, vote e encaminhe à Mesa do Congresso
Nacional o seu parecer sobre a matéria.
Parágrafo único. A Comissão, pela maioria ab soluta de seus membros, poderá ampliar os prazos
de que tratam as alíneas ”b“, ”c“ e ”d“ do inciso IV e VII
deste artigo, devendo comunicar a decisão ao Presidente do Senado Federal.
....................................................................................
Art. 43. A aprovação pela Co missão de pro jeto de de creto legis la ti vo au to ri zan do a execução
de do tações constan tes na lei or ça men tá ria anu al
sob con di ção suspensiva, no caso de sub títulos,
convênios, parcelas ou subtrechos em que foram
iden ti fi cados in dícios de irre gu la ri da des graves le vantados pelo TCU, de pen de rá de justificação
quan to às medi das sa neadoras adota das pelo ór gão res ponsável.
LEI Nº 10.407. DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
....................................................................................
....................................................................................
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.
....................................................................................
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....................................................................................
Art. 65. Os contratos regidos por esta lei poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos
seguintes casos:
I – unilateralmente pela Administração:
a) quando houver modificação do projeto ou das
especificações, para melhor adequação técnica aos
seus objetivos;
b) quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos
por esta lei;
II – por acordo das partes:
a) quando conveniente a substituição da garantia de execução;
b) quando necessária a modificação do regime
de execução da obra ou serviço, bem como do modo
de fornecimento, em face de verificação técnica da
inaplicabilidade dos termos contratuais originários;
c) quando necessária a modificação da forma
de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, ve dada a antecipação do pagamento, com relação ao
cronograma financeiro fixado, sem a correspondente
contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;
d) (Vetado).
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nas obras, serviços ou
compras, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de
reforma de edifício ou de equipamento, até o limite
de 50% (cinqüenta por cento) para os seus acréscimos.
§ 2º Nenhum acréscimo ou supressão poderá
exceder os limites estabelecidos no parágrafo anterior.
§ 3º Se no contrato não houverem sido contemplados preços unitários para obras ou serviços, es ses serão fixados mediante acordo entre as partes,
respeitados os limites estabelecidos no § 1º deste
artigo.
§ 4º No caso de supressão de obras, bens ou
serviços, se o contratado já houver adquirido os ma teriais e posto no local dos trabalhos, estes deverão
ser pagos pela Administração pelos custos de aqui sição regularmente comprovados e monetariamente
corrigidos, podendo caber in denização por outros
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danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que regularmente comprovados.
§ 5º Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a
data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a re visão destes para mais ou para menos, conforme o
caso.
§ 6º Em havendo alteração unilateral do contrato
que aumente os encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial.
§ 7º (Vetado).
§ 8º A variação do valor contratual para fazer
face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações
financeiras decorrentes das condições de pagamento
nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, po dendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.
....................................................................................
....................................................................................
d) Segurança Pública, até 2.150 vagas;
e) Ciência e Tecnologia, até 1.300 vagas;
f) Meio Ambiente, Educação, Cultura, Previdência e Saúde, até 6.530 vagas;
g) Regulação do Mercado, até 2.120 vagas;
h) Segurança Pública do Distrito Federal – DF,
até 931 vagas;
i) Educação, até 2.000 vagas para professores
de terceiro grau;
III – previsão de criação de cargos ou empregos
públicos de nível superior e intermediário nas áreas de:
a) Gestão e Diplomacia, até 1.920 vagas;
b) Ciência e Tecnologia, até 3.800 vagas;
c) Meio Ambiente, Educação, Cultura, Previdência e Saúde, até 27.800 vagas;
d) Segurança Pública do Distrito Federal – DF,
até 931 vagas;
IV – reestruturação da remuneração de cargos
integrantes do Plano de Classificação de Cargos do
Poder Executivo Federal, de carreiras das áreas Jurídica, Diplomática, Finanças e de Segurança Pública
de ex-Territórios, de cargos em comissão e funções
de confiança e de servidores técnicos administrativos
e docentes das Instituições Federais de Ensino.
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Ofício nº P-109/2002 – CMO
Brasília, 15 de maio de 2002
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
O Tribunal de Contas da União, em obediência
ao estabelecido no art. 83, § 7º, da Lei nº 10.266, de
24 de julho de 2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2002), vem encaminhando, diretamente a esta
Presidência, e não à Presidência do Congresso Nacional, para sua devida autuação, informações acerca
de subtítulos constantes do Quadro VII da Lei nº
10.407, de 10 de janeiro de 2002 (Lei Orçamentária
para 2002).
Tal procedimento tem gerado dificuldades pro cessuais tanto para a Secretaria desta Comissão, que
fica impedida de efetuar os registros no Sistema de
Acompanhamento de Matérias Legislativas – MATE,
como para a Secretaria-Geral do Senado Federal,
que somente autua o processo após a sua apreciação neste Órgão Técnico.
A fim de que esta Comissão continue exercendo
de forma plena a competência constante no art. 22,
inciso III, alínea b, combinado com o art. 43 da Resolução nº 1, de 2001-CN, podendo contar, inclusive,
com o calendário determinado por essa Casa, consoante o art. 35, inciso VII, da referida Resolução, é ne cessário que o documento encaminhando as referidas informações seja antes autuado pela Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal, e assim prossiga observando os trâmites regimentalmente determinados.
Assim sendo, encaminho, em anexo, os originais dos avisos do Tribunal de Contas da União, abaixo
relacionados:

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência
protestos de elevada estima e distinta consideração.
Deputado José Carlos Aleluia, Presidente.

Maio de 2002

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Os avisos que acabam de ser lidos vão à Co missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fis calização.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Gilvam
Borges.
São lidos os seguintes:

268, de 2002

15 de maio de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Os requerimentos que acabam de ser lidos se rão votados após a Ordem do Dia, na forma do dis posto no art. 340, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Gilvam
Borges.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 272, DE 2002
Requeiro, nos termos do artigo 43, inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, licença para
ausentar-me dos trabalhos da Casa, no período de 21
a 30 de maio do corrente ano, quando estarei submetendo-me a tratamento médico.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2002. – Geraldo Althoff, Senador da República.

REQUERIMENTO Nº 270, de 2002

REQUERIMENTO Nº 273, DE 2002

Requeiro, nos termos do artigo 281, do Regimento Interno desta Casa, dispensa de interstício
para imediata apreciação da Mensagem (SF) no 129,
de 2002 (Mensagem nº 00310, de 2002, na Presidência da República), que submete à apreciação do Se nado Federal o nome do Doutor Gilmar Ferreira Men des para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal. (Parecer nº 385/02)
Sala das Sessões, 21 de maio de 2002. – Lúcio
Alcântara.

Requeiro, nos termos do artigo 43, inciso II do
Regimento Interno do Senado Federal, combinado
com o artigo 56 da Constituição Federal, licença para
ausentar-me dos trabalhos da Casa, pelo prazo de
111 dias, relativo ao período de 31-5 a 18-9-2002,
para tratar de interesses particulares.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2002, – Geraldo Althoff, Senador da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O primeiro requerimento está devidamente instruído com o atestado médico previsto no art. 43, I, do
Rgimento Interno.
Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
Fica concedida a licença solicitada, e a Presidência tomará as providências cabíveis para a convocação do suplente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Srªs. e Srs. Senadores, a Presidência recebeu,
da Comissão Mista de Segurança Pública, os Projetos de Lei do Senado nºs 70, 71, 72, 105, 106, 107,
108, 115, 116, 117 e 118, de 2002.
Quando da leitura, esta Presidência informou
que as referidas matérias tramitariam obedecendo-se
ao disposto nos arts. 142 e 143 do Regimento Comum, exceto quanto aos turnos.
Posteriormente, confrontando-se os dispositivos regimentais citados com o art. 65 da Constituição
Federal, ficou entendido, salvo melhor juízo, que
aqueles dispositivos do Regimento Comum foram recepcionados pela Constituição de 1988, razão por
que os projetos em referência tramitarão nos precisos
termos do art. 143 do Regimento Comum, inclusive
quanto aos turnos.
Nessas condições, o Projeto de Lei do Senado
nº 105, de 2002, aprovado por esta Casa na sessão
de 14 do corrente, será submetido ao segundo turno,
antes de ser remetido à Câmara dos Deputados.

REQUERIMENTO Nº 271, DE 2002
Requeiro, nos termos do art. 281, combinado
com o art. 375, IV, do Regimento Interno, dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos do Pa recer nº 386, de 2002, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nº 139, de
2002 (nº 341/2002, na origem), que submete à apre ciação do Senado Federal o nome do senhor Miguel
Dano Ardissone Nunes, para exercer o cargo de Di retor de Infra-Estrutura Terrestre do Departamento
Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT,
em substituição a Rogério Gonzales Alves, a fim de
que a matéria conste da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2002. – Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em votação os requerimentos que acabam de
ser lidos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Com os votos contrários dos Senadores José
Eduardo Dutra e Eduardo Suplicy, a matéria foi
aprovada por maioria de votos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Gilvam
Borges.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal
Federal, os seguintes Ofícios “S” nºs:
– 12, de 2002 (nº 74/2002, na origem), de 17 do
corrente, encaminhando, para os fins previstos no art.
52, inciso X, da Constituição Federal, cópia da Lei
Municipal nº 3.133, de 27 de junho de 1989, do Município de Araçatuba, Estado de São Paulo, do Parecer
da Procuradoria-Geral da República, da versão do re gistro taquigráfico do julgamento, da certidão de trân sito em julgado e do acórdão proferido por aquela
Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº
264350, que declarou a inconstitucionalidade dos
arts. 3º, 4º, 5º e 6º da referida lei municipal (taxa de
conservação e serviços de estradas municipais com
base de cálculo própria de imposto); e
– 13, de 2002 (nº 75/2002, na origem), de 17 do
corrente, encaminhando, para os fins previstos no art.
52, inciso X, da Constituição Federal, cópia da Lei
Municipal nº 3.133, de 27 de junho de 1989, do Município de Araçatuba, Estado de São Paulo, do Parecer
da Procuradoria-Geral da República, da versão do re gistro taquigráfico do julgamento, da certidão de trân sito em julgado e do acórdão proferido por aquela
Corte, nos autos do Recurso Extraordinário nº
259889, que declarou a inconstitucionalidade dos
arts. 3º, 4º, 5º e 6º da referida lei municipal (taxa de
conservação e serviços de estradas municipais com
base de cálculo própria de imposto).
Os expedientes vão à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
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, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2001, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que inclui parágrafo único ao art. 44 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), acerca do acesso aos cursos de graduação da
educação superior; e
– Projeto de Lei do Senado nº 270, de 2001, de
autoria do Senador Nabor Júnior e outros, que denomina “Plácido de Castro”o Aeroporto Internacional de
Rio Branco.
Tendo sido aprovados em decisão terminativa
pela Comissão de Educação, os projetos vão à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Passa-se à
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Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 29, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Arlindo Porto,
que cria os Tribunais Regionais Federais da
6ª e 7ª Região, tendo
Parecer sob nº 267, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias em fase de dis cussão 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.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão para o
prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 32, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para permitir o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo
efetivo ou emprego permanente, mediante
processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias em fase de dis cussão em segundo turno, quando poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
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Transcorre, hoje, a segunda sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao eminente Relator da ma téria, Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, esta matéria é de autoria do Senador Sebastião Rocha, que intenta, mediante emenda
constitucional, estabelecer a possibilidade de o funcionário, estando no serviço público, desenvolver a sua
carreira funcional, desenvolver os diversos estágios
e, evidentemente, evoluir, avançar do ponto de vista
dos padrões dos cargos e buscar melhoria salarial.
Obviamente, a emenda constitucional chocava-se, de início, com o próprio texto da Constituição. O
que diz a Constituição? A Constituição diz, Senador
Lindberg Cury, que só se pode ingressar no serviço
público e ascender a determinado cargo no serviço
público mediante concurso. Sem concurso, não pode
haver sequer ascensão funcional.
Ora, com isso, também, embora rigorosamente justa e cor reta do ponto vista éti co e funcional,
essa norma da Constituição tem o efeito negativo
de impedir que o funcionário busque uma melhoria
na carreira, não só das suas condições de traba lho,
como também das de ganho, ou seja, não permite o
progresso funcional, o desenvolvimento da carreira,
a progressão das condições salariais e de trabalho.
Com isso, o Sena dor Sebastião Rocha resolveu
apresentar emenda constitucional que possibilita
esse desenvolvimento funcional por meio de provas
internas.
Recebemos a emenda constitucional do Senador Sebastião Rocha e entendemos que o primeiro
texto proposto tinha algumas falhas ou brechas em
relação à eqüidade, ao sentido de justiça. E, como
Relator, introduzi algumas modificações, permitindo
que ocorra, sim, o desenvolvimento funcional interno,
que o servidor público ascenda na carreira mediante
concursos internos, mas sem que haja restrição à
participação no concurso público de qualquer cidadão legalmente habilitado, ainda que não seja funcionário público.
Portanto, toda vez em que se abrir um concurso
interno para ascensão a um determinado cargo que
represente melhoria salarial e avanço funcional do
servidor público, os cidadãos em geral, desde que ha-
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bilitados pelas exigências e critérios legais do concurso, mesmo não sendo funcionários públicos, poderão
dele participar, inscrevendo-se normalmente.
Que vantagem, então, haveria? Qual a diferença desse para um concurso normal? A diferença é
que, nesses casos de desenvolvimento funcional in terno, o servidor público tem uma vantagem sobre os
demais cidadãos, a qual advém da realidade dos fa tos. É um plus que ele tem, resultante tão-somente
dos anos de serviços prestados ao setor público. Ora,
o tempo de serviço de um funcionário é uma espécie
de capital, de cabedal de conhecimento, de vantagem
intelectual e de experiência profissional que os outros
não têm. Nada impede, por tanto, que o setor público
reconheça a importância da experiência, da vivência
dos problemas, da dedicação honrada e constante ao
longo de dez, quinze, vinte anos. Um funcionário dessa natureza, com uma excelente ficha de serviços
prestados, uma reconhecida qualificação e dedicação ao serviço público, tem, sim, uma vantagem so bre os demais cidadãos. No reconhecimento e na valorização dos títulos e qualificações especiais para a
função, há que ser considerada toda essa sua vivência, toda essa sua experiência, toda essa sua longa
folha de serviços prestados ao setor público. Isso lhe
dá uma vantagem, sim.
E essa emenda constitucional visa exatamente
estabelecer este ponto preciso: o funcionário público
concorre com os demais cidadãos em igualdade de
condições. Não há possibilidade de ter outra vantagem que não seja a sua experiência, mas esta não lhe
pode ser negada. Os dez, quinze, vinte anos de serviços prestados acabam caracterizando, evidentemente, um plus, um ponto a mais, uma vantagem competitiva que o funcionário terá num concurso que caracterize ascensão funcional ou desenvolvimento de carreira dentro do setor público.
Por isso, ao apresentarmos o substitutivo, pro curamos dar o seguinte texto:
Art. 37. (...)
II – a investidura em cargo ou emprego
público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e
títulos, de acordo com a natureza e a com plexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, exceto:
a) o desenvolvimento funcional de ocu pante de cargo efetivo ou emprego permanente, mediante processo seletivo, desde
que o acesso a cargos ou empregos de nível retributivo e de hierarquia superior se dê
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em igualdade de condições com pretendentes originários de outras áreas ou não-originários do serviço público; (...)
Portanto, pretendentes que venham de outras
áreas do serviço público ou que dele não sejam ori ginários podem disputar também o cargo, ter acesso
ao concurso, ao desenvolvimento funcional, mas
não terão o que é básico, a experiência que o funcionário adquiriu naquele setor. É inegável que o funcionário conhece mais, tem uma vivência maior, o
que não pode ser desprezado, reduzido em importância, desqualificado.
Assim, alteramos a redação, modificamos o texto, para dar ao Senador Sebastião Rocha um objetivo
mais equilibrado e mais justo nas suas pretensões.
Desse modo, a emenda, que eventualmente seria rejeitada por caracterizar uma inconstitucionalidade, passou a ter validade ética e aceitabilidade constitucional. A emenda, que é perfeitamente aceitável
moralmente, constitucionalmente e juridicamente,
acabou tendo parecer favorável na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e já foi aprovada em
primeiro turno, nesta Casa, com amplo reconhecimento dos Srs. Senadores.
Repito, Sr. Presidente, que essa emenda tem
provocado certa perplexidade, certo questionamento.
Alguns perguntam: fica tudo igual? Não. A situação
funcional constitui privilégio somente em função da
experiência e do tempo de serviço para determinadas
funções.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra, para dar continuidade à discussão, ao Senador Lindberg Cury, representante do
Distrito Federal nesta Casa.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a Proposta de Emenda à Constituição nº 32, de 2001, foi muito bem relatada pelo Senador José Fogaça. A princípio, estávamos questionando a constitucionalidade dessa proposta, mas S. Exª,
como um expert no assunto, explicou, de maneira
evidente e clara, como se faz uma promoção, como
se dá uma oportunidade a um funcionário de carreira
que pretende subir dentro da escala, pelo seu tempo
de serviço e pela maneira como se dedica a esse tra balho.
A alteração do inciso II do art. 37 da Constituição Federal visa permitir o desenvolvimento funcional
de ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, mediante processo seletivo. Acompanho o raciocí-
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nio do eminente Senador José Fogaça, como Relator
da matéria, quando coloca em evidência o processo
seletivo. Entendo que isso é justo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, em que pese a reconhecida com petência do Senador José Fogaça e a sua clareza no
expor, confesso a minha perplexidade. Não entendo
bem o que estamos aprovando ou votando. Para mim,
continua tudo como está.
O texto mantém a investidura em cargo público
mediante concurso público de provas e títulos, exceto
no que diz respeito à alínea “a”, que trata do desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente, mediante processo seletivo,
desde que o acesso a cargos ou empregos de nível
retributivo e de hierarquia superior se dê em igualdade de condições com pretendentes originários de ou tras áreas ou não-originários do serviço público. Esse
é o concurso público de provas e títulos. Explique-me
a diferença, pois não estou entendendo.
O Senador José Fogaça diz que isso propicia
uma vantagem ao servidor, devido a sua experiência.
Mas me permita dizer, Senador José Fogaça, que a
emenda não fala disso. O concurso público de provas
e títulos ou de provas se dá em igualdade de condições e está aberto a pessoas que estão fora do serviço público. Não está explícito que o servidor tem alguma vantagem.
Senador José Fogaça, traga-me as suas luzes,
pois não estou entendendo.
O Sr. José Fogaça (Bloco/PPS – RS) – Senador Jefferson Péres, de fato, a diferença é sutil, mas
ela existe. Não poderíamos permitir tão-somente o
desenvolvimento funcional interno que guindasse o
servidor público para cargos superiores. Por exem plo, o servidor é enfermeiro, é aberto um concurso
interno para médico, e ele o faz. Mas o concurso não
é aberto para os demais, e ele passa de enfermeiro
para médico.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Isso
não é permitido.
O Sr. José Fogaça (Bloco/PPS – RS) – Isso não
é permitido, e o Senador Sebastião Rocha queria que
isso fosse permitido. Se a emenda de S. Exª ficasse
como estava, eu teria que rejeitá-la pela inconstitucionalidade, que V. Exª é o primeiro a enxergar numa
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proposta assim. O que fizemos foi o seguinte: havendo um concurso interno, o cidadão que é técnico em
enfermagem, durante vinte anos, no serviço público,
tem a possibilidade de ascender para o nível de enfermeiro de nível superior. Ele, ao longo desses vinte
anos, fez o curso universitário e se transformou num
enfermeiro de nível superior; além disso, tem vinte
anos de serviços prestados. Para ele, fica caracterizada uma situação de ascensão funcional; para os de mais cidadãos, não. Os demais virão com o seu co nhecimento e os títulos – cursos no exterior, experiência profissional privada. Ele terá direito, diferentemente das demais pessoas, a colocar como elemento
competitivo a sua experiência profissional dentro da quele setor. Isso lhe dará vantagem se o decreto – e
isto dependerá da lei; a norma não é auto-executável
– que regulamentar o concurso mencionar claramente o tipo de vantagem que será concedida, a contagem de pontos que a experiência pode ou não representar. Há setores do serviço público em que a experiência vale muito, e aquela do setor privado sequer é
comparável ao que o cidadão tem dentro do serviço
público. Logo, aproveitar naquele cargo o cidadão que
tem uma folha corrida e uma longa prestação de serviços no setor público é, evidentemente, mais vantajoso do que aproveitar outro que tenha o mesmo tempo
de serviço na área privada. Com isso, então, haverá
uma pequena, mas significativa vantagem para o servidor público, quando ficar caracterizada uma situação de ascensão funcional. Isso deverá ser regulamentado; isso dependerá da lei. A norma não é
auto-executável. A lei terá que dizer como conferir
vantagem ao servidor público dentro daquela linha de
ascensão funcional que caberia a ele, numa tentativa
de ascender na hierarquia funcional. Como é que ele
obterá vantagem? Isso a lei vai dizer. Ele obterá ou
não vantagem, dependendo do tipo. Se ele é um en fermeiro e quer fazer concurso público para juiz de Direito, é evidente que os vinte anos de serviço público,
nesse caso, não valem nada. Aí não há ascensão funcional alguma. Qual é a vantagem que tem um enfermeiro, que trabalhou dentro de um hospital, em relação a um advogado, que tem vinte anos de serviços
prestados nos Tribunais? O advogado que trabalhou
privativamente possivelmente terá muito mais condições que um enfermeiro que ficou vinte anos dentro
de um hospital e fez um curso de Direito. Por isso, é
preciso que seja caracterizada a ascensão funcional
dentro de uma lógica funcional. Isso terá que ser pre visto em lei. Não colocamos esses detalhes na Cons tituição, atendendo, então, a um desejo e aos objetivos do Senador Sebastião Rocha. É mínima a vanta-
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gem? É mínima, mas é significativa para determinadas e específicas situações em que o cidadão possa
querer melhorar, dentro daquela escala de conhecimentos e experiências que ele possa adquirir no serviço público. Isso significa, em outras palavras, que,
amanhã, o técnico alimentar poderá ser um nutricionista. Mas isso significa que ele pode fazer um con curso interno para passar de técnico alimentar para
nutricionista, sendo que um tem curso secundário e o
outro tem curso superior? Não, não pode ser feita a
ascensão funcional interna, como se fazia no passado. Quando houver concurso para nutricionista, todos
participarão. A pessoa que trabalhou durante muito
tempo como técnico alimentar, dentro do serviço pú blico, dentro de uma área determinada, tem alguma
vantagem que lhe deve ser reconhecida. É apenas
isso.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – No bre Senador José Fogaça, V. Exª diz que a diferença é
sutil. Para mim, isso gera confusão. V. Exª, como
constitucionalista, sabe que a primeira regra da boa
técnica legislativa é clareza, muito especialmente
num Texto Constitucional. Não pode haver ambigüidade. Seria muito mais fácil, mais prático, me permita...
O Sr. José Fogaça (Bloco/PPS – RS) – V. Exª
há de reconhecer que não há ambigüidade. Pode ha ver, talvez, a necessidade de explicitação mediante
lei complementar.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Ela
pode não ser auto-aplicável, mas deve ser auto-explicativa. No Texto Constitucional, sim. Seria muito mais
prático, então, dizer que, no concurso de provas e títulos, a condição de funcionário contará como título. Eu
até concordaria.
Vejam como o texto está confuso. Ele diz que o
ingresso no serviço público continua sendo por con curso de provas e títulos, exceto... Ou seja, há uma
exceção. E, na alínea, se diz que será aberto a pessoas não-originárias do serviço público. Então, é um
concurso público.
O Sr. José Fogaça (Bloco/PPS – RS) – Sem dúvida.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Perdoe-me. Então, qual é a função desse texto?
Portanto, não é “exceto”. Não há exceção alguma. Continua sendo concurso público. Apenas se pretende dar uma vantagem ao funcionário, a quem já
está no serviço público. A vantagem é contar como título.
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Perdoe-me, nobre Senador José Fogaça, mas,
como está, neste País que eu conheço bem, esse texto abre as portas para toda sorte de privilégios, discriminando aqueles mais competentes que vêm fazer
concurso público.
O Sr. José Fogaça (Bloco/PPS – RS) – Absolutamente, nobre Senador.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. JEFFERESON PÉRES (PDT – AM) –
Perdoe-me. Não é essa a intenção de V. Exª, mas
vai abrir as portas.
Então, eu voto contra.
O SR. José Fogaça (Bloco/PPS – RS) – Não
concordo com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Continua em discussão. (Pausa)
Como não há mais oradores inscritos, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001
Segunda sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 48, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, que altera o “caput” do artigo 27 da
Constituição Federal. (representação nas
Assembléias Legislativas), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.436, de
2001, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 4, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, que dá nova redação ao parágrafo 1º
do art. 17 da Constituição Federal, tendo
Parecer sob nº 336, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º
do referido artigo, que trata da propriedade
de empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, tendo
Parecer sob nº 337, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma, oferecendo a redação para o segundo turno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:

Em discussão. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 4:

REQUERIMENTO Nº 274, DE 2002
Requeiro, nos termos regimentais, o adiamento
da discussão, em segundo turno, da PEC/5/2002, a fim
de que seja feita na Sessão do dia 4 de junho vindouro.
Sala das Ses sões, 21 de maio de 2002. –
Eduardo Suplicy.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em votação o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy para encaminhar a votação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a ata da reunião do Presidente do Senado Federal, Senador Ra mez Tebet, com os Líderes partidários e do Governo,
realizada em 17 de abril de 2002, na sala de autoridades do Gabinete da Presidência, contém a seguinte
conclusão:
Concluindo, o Sr. Presidente Ramez
Tebet pede a atenção do Colegiado para o
fato de que a decisão de realizar a presente
reunião é fruto do compromisso assumido
com o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados, de instalar o Conselho antes da votação final da Proposta de Emenda à Constituição nº 203, de 1995, na Câmara dos De putados, e nº 5, de 2002, no Senado Federal, que altera ar tigos da Lei nº 8.389, de 30
de dezembro de 1991, que institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do art.
224 da Constituição Federal, e dá outras
providências.
Sr. Presidente, trata-se de um compromisso claríssimo. O Conselho ainda não foi instalado, mas é
verdade que, com boa-fé, foram tomadas as providências para tanto. Quanto a isso, estou de pleno
acordo com o Senador Artur da Távola, Líder do Go verno, haja vista que o Presidente Ramez Tebet solicitou que a Comissão trabalhasse sob a coordenação
do 1º Secretário, Senador Carlos Wilson. S. Exª assim
o fez, e, na semana passada, houve a indicação de
membros, cujos nomes foram encaminhados para
exame na Câmara dos Deputados. Há divergências
com relação a esses nomes, o que é natural. Portanto, faz-se necessário o diálogo para que as Casas
cheguem a um entendimento. Havendo o consenso,
dar-se-á a instalação do Conselho de Comunicação
Social, o que ainda não ocorreu efetivamente.
Portanto, louvo os esforços do Senador Carlos
Wilson, que, atendendo à solicitação do Presidente
Ramez Tebet, trabalhou com afinco, ouvindo as diversas entidades, que inclusive fizeram sugestões de nomes. No entanto, o entendimento firmado, que inclusive consta da ata, deveria ser respeitado.
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Por essa razão, faço a sugestão, sem prejuízo da
continuidade da discussão no dia de hoje, de que seja
marcada a votação da matéria para o próximo dia 4 de
junho – portanto, uma semana após a que está marcada
-, pois haverá um feriado e dificilmente haverá quorum.
Portanto, este é o sentido do requerimento: simplesmente para que possa ser cumprido o que solenemente foi firmado pelos Líderes junto ao Presidente, Senador Ramez Tebet.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao nobre Senador Artur da
Távola, como Líder do Governo.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Como Líder. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
como se vê, não há na discussão dessa matéria ne nhum pressuposto de má-fé, de desconfiança ou de
pressão exagerada por parte do PT, no sentido de “só
vota isso, se votar aquilo”. Foi colocada com muita
precisão pelo Partido dos Trabalhadores a junção
dessas duas votações, e foi demonstrado à saciedade, sobretudo pela ação do 1º Secretário da Casa, o
nobre Senador Carlos Wilson, e por nós, que fizemos
parte de uma Subcomissão, que a questão do sonhado Conselho de Comunicação está inteiramente decidida pelo Senado. Estou muito à vontade para dizê-lo,
porque praticamente do começo ao fim fui voto vencido naquela matéria – não que fosse contra a existência do Conselho, mas me opunha aos critérios de
composição do mesmo.
Creio, portanto, Sr. Presidente, que não podemos admitir que uma matéria da importância dessa,
que tramita há tanto tempo no Senado, em relação à
qual todo o sistema de comunicação brasileiro tem
ansiedade – portanto, algo que tem a ver diretamente
com o interesse da sociedade –, seja ameaçada de
postergação por essa razão. Ou seja, não estamos
operando numa conjuntura de disputa, até porque o
próprio Partido dos Trabalhadores é também a favor
dessa emenda. A proposta do Senador Eduardo Su plicy envolve questão de método, e a minha discordância, no caso, é quanto a método.
Tenho a impressão de que a Casa deve concluir
a votação da matéria, assim que se fizer a segunda
discussão relativa à entrada do capital estrangeiro na
composição minoritária dos meios de comunicação,
normalmente. Até porque, no que cabe ao Senado,
toda a tramitação relativa a essa matéria já se cumpriu
e, se não me engano – o Sr. 1º Secretário poderá con-
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firmar o que vou dizer –, a matéria já foi encaminhada à
Mesa da Câmara para que, de lá, se fizesse a complementação do trabalho, já que isso só foi visto por nós
no final dos estudos sobre a matéria. A decisão sobre o
Conselho de Comunicação é do Congresso e não ex clusivamente do Senado e da Câmara.
Por essa razão, Srs. Senadores, eu os convoco
a votar contra o requerimento do Senador Eduardo
Suplicy, de vez que não vejo razão para que uma ma téria da importância da que está a ser decidida por
nós, em segundo turno, no dia de hoje, tão logo termine a discussão, deixe de ser votada. Não há obstáculo, não há nenhuma vontade contrária a isso. O Senado já fez o que estava ao seu alcance. A matéria está
nas mãos da Câmara Federal, que também tem a certeza de que foi feito um acordo nesse sentido.
Portanto, a meu juízo, do ponto de vista da hon ra com a qual os acordos devem ser timbrados, o
acordo está mantido, razão pela qual solicito ao Se nador Eduardo Suplicy que reveja a sua natural inquietação sobre isso e retire o pedido de adiamento ou,
no caso de a matéria ir à votação, que se vote contrariamente ao requerimento de adiamento.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O próximo orador inscrito é o Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Peço dispensa da palavra, pois o nobre Senador Artur
da Távola, Líder do Governo, já se pronunciou a res peito da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas queria testemunhar o que já foi descrito pelo Senador Artur da Távola, a luta do Senador
Eduardo Suplicy, em nome do PT, para que se instalasse esse Conselho.
Várias vezes, na Comissão de Educação, foi le vantado esse procedimento, que está inscrito desde a
Constituição de 1988. O Senador Carlos Wilson,
como se diz, pegou o peão na unha: fechou-se em
seu trabalho objetivando a constituição desse Conselho, tendo conseguido apresentar a proposta na reunião de líderes descrita pelo Senador Artur da Távola,
inclusive com a representação do Partido dos Trabalhadores, que fez algumas considerações e destacou
aspectos a serem modificados.
O Secretário da Mesa, Sr. Raimundo Carreiro,
encarregou-se de fazer a ata da reunião para de-
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monstrar claramente que o Senado Federal instalou o
Conselho. Aquela reunião foi praticamente a decisão
do Senado Federal, e a ata foi encaminhada à Câmara dos Deputados para que seus membros aceitassem ou sugerissem trocas de nomes e não para dis cutir o mérito da instalação do Conselho.
Como Relator da matéria, entendo que o acordo
firmado com o Senador Eduardo Suplicy, que se dis pôs a assinar o requerimento de urgência se fosse
comprometida a criação do Conselho, foi cumprido.
Não podemos mais adiar a votação do projeto,
porque há uma expectativa muito grande em torno
dele. Postergar a sua votação por três ou quatro dias
não alteraria seu mérito. Devemos encaminhá-lo já,
com o voto feito por este Plenário, ao Presidente para
que Sua Excelência o sancione.
Infelizmente, proponho a rejeição desse requerimento pelo fato de o Senado ter cumprido todas as
exigências do acordo firmado com o PT, representado
pelo Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O próximo orador inscrito é o Senador Carlos
Wilson.
Senador Roberto Saturnino, V. Exª deseja se
pronunciar após o Senador Carlos Wilson?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Presidente, desejo discutir, se a matéria continuar sendo discutida hoje.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson,
que, pela Mesa, foi o coordenador da criação do Conselho de Comunicação.
O SR. CARLOS WILSON (PTB–PE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de tudo, agradeço o reconhecimento dos Senadores Eduardo Suplicy, Artur da Távola e Romeu Tuma, que se manifestaram sobre o fato de a nossa Casa ter cumprido, rigorosamente, o que ficou acertado anteriormente, na
reunião de Líderes de partido e de membros da Mesa
do Senado.
Para que V. Exªs tenham a certeza dessa nossa
afirmativa, o Presidente do Senado, Senador Ramez
Tebet, no dia 14 de maio de 2002, encaminhou ao
Presidente da Câmara, Deputado Aécio Neves, a se guinte correspondência:
Tenho a grata satisfação de informar a
V. Exª que a Mesa do Senado Federal, em
reunião com os líderes dos partidos políticos e blocos parlamentares representados
nesta Casa, elaborou a lista, em anexo, de
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nomes que poderão compor o Conselho de
Comunicação Social, previsto no art. 224 da
Constituição Federal, com mandato...” [A lei
determinava o mandato de dois anos, mas
nossa indicação é de um mandato tampão
que se encerraria no dia 31 de março de
2003, apenas para poder atender a uma determinação constitucional que há mais de
14 anos não é regulamentada].
Continuando o ofício do Presidente do
Senado, S.Exª destaca que:
(...)Essa iniciativa foi fruto de uma ampla discussão entre as lideranças do Senado Federal, tendo sido acatadas sugestões
de entidades representativas das categorias
mencionadas no art. 4° da Lei n° 8.389, de
30 de dezembro de 1991, representando
uma efetiva contribuição desta Casa para a
imediata implantação do Conselho de Comunicação Social como desejam diversos
segmentos da sociedade brasileira.
Sendo a referida lista uma proposta
inicial, aguardo a manifestação da Mesa da
Câmara dos Deputados e das lideranças
daquela Casa para, nos termos da mencionada lei, submeter a matéria à deliberação
do Plenário do Congresso Nacional, em
sessão conjunta, conforme determina a lei.
Cordialmente, Senador Ramez Tebet
E S. Exª responde também a uma questão, le vantada no plenário no mesmo dia, que o ofício lido
foi encaminhado na mesma hora, ou seja, no dia 14
de maio, ao Presidente da Câmara dos Deputados,
Aécio Neves, e à Presidência do Senado Federal, na
pessoa do Senador Ramez Tebet, dando por cumprido o seu compromisso e o compromisso do Senado Federal feito perante o Plenário quanto à instalação do Conselho de Comunicação Social. S. Exª
determina, ainda, que seja juntada cópia do referido
ofício ao processado da proposta de emenda à
Constituição.
Entendo, portanto, Sr. Presidente, que nós
cumprimos a nossa parte.
Mas eu ainda fui além: tive o cuidado de, na
noite do dia 14, procurar o Deputado Aécio Neves,
que estava às vésperas de uma viagem para a Itália,
acompanhando o Presidente da República – e deixei claro, Senador Eduardo Suplicy, que aquela lista
que estava sendo encaminhada à Câmara dos Deputados não era uma lista fechada, que não pudesse ser discutida, para deixá-lo ainda mais à vontade
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para poder negociar junto à Câmara dos Deputados.
S. Exª ficou muito satisfeito e disse que, logo que
aqui chegasse, ia reunir as Lideranças, com certeza
esse assunto estaria resolvido, aí S. Exª comunicaria ao Presidente do Senado, Senador Ramez Tebet, e se marcaria a sessão conjunta do Congresso
Nacional para que, de uma forma efetiva, se fizesse
a eleição dos membros do Conselho de Comunicação Social.
Então, acredito que cumprimos integralmente o
que ficou acertado. O Deputado Aécio Neves deve ter
chegado hoje ao Brasil. Provavelmente, amanhã S.
Exª já deverá ter elaborado esta lista com as indicações que S. Exª pediu que deixasse em aberto e ou tras que poderão ser substituídas, mas acho que o importante é que esta matéria seja votada. Quero aqui
pedir a compreensão do Senador Eduardo Suplicy
para que ela seja votada no Senado, depois ela voltará à Câmara dos Deputados. Esta discussão vai continuar na Câmara dos Deputados, e lá, com certeza,
vai se aprovar a indicação dos membros que irão
compor, pela primeira vez, o Conselho de Comunicação Social no nosso País.
Era isso, Sr. Presidente, que eu tinha que esclarecer à Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em votação o requerimento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, diante dos esclarecimentos dados
pelo Senador Carlos Wilson, depois das palavras do
Senador Artur da Távola e observando que foram
dados os passos necessários, pelo Senado Federal,
para que fosse cumprido tudo o que havia sido com binado, salvo parte da instalação do Conselho de
Comunicação Social. Mas como ainda temos um dia
até a votação amanhã, que é o terceiro dia de votação, e, conforme acaba de informar o Senador Car los Wilson, poderá o Presidente da Câmara dos De putados, Deputado Aécio Neves, acelerar as providências com a sua chegada, retiro o requerimento
para considerá-lo amanhã, dependendo, obviamente, das informações que teremos da parte do Presidente da Câmara dos Deputados.
Reconhecendo que, por parte da Mesa, do
Presidente, Ramez Tebet e do 1º Secretário, Carlos
Wilson, foram dados os passos que haviam sido ob jeto de acordo entre nós. Portanto, retiro o requerimento hoje para considerar a possibilidade de apre sentá-lo amanhã.
É o seguinte o requerimento de retirada:
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REQUERIMENTO Nº 275, DE 2002
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I,
do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 274, de 2002.
Sala das Sessões, 21 maio de 2002. – Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Mesa atende à pretensão de V. Exª, Senador
Eduardo Suplicy.
Sendo assim, passamos à discussão, e a matéria não será retirada de pauta.
Em discussão. (Pausa.)
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino, que poderá falar por até 10 minutos.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já aduzi as razões pelas
quais votei contra na primeira votação. Votarei novamente contra na segunda, mas não vou ficar repetindo argumentos. Quero aproveitar o ensejo para con tar uma breve história, ocorrida há mais de 30 anos,
na qual tive uma participação modesta.
Nos idos de 65, 66, havia duas estações de televisão no Brasil que dominavam o mercado, especialmente a TV Tupi. Havia também a TV Excelsior, que
era menor e exercia uma pequena participação. Foi
montada, então, a TV Globo, pertencente a uma po derosa cadeia de jornais escritos.
A TV Globo, para se fortalecer e entrar na concorrência com a TV Tupi, que dominava completamente o
mercado, como disse, fez um contrato com a gigante
americana Time Life. Era um contrato de assistência
técnica que, na verdade, envolvia, implicitamente, financiamento e participação de capital. Com o concurso da
Time Life, a TV Globo, novata no mercado, ombreou-se
com a TV Tupi e começou a ter até mais êxito e a ameaçar gravemente a própria sobrevivência desta.
Em 1966, o então Deputado João Calmon, de pois veio a ser um grande Senador nesta Casa, à
época era o superintende das organizações dos Diários Associados, que possuía a TV Tupi, requereu
uma CPI para investigar os contratos da Globo com a
Time Life, se eram ou não legais, se estavam encobrindo participação de capital estrangeiro – o que era
proibido pela Constituição Federal.
A CPI foi constituída; obviamente os Diários
Associados eram uma potência política e detinham
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um poder de convicção e por isso não foi difícil constituir a CPI. No entanto, foi difícil encontrar um deputado para presidir aquela CPI, porque naturalmente era
uma posição delicada e nenhum deputado queria
aceitar uma missão que incluía um grau de risco muito grande.
Assim houve uma pressão sobre um deputado
jovem, de primeiro mandato, inexperiente – que era
eu –, de um partido pequeno, o PSB, com uma bancada de três deputados: os Deputados Julião e Mário
Lima e eu. Cresceu essa pressão para que eu aceitasse a presidência da CPI, o que fiz desde que pu desse escolher o relator, figura imprescindível para o
esclarecimento. Essa condição foi aceita e escolhi
como relator, o grande Deputado Djalma Marinho,
uma das figuras mais respeitáveis do Congresso brasileiro, de grande saber jurídico, o que importava no
caso. A CPI funcionou e, na conclusão, condenou
como ilegal o acordo da Globo com a Time Life, de tal
forma que, passados alguns meses, a Globo desfez o
contrato com a Time Life, pelo ano de 1967.
Isso me custou um preço muito alto. O Deputado
Djalma Marinho e eu ficamos trinta anos sem aparecer nos noticiários da Globo, vetado, numa lista negra.
Isso não impediu que me elegesse, depois, Prefeito e
Senador do Rio de Janeiro. Hoje ela não age mais assim. Os tempos mudaram e não há mais esse expediente, mas havia naquele tempo. Por isso, ninguém
queria aceitar a missão de ser Presidente e acabei
aceitando-a no ímpeto da juventude.
O contrato foi desfeito, mas a TV Tupi já estava
arruinada naquela competição. Pouco tempo depois,
ela se extinguiu, assim como a TV Excelsior. A TV
Globo ficou dona absoluta do mercado. Há quem diga
que foi por boa administração da Globo e má administração das TVs Tupi e Excelsior. Isso é possível. É difícil julgar isso, mas o reforço do capital, experiência e
técnicas da Time Life foram decisivas no processo de
levar a Globo à liderança absoluta do mercado de te levisão no Brasil.
Sr. Presidente, felizmente para o Brasil, a Rede
Globo era e é uma empresa brasileira. Mas e se não
fosse? E se fosse uma empresa sem compromisso
com o Brasil, como acontece com alguns grupos da
nossa mídia, que obviamente não são brasileiros e,
por isso, não têm compromisso com a realidade, com
a sociedade, com os interesses brasileiros?
Estou contando essa história, Sr. Presidente,
porque esse filme pode se repetir. E, aí, um, dois ou
três desses grupos que não têm maiores compromissos com a realidade brasileira podem obter o concurso do capital estrangeiro com o propósito até de des -
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truir as empresas eventualmente brasileiras, porque
esse setor, Sr. Presidente, não é um setor apenas de
mercado; na indústria cultural, na indústria da informação, estão presentes ações estratégicas de dominação. E é importante termos consciência disso.
A Rede Globo está muito confiante de que será
uma das beneficiárias da abertura ao capital estrangeiro. Até acredito que sim, mas pode ser que não, Sr.
Presidente. Veja-se, por exemplo, o que ocorreu com
a Globo Cabo: ela tinha participação de capital estrangeiro – porque a legislação permite até 50% de
capital estrangeiro no caso das tevês por assinatura
–, mas esse capital se reduziu. O capital estrangeiro
não está com essa disposição de participar dos negócios da Rede Globo. Ela pode estar muito confiante,
mas essa confiança pode-se frustrar, até por ações
de natureza política e ligadas a razões de Estado que
queira usar a mídia brasileira para fins de dominação
política e de dominação econômica.
O capital estrangeiro pode acorrer para fortalecer dois ou três grupos da nossa mídia que não têm
compromisso com os interesses da sociedade brasileira. E, de repente, ao contrário do que aconteceu há
35 anos, quando a Globo foi a beneficiária e arrasou a
Tupi e a Excelsior, ela pode agora sofrer exatamente o
efeito contrário, e, amanhã ou num prazo impossível
de se prever, poderemos ser surpreendidos com a dominação do nosso mercado de comunicação por dois
ou três grupos que já são fortes hoje, mas não são
brasileiros como a Globo.
Sr. Presidente, essa é a razão para eu estar contando essa história que vivi muito intensamente e que
me custou um alto preço político. Conto-a novamente
para alertar e para advertir os que me ouvem. A Rede
Globo está muito confiante – pude perceber –, mas
essa confiança pode-se frustrar. Nesse caso, talvez
obtenhamos resultados muito contrários à expectativa de hoje e poderemos ter uma mídia inteiramente
dominada por interesses que não são os brasileiros.
Repito: comunicação, produção de informação e
produção cultural são instrumentos de dominação.
Não são setores submetidos inteiramente a regras de
mercado. Nesses setores, existem participações ou tras, de natureza política, que não são de mercado.
Esses fatores podem influir exatamente com o propósito de dominar a formação da opinião pública brasileira, objetivo esse que pode ser de potências que es tão observando o que se passa no Brasil.
A título de ilustração, contei essa história passada, que vivi há 35 ou 40 anos e que pode se repetir.
Esse filme pode voltar com sinal trocado o que seria,
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a meu juízo, um desastre, algo extremamente perigoso e desastroso para o nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Não havendo mais oradores inscritos, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 6:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 245, de 2002 –
art. 357 do Regimento Interno)
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 19, de 2002 (nº 289/2000,
na Câmara dos Deputados), de iniciativa do
Presidente da República, que acrescenta o
art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais
Militares do extinto Território Federal de
Rondônia aos Quadros da União, tendo
Parecer favorável, sob nº 341, de 2002,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Moreira Mendes.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin co sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por 1/3, no mínimo, da
composição do Senado.
Transcorre hoje a quarta sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2000
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 141, de 2000 (nº
512/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Tratado sobre Transferência de Pessoas Condenadas e de Menores
sob Tratamento Especial entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Go-
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verno da República do Paraguai, celebrado
em Brasília, em 10 de fevereiro de 2000,
tendo
Parecer favorável, sob nº 318, de
2002, da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, Relator: Senador Romeu
Tuma.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2000
(nº 512/200, na Câmara dos Deputados)
(*) Aprova o texto do Tratado sobre
Transferência de Pessoas Condenadas e
de Menores sob Tratamento Especial en tre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, celebrado em Brasília, em 10 de fevereiro de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto do Tratado sobre
Transferência de Pessoas Condenadas e de Menores
sob Tratamento Especial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do
Paraguai, celebrado em Brasília, 10 de fevereiro de
2000.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à consideração
do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Tratado, bem como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
(*) A íntegra do texto do tratado encontra-se publicado no DSF, de
9-8-2000.

483
Quarta-feira 22

08781

O Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Senador
Roberto Freire, logo que se encerrar a Ordem do Dia,
concederei a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 433, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 433, de 2001 (nº
1.036/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Ação e Cidadania para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Iaçu, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 176, de 2002,
da Comissão de Educação, Relator: Senador
Antonio Carlos Júnior.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 433, DE 2001
(Nº 1.036/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Ação e Cidadania para
o Desenvolvimento Social, Cultural e
Artístico a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iaçu, Esta do da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 568, de 18 de setembro de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária Ação e Cidadania para o
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Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iaçu,
Estado da Bahia.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 67, de 2002 (nº
1.565/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educativa Farias para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Hidrolândia,
Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 352, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior, com
abstenção do Senador Eduardo Suplicy.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 67, DE 2002
(Nº 1.565/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa Farias para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 384, de 12 de julho de 2001, que outorga permissão à Fundação Educativa Farias para executar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada, com
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fins exclusivamente educativos, na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se agora à apreciação do Requerimento
nº 268, de 2002, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Resolução nº 24, de 2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB RJ) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB RJ) –
Sr. Presidente, qual é o teor do requerimento, que,
pelo número, não me foi possível identificá-lo?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Eu lerei
o requerimento.
É o seguinte o requerimento lido:
REQUERIMENTO Nº 268, DE 2002
Nos termos dos artigos 336, II, combinado com
o 338, IV, do RISF, requeremos urgência, para o PRS
nº 24/2002 advindo da aprovação da Mensagem nº
122, de 2002, que ”Propõe ao Senado Federal seja
autorizada a contratação de operação de crédito ex terno, no valor total de US$14,460,000.00 (quatorze
milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares dos
Estados Unidos da América), entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, destinada ao financiamento do Programa de Aperfeiçoamento dos
Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil
e da Comissão de Valores Mobiliários – PROAT II”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Passa-se à apreciação do Requerimento nº 269, de 2002,
de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução nº 25, de 2002.
Para melhor conhecimento da Casa, lerei o re querimento na íntegra.
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É o seguinte o requerimento lido:
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Em votação o requerimento.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária subseqüente, quinta-feira, nos termos do art. 345, inciso II,
do Regimento Interno.
REQUERIMENTO Nº 269, DE 2002
Nos termos dos artigos 336, II, combinado com
o 338, IV, do RISF, requeremos urgência, para o PRS
nº 25/2002, advindo da aprovação da Mensagem nº
131, de 2002, que “Propõe ao Senado Federal seja
autorizada a contratação de operação de crédito ex terno, no valor de até US$167,054,000.00 (cento e
sessenta e sete milhões e cinqüenta e quatro mil dó lares dos Estados Unidos da América), de principal,
entre a República Federativa do Brasil, o HSBC Bank
plc e o Crédit Commercial de France, destinada ao financiamento de oitenta e cinco por cento dos equipamentos a serem adquiridos pelo Comando da Aeronáutica para o projeto “Modernização da Frota da Força Aérea Brasileira”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 276, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Ionterno, para o PLC 112 de
2001.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2002.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – O requerimento refere-se ao Projeto de autoria do Deputado
Jair Meneguelli, que concede anistia a dirigentes ou
representantes sindicais e trabalhadores punidos por
participação em movimento reivindicatório.
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Consulto os Líderes para saber como se manifestam os partidos.
Senador Francelino Pereira, tem V. Exª a palavra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, V. Exª está se dirigindo ao Líder que
está presente?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sim, ao
Líder do PFL que está presente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo encaminha “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Como
encaminha a Liderança do PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha “sim”.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, o PFL encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Como
encaminha a Liderança do Bloco de Oposição?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Bloco de Oposição encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Como
encaminha a Liderança do PDT?
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, o PDT encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Como
encaminha a Liderança do PSB?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Presidente, o PSB encaminha
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Como
encaminha a Liderança do PL?
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – Sr. Presidente, o PL encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Como
encaminha a Liderança do PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB encaminha “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Todas as
Lideranças se manifestaram a favor.
Em votação o Requerimento nº 276, de 2002.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere o requerimento figurará na Ordem do Dia da segunda sessão subseqüente,
ou seja, na próxima quinta-feira.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 277, de 2002
Requeremos, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa,
as seguintes homenagens pelo falecimento de Vera
Tamem de Andrada.
a) inserção em ata de um voto de profundo pe sar;
b) apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 21 de maio de 2002. – Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Esse re querimento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra as Sras e os Srs.
Senadores que o desejarem.
Para encaminhar a votação concedo a palavra
ao Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, o requerimento que tenho em mão, do qual a Mesa tem
conhecimento expresso, solicita voto de pesar pelo
falecimento, aos 96 anos de idade, no dia 19 do cor rente mês de maio, da Exmª Srª Vera Tamm de Andrada, viúva do ex-Deputado Federal José Bonifácio La fayette de Andrada*, ontem sepultada em Barbacena,
Minas Gerais, com a nossa presença.
Nascida em 1º de março de 1906 e viúva do
grande líder político mineiro, Deputado José Bonifácio Lafayette de Andrada, a Srª Vera Tamm de Andra da integrava uma das mais ilustres famílias de formação política, que fez de sua cidade, Barbacena, um
dos centros mais importantes da vida econômica, so cial, cultural e política de Minas e do Brasil.
Precedida de missa de corpo presente, seu se pultamento ocorreu ao anoitecer de ontem, no Cemitério da Igreja da Boa Morte, no coração de Barbacena, na presença de seus filhos, Deputado Bonifácio
de Andrada e esposa Amália Borges de Andrada;
ex-Deputado José Bonifácio Filho e esposa Maria
Aparecida Leal de Andrada; Luiza Maria Tamm de
Andrada, netos, bisnetos, sobrinhos e outros parentes, além de expressiva participação de pessoas da
sociedade de Barbacena e da região.
Durante a cerimônia religiosa, os padres que
concelebraram a Missa referiram-se à Srª Vera Tamm
de Andrada com especial carinho, destacando também as figuras de seus filhos e parentes, todos inten-
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samente dedicados à vida pública e à política de Mi nas e do Brasil.
O passamento da ilustre senhora consternou as
populações de Barbacena e de toda a região da Mata
Mineira, que a ela sempre dedicaram merecido res peito e estima. Dona Vera Tamm de Andrada dividia
sua vivência entre Belo Horizonte e Barbacena, mas
sua identidade foi dirigida ao berço maior, Barbacena,
que sempre deu e ainda vem dando notáveis nomes a
Minas e ao Brasil, como autênticos representantes da
sua vida política, social, econômica e cultural.
Seu falecido marido, José Bonifácio Lafayette
de Andrada, o nosso Zezinho, era por demais conhecido neste Congresso e no meio político nacional, tendo tido ativa participação em importantes episódios
da vida nacional.
Pertencente, pelo lado paterno, a uma das mais
ilustres famílias de estadistas, os Andrada, presentes
na vida política brasileira desde a Constituinte do Primeiro Reinado, em 1823, José Bonifácio iniciou-se na
vida pública, em 1927, como oficial de gabinete do
Secretário da Segurança Pública durante o Governo
do seu tio Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, filho.
Ele participou das conspirações que levaram à
Revolução de 30, e, quando vitorioso o movimento, foi
nomeado Prefeito de sua cidade, Barbacena. Em
1934, elegeu-se constituinte estadual, em Minas,
passando a seguir a exercer o mandato de Deputado
Estadual, até a implantação do Estado Novo, em
1937.
Foi então para a advocacia e para a oposição à
ditadura, tendo sido um dos signatários do famoso
Manifesto Mineiro, que abriu caminho para a redemocratização do País. Em 1945, participou da criação da
União Democrática Nacional – UDN.
José Bonifácio elegeu-se para a Constituinte federal em 1946, e, a partir de então, reelegeu-se para
sucessivos mandatos na Câmara dos Deputados,
Casa que presidiu no período de 1968 a 1970. Em
1976, decidiu não concorrer a nova eleição. Voltou
para Minas, onde, sob meu Governo, exerceu o cargo
de Presidente do Conselho de Administração do Banco de Crédito Real de Minas Gerais. Faleceu em
1986, aos 82 anos de idade, deixando a viúva Vera
Tamm de Andrada, que acaba também de falecer, aos
96 anos de vida, sob o pesar e o pranto da população
da cidade de Barbacena que presenciei ontem durante todo o dia e a noite.
Esse é o meu voto de pesar. Solicito à Mesa que
transmita à família enlutada o nosso sentimento e a
nossa dor.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Em votação o Requerimento nº 277, de 2002, de autoria do
Senador Francelino Pereira. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Presidência recebeu a Mensagem n.º 162, de 2002 (n.º
389/2002, na origem), de 17 do corrente, pela qual o
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso
V, da Constituição Federal, solicita que seja autorizada a elevação, no valor de EUR3.354.169,18 (três milhões, trezentos e cinqüenta e quatro mil, cento e ses -
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senta e nove euros e dezoito centavos), das operações de crédito externo, celebradas entre a República
Federativa do Brasil – Ministério da Educação e o
Banco Bilbao Vizcaya Argentina S/A – na modalidade
buyer’s credit, e destinadas ao financiamento da
aquisição de bens e serviços no âmbito do “Programa
de Modernização e Consolidação da Infra-Estrutura
Acadêmica das Instituições Federais de Ensino Superior e Hospitais Universitários.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Casildo Maldaner.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Em votação o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra, pela ordem, ao Senador Roberto Freire.
Em seguida, fará uso da palavra, como orador inscrito, o Senador Ney Suassuna.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, fui indicado pelo Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para
relatar o Projeto de Resolução n.º 15, de autoria do
Senador Roberto Requião.
O projeto trata de aumento salarial para servidores terceirizados do Senado Federal. Existem problemas do ponto de vista regimental.
Sou simpático à matéria, mas necessito de maiores informações, até porque precisamos saber que
impacto teria um aumento desse tipo do ponto de vis ta dos gastos que o Senado tem, seja com o custeio
de seus servidores, seja com o dos contratados por
empresas locadoras de mão-de-obra.
No dia 30 de abril de 2002, enviei ofício ao Diretor-Geral do Senado Federal, solicitando uma série
de informações a fim de instruir o parecer que devo
emitir a respeito do projeto. Pedi a informação dos va lores dos contratos entre o Senado e as empresas
que prestam serviços, nos últimos cinco anos, o valor
pago à empresa por funcionário contratado. Isso é de
fundamental importância. É necessário saber quanto
esta Casa paga por cada servidor contratado a essas
empresas, para se saber que impacto terá no orçamento do Senado o aumento pretendido pelo Senador Roberto Requião e qual é exatamente o custo de
cada servidor contratado por essas empresas locadoras de mão-de-obra.
O número de funcionários terceirizados é um
dado fundamental que ninguém sabe; isso é uma verdadeira caixa-preta, e não é apenas no Senado Federal, mas no serviço público brasileiro. Há alguma de terminação de margem de lucro dessas empresas
nos contratos? É fundamental saber.
Também pedi a relação dos sócios-proprietários
de cada uma dessas empresas contratadas. É evi-
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dente que algumas dessas informações vão muito
mais além do que apenas uma simples instrução. Precisamos dar transparências a elas, o que deveríamos
ter feito há muito tempo. Aproveitei esse projeto do
Senador Roberto Requião para solicitar essas informações.
Desde o dia 30, esse pedido de informações encontra-se paralisado na Diretoria-Geral do Senador
Federal. E quero solicitar de público que seja mandado com urgência, porque os funcionários terceirizados da Casa estão me perguntando por que não dou
o parecer. Esclareço agora que não o fiz porque não
vieram ainda as informações da Diretoria-Geral da
Casa. Espero que, com esse pedido público que faço,
o envio seja agilizado.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador Roberto Freire, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Senador Roberto Requião, não sei se posso conceder-lhe um aparte, porque falo pela ordem, mas acredito que V. Exª deseja falar em apoio ao que estou dizendo.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Sr. Presidente, V. Exª permite um esclarecimento muito rápido?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – V. Exª
não tem direito à palavra para apartear. Contudo, se V.
Exª quiser a palavra pela ordem, a Mesa a concederá.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Quando o Senador Roberto Freire encerrar o seu pronunciamento, pedirei a palavra pela ordem.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, é apenas para solicitar urgência ao Diretor-Geral do Senado Federal para que dê essas informações, a fim de que eu possa instruir meu parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 15, de autoria do
Senador Roberto Requião, que trata do aumento sa larial dos servidores terceirizados do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Tem a
palavra o Senador Roberto Requião, pela ordem.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o espírito do projeto, Senador Roberto Freire, foi o seguinte: hoje, as concorrências se dão contra o salário dos
funcionários, ou seja, se reduz os salários dos funcionários, se mantém a margem de lucro e, com isso, se
consegue o preço vencedor da concorrência. Pretendi que se estabelecesse nas concorrências vindouras
um piso. Ninguém no Senado ganharia menos de X,
por exemplo, R$600,00. Então, o processo de concor-
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rência, a competição, forçaria a uma diminuição da
margem de lucro da empresa, mas o salário dos fun cionários nunca desceria de um determinado teto.
Esse foi o espírito do projeto, por isso não pedi
as informações que V. Exª está pedindo, mas acho absolutamente per tinente, porque tudo no Senado da
República e na República deve ser transparente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Foi bom
que o Senador Roberto Freire levantasse essa ques tão, até porque se trata de um assunto relacionado à
1ª Secretaria do Senado.
O ofício foi dirigido de forma errada: foi encaminhado ao Diretor-Geral do Senado, quando deveria
ter sido ao Presidente do Senado ou ao 1º Secretário,
que são responsáveis, principalmente a 1ª Secretaria, pela parte administrativa da Casa.
As informações solicitadas todas estão sendo
fornecidas. Como se trata de matéria que requer muitas informações, talvez tenha sido mais alongada a
resposta endereçada ao Senador Roberto Freire.
Agora, para mostrar transparência e não desejando
protelar as informações, assumi o ofício como se ti vesse sido dirigido ao 1º Secretário da Casa.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, foi engano meu, o qual acredito que V.
Exª, com a presteza devida, consertou.
Agradeço à 1ª Secretaria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Dando
seqüência à lista de oradores, concedo a palavra ao
Senador Ney Suassuna. S. Exª dispõe de 50 minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de mais
nada, eu queria pedir desculpas por não permitir
apartes até o término da minha oração, após a qual
estarei à disposição.
Sr. Presidente, há princípios a observar na apu ração da responsabilidade penal e os direitos individuais devem ser observados. A dialética processual é
fundamental, pois nos mostra que a verdade não pertence, com exclusividade, nem à acusação, nem à defesa e – permitam-me – muito menos à imprensa.
Infelizmente, parte de veículos de comunicação
tem transformado suas investigações e denúncias em
instrumentos constantes na busca do sensacionalismo, do negativo, do destrutivo, sem nenhum compromisso com a ética jornalística, com a verdade, com o
respeito ao próximo. Ao assestarem suas baterias,
máquinas e câmaras contra alguém desejam condená-lo sem processo e sem defesa.
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Membros do Ministério Público, felizmente uma
minoria, assumem o papel de acusadores obstinados, sistemáticos, presos ao inexistente compromisso de perseguir a condenação, seja lá em que situação probatória: com provas, sem provas ou contra as
provas.
Juízes, por seu turno, embora em pequeno nú mero, rendem-se às pressões da mídia, não agem
com autonomia decisória e aceitam as postulações
do acusador; essas, não poucas vezes, constituem
caixas de ressonância da imprensa.
Assim, Srs. Senadores, forma-se uma corrente
indestrutível, uma barreira intransponível que, inevitavelmente, conduz o pretenso autor de um crime à prévia condenação, ausentes a acusação formal, o pro cesso, a defesa e a sentença judicial. A sociedade,
por outro lado, é um terreno fértil para que germine o
escândalo, a maledicência, e a execração. Nós, sociedade brasileira, perdemos o poder da crítica e aceitamos o que é transmitido, especialmente se coincidir
com seus anseios de encontrar culpados para castigar.
É um texto duro, mas não é meu. É um texto do
conhecido jurista Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, e
foi publicado pela Folha de S. Paulo, de 9 de outubro,
de 2001, sob o título “Combate à Impunidade ou ao
Direito?”
Indignação, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, revolta, decepção, impotência, são as emoções
que me trazem a esta tribuna. Indignação pela acusação, revolta por não poder jamais obter na imprensa o
mesmo espaço para a defesa – qualquer um de nós
jamais terá o mesmo espaço. Decepção, porque não
sei e não vou fazer, como fazem alguns repórteres,
graças a Deus poucos, um julgamento antes de ter os
fatos, não sei se a minha confiança foi traída.
Enfim, eu queria lembrar a V. Exªs como entrei
nesta Casa, cheguei como suplente. Eu nasci numa
família de classe média, na cidade de Campina Grande, família tradicionalmente política, filho de um pro fessor secundário e de uma dona de casa.
Comecei a estudar na Paraíba, cursei Ciências
Econômicas, que concluí em São Paulo; lá trabalhei
como assessor do Prefeito Faria Lima. Depois, mudei-me para o Rio de Janeiro, onde me adaptei me lhor, e fiz Administração, Pedagogia e até Direito, na
Cândido Mendes, mas parei no meio; fiz duas
pós-graduações, preparando-me para o Magistério.
Desde a adolescência que trabalho como professor.
Fui funcionário público, por concurso, como professor
da Federal do Rio de Janeiro e do Ministério do Plane-

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

jamento, onde trabalhei, com muita honra, com Roberto Campos, com Hélio Beltrão e João Paulo dos
Reis Velloso, até que um dia resolvi não mais ser fun cionário público e montei minha empresa. Comprei
um colégio tradicional e tratei de expandi-lo pelo Bra sil e exterior. Nunca quis trabalhar com o serviço pú blico, porque havia visto que é o único cliente que
pode empenhar, mas depois pode cancelar e não pa gar. Então, meu sucesso empresarial não se deveu,
em hora nenhuma, à área pública.
Fiz política estudantil. Ajudei os candidatos da
minha terra, hoje alguns adversários, outros ainda aliados. Trabalhei na campanha de Ronaldo Cunha
Lima, como Prefeito, e em várias campanhas. Tive o
privilégio de ser convidado por Antonio Mariz para
participar, em 1982, como Senador na sublegenda. A
dez dias da campanha, obrigaram-me a parar porque
estava crescendo demais e ameaçava o titular. Tive
que fazê-lo, mas já era PMDB. Decepcionei-me. Em
1986, não voltei. Em 1994, voltei como suplente e as sumi o Senado. Quantas vezes o Senador Artur da
Távola me chamou de três em um, porque eu procurei
fazer tudo o que podia fazer um Senador. Por quê?
Porque havia adotado quatro princípios, Sr. Presidente: a defesa intransigente da Paraíba e do Nordeste, a
absoluta convicção de uma postura afirmativa do Bra sil no exterior, razão pela qual quantos de V. Exas não
devem ter os ouvidos doendo de me ouvir falar de
seca, da necessidade da transposição do rio São
Francisco, da revitalização do São Francisco, do ga soduto pelo interior para deter a desertificação. E
quantos não me ouviram aqui falar do porta-aviões
Minas Gerais, que eu gostaria de transformar num
shopping center de produtos brasileiros, para ven dê-los no exterior.
Fui um privilegiado nesta Casa até hoje: participei da Presidência da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização. Um trabalho
que havia vinte anos não era entregue no prazo, foi,
então, entregue no prazo. Nenhuma mácula! O Presidente da Casa de então, o ex-Senador Antonio Carlos
Magalhães e o Presidente da República elogiaram o
fato. Todos os que estavam aqui naquela época lem bram.
Fui para a Comissão de Assuntos Econômicos,
onde fizemos tudo que era possível. Quando não
dava tempo de terminar o trabalho do dia, continuávamos em minha casa, em jantares sempre abertos,
com a presença mesmo da imprensa, que tive a honra
de convidar muitas vezes para discutir com Ministros
e com grandes dirigentes de empresas nacionais.
Esse foi o meu norte nesta Casa.
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Tive muita honra de ser o suplente de Antonio
Mariz, um Senador que tinha uma linha, a qual procurei seguir.
Ainda fui Presidente do Programa de Estímulo à
Reestruturação e ao Fortalecimento do Sistema Financeiro Nacional (Proer), um programa difícil – todos lembram – mas que custou 2% do PIB brasileiro,
enquanto que nos outros Países chegou a 17% e até
mais de 20% do PIB. Tive problemas, mas a administração era sempre séria, aberta, com audiências pú blicas.
Assumi a Comissão de Fiscalização e Controle,
que, antes, praticamente inexistia. Nós a transformamos numa Comissão que funciona, graças a Deus!
Depois, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
tentei fazer algo fora daqui. Não me conformava com
o Brasil não ter dinheiro e precisar de um pacote de
20 bilhões, enquanto tínhamos a receber mais de
300 bilhões de pessoas que não pagavam. Quem
não lembra quantas vezes eu disse desta tribuna
que tínhamos, só na Justiça Federal, mais de 200 bilhões a receber? O Senador Amir Lando sabe quan tas vezes, lá no Orçamento, consegui juntar os cinco
Presidentes das regiões da Justiça Federal para propor que, se déssemos 200 milhões para a modernização do sistema, eles se comprometiam a arrecadar 10% da dívida, o que dava 20 bilhões. Foi o pacote que fizemos!
Não conseguimos vencer essa etapa.
Reunimos o Ministro do Planejamento da épo ca, Sr. José Serra; o Ministro Pedro Malan e os Presidentes da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do
Banco Central e mudamos várias coisas. Só na Caixa
Econômica voltaram 4 bilhões para o Tesouro em ca usas ganhas e depositadas e que não haviam sido
acompanhadas.
Procurei ajudar os tribunais de contas. Participei
de praticamente todas as reuniões porque eu, como
Presidente, queria – e tive esta honra – indicar o Se nador Jefferson Péres para Relator da lei. S. Exª era
da Oposição, mas eu confiava na seriedade do nobre
Senador. Com o Senador Jefferson Péres como Relator, a lei foi aprovada e está em vigência.
Relatei várias leis, inclusive a de patentes: uma
guerra da qual todos se lembram. Eu queria cinco
pontos, mas só consegui ganhar em dois. Naquele dia
a minha sensação era a de deveria renunciar ao mandato. Lembram que eu trouxe uma edição de O Globo? Lembram que relatei o que estava acontecendo
com o DNPI? A minha linha sempre foi nacionalista. E
conseguimos ganhar pouco: ganhamos a licença
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compulsória. Se assim não fosse, não haveria genéricos; se assim não fosse, o Ministro Serra não teria,
com toda certeza, conseguido fazer a imposição que
fez às multinacionais.
Tive também a honra de ser o Relator da Lei de
Informática. Foi uma confusão! Relembro à Bancada
do Norte que fizemos tudo em audiências públicas
porque eram muitos os interesses.
Sempre tive a preocupação da transparência.
Uma das minhas primeiras ações aqui foi o Manual de
Obtenção de Recursos Federais para municípios. Fui
honrado com o pedido do Presidente José Sarney
para editar e determinar a distribuição para todos os
municípios. Aqui, da primeira página, constava: “sem
intermediação de terceiros”.
Esta sempre foi a minha linha: audiências públicas e tratamento direto.
Fui Relator da Lei Mínima das Telecomunicações. Tentei impor uma série de ressalvas. Parece
que imaginava o que iria acontecer com o consumidor
e com as próprias operadoras.
Quanto a projetos, tive muitos. Um deles foi o da
renda mínima escolar – deliciosa, fabulosa idéia do
Senador Suplicy a qual eu acatei. Fui o Relator. Mas o
projeto ainda não falava especificamente na escola.
Complementei o projeto do Senador Suplicy, que era
o da renda mínima escolar. Nós nos tornamos parceiros na luta pela renda mínima geral e pela renda mínima escolar – que hoje eu vejo com alegria funcionando por tantos lugares do Brasil.
Um outro projeto meu obrigava o balanço social
das empresas – um pedido do Hebert de Souza, o Betinho, que tinha sido meu colega no Conselho Estadual de Educação, no Rio de Janeiro.
Quando estava na Comissão de Fiscalização,
fui chamado para o Ministério da Integração. Cento e
quarenta e três dias! Muitos da imprensa disseram: o
que é isso? Não dá tempo para nada! E eu repetia a
Lei de Parkinson: o importante não era o quanto de
tempo havia, mas o quanto se podia aproveitá-lo.
Cada dia equivaleria a uma semana; cada semana, a
um mês; e cada mês, a um ano. Corremos o Brasil de
ponta a ponta. Criamos mesorregiões, que são as
grandes favelas que o País tem no Jequitinhonha, no
Cristalino, enfim, no País todo. Houve aquelas catástrofes de que V. Exªs se lembram: enchentes em Pe trópolis; seca em Santa Catarina e no Rio Grande do
Sul; enchentes no Pará e em Minas Gerais. E eu saí
de casaco amarelo da Defesa Civil; levei em uma das
viagens o Presidente. Conversaram mais sobre o ca saco do que sobre a tragédia.
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No dia de Natal, eu sobrevoava a cidade de Duque de Caxias que se encontrava inundada. Dia de
Ano, eu estava com os funcionários dos Ministérios
até 03:00hs da manhã e assim fizemos por vários
dias porque haviam chegado ordens para empenhar
nos Ministérios 4.600 processos na última semana.
Eu nunca tinha visto tanto empenho naquele Ministério, tanto empenho do povo, dos funcionários. Não sei
se os senhores sabem que funcionários públicos não
recebem um centavo por hora extra. Nós viramos noites, debruçados sobre 4.600 empenhos.
Quando assumi o Ministério, a primeira preocupação minha foi transparência: colocamos tudo na
Internet. Hoje prefeito não tem de procurar manual:
para o Ministério da Integração é tudo pela Internet.
Sabe-se tudo. Não é preciso intermediária. Eu levei
várias pancadas da Imprensa. Faz parte! Às vezes,
trata-se de má informação; às vezes, de falta de notícia.
Em relação, por exemplo, às antigas Sudam e a
Sudene, hoje Ada e Adene, eu não me conformava.
Não se conformava tampouco o Ministro; nem se conformavam as Federações das Indústrias. Recebi representantes da Federação da Indústria e do Comércio do Pará, do Amazonas, de Pernambuco, de todos
os Estados, reclamando. Lá nós dividimos os processos da seguinte forma: os que não apresentavam problemas; os que precisavam ser reformulados (e o
eram); os que deveriam ser arquivados e o eram se
não houvessem causado despesa; os que tinham
problema com a Justiça. Ministério Público ou Receita
Federal e mais o que seja; e os que haviam escapados.
Na Sudam, dois processos foram pagos. Eletronorte, uma empresa do Governo, porque estávamos
em crise; e Ferronorte, uma estrada necessária. Na
Sudene, houve alguns. Encontramos lá um pedido de
250 milhões, que reduzimos para 150 milhões. Só
gastamos cinqüenta e poucos, porque reduzimos e
apenas recebeu quem estava inteiramente regular. E
como recebia? Depois de o pedido ter passado pela
Fiscalização, pela Engenharia, pela Procuradoria,
após o que o Secretário visava cada solicitação, que,
então, era encaminhada para cá, onde a autorizávamos. Transparência total. Envidamos esforços no sentido de que a ADA e a Sudene fossem ao ar, mas, la mentavelmente não logramos êxito.
Aproveitamos a oportunidade, embora estejamos tratando de outro assunto, para dizer que estamos vivendo uma situação kafkaniana. A Sudene
deve, mas não pode pagar porque não existe. A ADA
tem o dinheiro, mas não pode usá-lo, pois não foram
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nomeados os seus diretores. Ao sairmos do Ministério, deixamos os nomes de indicação, como determina o Regulamento. Entretanto, até hoje não se fez a
nomeação.
Srªs e Srs. Senadores, fizemos a defesa preventiva pela primeira vez no Brasil. Visitamos tudo, até os
400 mil bueiros de São Paulo para verificar se estavam entupidos. A Prefeita Marta Suplicy nos agradeceu e não houve esse problema partidário conosco.
Fomos a todos os cantos.
Verifiquem se o Ministro recebeu uma diária.
Nenhuma, porque não quis. Não precisava. Graças a
Deus, quando cheguei a esta Casa, já era empresário
realizado. Nos últimos três anos, vendi cerca de 140
apartamentos por mim construídos, mas sou acusado
de precisar de R$ 100 mil para comprar um apartamento, embora a matéria contenha frases como “as
investigações encontram um rastro de indício”. Os detalhes não provam nada e acusam um cidadão das
minhas relações – explicarei “relações” – de ser o “homem da mala”. Vejam que coisa estranha.
Não fiz vida pública somente na Paraíba, por que, por natureza, sou uma pessoa que gosta de as sociativismo. Cheguei no Rio de Janeiro e criei dois
movimentos: “Amigos do Rio”, para pintar as igrejas e
os prédios que estavam pichados, como o Senador
Artur da Távola acabou de lembrar; há dezessete, de zoito anos, criei, Srs. Senadores, a Associação Comercial e Industrial da Barra da Tijuca, que hoje é um
dos maiores bairros do Rio de Janeiro, onde se con grega cada setor: os advogados, os comerciantes, os
comerciantes de carro e por aí afora.
Nesta época, há dezoito anos, um cidadão se
aproximou de mim e disse que queria fazer uma oferta à Associação. Ele queria fazer os seguros dos carros dos associados, baixando um prêmio, dando um
preço mais barato. Eu lhe disse para ir à reunião, pois
é aberta, como é para todos. Ele foi e conseguiu muitos clientes. Tanto participou que terminou diretor.
Esse relacionamento se estendeu. Mas ele não é meu
sócio, não é meu assessor no Senado, não foi meu
assessor no Ministério, não tenho nenhuma relação
formal, mas não posso dizer que não o conheço.
Quem de nós, políticos, não tem pessoas que se ofe recem, às vezes, até para serem partidários? Qual
empresário que, ao ser um grande depositante de um
banco ou um pequeno depositante ou amigo do ge rente, não tem um tratamento diferenciado? Não pos so acusar esse cidadão, porque não quero incorrer no
erro em que estão incorrendo em relação a mim.
Não sou uma pessoa esnobe, sempre fui uma
pessoa simples e modesta, mas todos sabem que te -
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nho um patrimônio razoável, graças a Deus, conseguido na área privada, sem nenhuma intervenção da
área pública. Nunca!
Presidi as comissões mais importante, em que
tramitavam milhões, como é o caso da Comissão de
Orçamento, sem uma mancha, sem uma mácula,
sempre preocupado com a transparência, com audiência pública, com manual sem intermediário, com
a Internet imediatamente instalada – que foi acionada
pelo Presidente da República no Palácio do Planalto e
elogiada.
Não cheguei aqui por acaso. Cheguei aqui porque fui escolhido para representar o meu Estado que
tem quase quatro milhões de habitantes, que me de ram uma esmagadora vitória. Não tenho só que ser
direito; tenho a obrigação de sê-lo.
Fiz uma carta ao Sr. Elísio, que está à disposição de V. Exªs, em que exijo imediata explicação do
que teria ocorrido. E ele respondeu, mostrando, pri meiro, que a empresa tem proveniência e que há di nheiro dele lá e, segundo, que foram retirados R$130
mil da conta dele, no Rio de Janeiro, dos quais ele
trouxe cem mil para cá. Está tudo à disposição de V.
Exªs. E vou entregá-la ao Procurador.
E mais: está aqui também o mandado de segurança em que ele pede a devolução do dinheiro e
mostra, não só que tinha procedência, mas também
que houve um abuso.
Não cabe a mim julgar. Se ele usou o meu nome
indevidamente, ele vai responder. E digo isso na mi nha carta, com muita ênfase. Na minha carta, digo a
ele que, caso tenha usado indevidamente o meu
nome, sob qualquer pretexto e para qualquer atividade que não seja do meu conhecimento e que não seja
lícita, tomarei todas as medidas cabíveis. E dei um
prazo para que ele trouxesse a resposta, que está
aqui à disposição de todos. E vou entregá-la ao Pro curador. Qualquer Senador que deseje tomar conhecimento estará também na minha bancada, à disposição.
Havia procedência. A situação é meio incompreensível porque se aproximaram, fizeram isso, dizendo
que era falso, e ele disse: Mas como pode ser falso, se
estou trazendo para depositar no banco?
São dezessete anos de relacionamento, como
Diretor da Associação e como prestador de serviços à
minha empresa, fazendo os seguros das minhas ca sas, dos meus imóveis, dos meus colégios, das mi nhas empresas, dos meus carros.
Pode ter havido uma quebra de confiança. Se
Cristo, dos doze apóstolos, teve um que o traiu! Pode;
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mas não creio e não vou fazer julgamento até que fi que provado, até que essa questão chegue ao fim.
Mas o que me cabia fazer imediatamente era indagá-lo, e eu o fiz.
Não estamos falando de um crime, mas de dois.
Se há um crime sendo investigado, ele tem que ser
apurado. E os culpados têm que ser, com toda certeza, punidos.
Fala-se do Município de Catalão. Ime diatamente, pedi à Ministra que me respondesse o que
aconteceu com esse proces so. Trata-se de um pro cesso de R$ 3 milhões para uma cidade de Goiás
com 64 mil habitantes, onde há a Mitsubishi, três
grandes mineradoras e uma extensão da Universidade Federal e para a qual houve o pedido de qua se toda a Bancada de Goiás, em virtude de uma en chente, de um córrego, que inundou tudo. A revista
publicou a notícia de que apliquei verba da minha
quota pessoal. Alguém já ouviu dizer que Mi nistro
possui quota pesso al?
V. Exªs sa bem como é realizado um em penho
no Minis té rio? O Prefeito ou o Governador dá en trada no processo, que a Ban ca da apóia no todo
ou em par te. O projeto é ana li sa do para se saber
se está de acordo com a le gis la ção. Segue, então,
para a Se cretaria res ponsável pela área – no caso,
a de De fesa Ci vil. De pois de todas as análises, vai
para a Procu ra doria Ju rí di ca, que emi te pa recer dizendo se o procedimento é le gal. Enfim, a relação
pron ta vai para o Mi nistro. Se hou ver dotação,
paga-se a obra.
Como houve uma enchente em Catalão, essa
verba foi destinada à realização de uma obra gigantesca para evitar novas inundações.
Hoje, o Senador Iris Rezende, que me permitiu
citá-lo, falou sobre a seriedade do Prefeito. A obra
está sendo executada. O Ministério mandou a fiscalização apurar. Está tudo correto. Entretanto, fui acusado, e as informações continuam circulando.
Além disso, há um segundo crime. Antes de mencioná-lo, registro, ainda, que a Ministra informou que
não houve nada de anormal com esse projeto. Não houve pressão. Não houve absolutamente nada de irregular. A obra está sendo executada e fiscalizada.
Afirma-se, na reportagem, que, num “canetaço”,
liberei R$3 milhões para a obra. Meus senhores, tra ta-se de “restos a pagar”. Nesse caso, não pode haver
pagamento parcelado. É conta passada: ou paga-se
totalmente ou não se paga. Diz a notícia que “R$3 milhões é uma quantia incrível”.
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Assinei a liberação de R$16 milhões para a
alça viária do Pará e de R$5,2 milhões para a cidade
de Itabuna, motivo por que recebi, inclusive, a visita
do Deputado Walter Pinheiro, que foi ao Ministério
agradecer-me juntamente com o Prefeito da cidade,
do PT. Para Santa Catarina, cujo Governador é o Sr.
Esperidião Amim, assinei R$10 milhões. Para Per nambuco, R$4,296 milhões foram liberados e, para
São Paulo, de uma vez, R$12 milhões e, de outra,
em duas parcelas, para Carapicuíba, R$8 milhões e
R$4 milhões.
Não escolhi, entre os beneficiários, Parlamentares do meu Partido ou de outro. Quem chegou ao Ministério foi atendido; evidentemente, em conformidade com as quotas que o Governo determina, porque o
Ministro é um simples representante do Presidente e
nem sempre dispõe de recursos livres. No caso do
meu Ministério, não tive recursos em janeiro, fevereiro, março, abril e maio. Zero de recurso. Não havia
quota pessoal do Ministro. Não obstante, sou acusado de correr atrás de propina.
O cidadão, de fato, tem relacionamento. Nes ses 18 anos, comprou, par celado, um apar tamento
da minha em presa. Tomou empres ta do, fez plano
no banco e pa gou. Eu nem era Se nador. Isso faz
mais de dez anos. Nesses 18 anos, aluguei para
ele uma loja num dos shop pings que fiz na Barra
da Tijuca. Nes ses 18 anos, houve convi vên cia, fosse pela associação, fosse por avisar-me cada vez
que o se guro do car ro ia vencer. Não tenho que es con der nada. Minha vida é transparente. Às vezes
até me con deno, porque não sei ser tão con tido.
Sou uma pessoa as sim! Estou vivendo uma situação incrível: te nho a respon sa bi li da de de provar
que não sou cul pado.
Já vi acon tecer co isas nesta Casa, neste
Congresso. O Alce nir Guerra teve que mudar de cidade, pois seus fi lhos não podiam ir à es cola, porque ele foi acusa do de ser um ladrão que queria
vender bi cicletas. O que aconte ceu? Era ino cente.
E Ibrahim Abi-Ackel, o ex-Mi nistro? E o Deputado
Ibsen Pi nhe i ro? E a Esco la Base? Às vezes, é má
informação; às vezes, é mal da de mesmo; às vezes, são outros motivos que não conse gui mos de tectar. Mas tenho a cons ciên cia tranqüila. Sem pre
fui buscan do a transparência, seja por meio das finalizações da intermediação, da Inter net ou do
que seja.
E o se gundo cri me? O se gundo cri me, que a
revista menciona, é a escu ta tele fô ni ca com au torização judicial. Isso é segre do de Justi ça! São dois
anos de cade ia para quem que brar o si gilo. E só
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pode ter ocorri do na Justi ça ou na Procu ra do ria ou
na Polícia.
O que fiz? Ao Pro cu ra dor-Ge ral da Re pú blica, Ge ral do Brin de i ro, so li ci tei – e está à dis po sição dos Srs. Se na do res a do cu men ta ção – que
me se jam for ne ci dos, o mais ra pi da men te pos sível, não ape nas o re sul ta do da inves ti ga ção, mas
in for ma ções so bre se es tou en vol vi do, se exis te
au to ri za ção ju di ci al para in ter cep ta ção te le fô ni ca
de quem quer que seja, e peço to mar conhe cimen to dos fa tos. Para a Justi ça Fe de ral, en vi ei ao
Dr. Augus to Ca tão Alves, Juiz Pre si den te do egré gio Tri bu nal Re gi o nal Fede ral da 1ª Re gião, a in for ma ção da que bra da lei, pe din do pro vi dên ci as
e tam bém que me fos se dado co nhe ci men to dos
fatos. Se fui ci ta do, que ro sa ber. Ao De par ta mento Ge ral de Polí cia Fede ral, pedi, como hou ve vi ola ção de segre do de Jus ti ça – e hoje vi em um jornal a en tre vis ta de um de le ga do –, que abra inqué ri to e dê con ti nu i da de a tudo que tem de di re ito, nos dois cri mes, e que pro cu re ver não ape nas
as pe na li da des em re la ção a um, mas em re la ção
ao ou tro, que cum pra seu de ver, se jam eles pe nais ou dis ci pli na res.
O que mais posso fazer, Srs. Senadores? Eu
queria já ter ouvido a fita, eu queria já chegar aqui e
dizer tudo, porque sou sempre assim, agitado, estou
sempre procurando fazer alguma coisa.
Eu vi, na Globo News, o Procurador dizer que
não há nenhuma denúncia contra mim. Isso inclusive
saiu em um jornal hoje. Não há denúncia contra mim,
mas estou na primeira página de uma revista, citado
com rastros de indícios, prejudicado numa campanha
no meu Estado e vilipendiado nacionalmente.
Será que as pessoas que assistiram ao Jornal
Nacional e leram os jornais estarão todas reunidas
para ouvir também a defesa? Nunca! É como papel
que se rasga e se joga ao vento: nunca mais se con segue juntar os pedaços. Estou indignado! Estou revoltado!
Quantas vezes vi isso acontecer com outras
pessoas? Quantas vezes protestei? Citei, desta tribuna, várias vezes, o caso incrível de Aluísio Mendes
Guimarães, que, nomeado Presidente da Eletronorte,
fez um acordo com uma empresa e foi escorraçado,
posto como ladrão. O Senador Sarney saiu em sua
defesa, eu também, mas não adiantou. Foi um linchamento. Ele sofreu um infarto e morreu. Tentaram fazer
o outro acordo, que custou quatro vezes o que ele ha via conseguido, com comissão e tudo mais. A família
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até hoje luta para receber, pelo menos, o ressarcimento do que lhe foi causado de dano à memória.
Srªs. e Srs. Senadores, chateado, irritado, decepcionado com tudo isso, querendo saber se fui traído na minha confiança ou não – nunca autorizei nin guém a falar em meu nome; sou sempre direto, busco
ser sempre transparente –, numa dessas reuniões de
família, meus filhos me perguntaram: “O que é que o
senhor está fazendo das nossas vidas?” Éramos um
dos cinco maiores grupos de ensino do País, hoje estamos entre os dez; perdemos espaço, porque estou
aqui, lutando, brigando por ideais, exposto aos estilingues de quem quer que seja, sem sequer ter o direito
de resposta à altura. Ai de quem se volta contra um
jornalista que não tenha um bom caráter! Vai ter mais
uma, mais duas, mais três. É duro!
Depois de todas essas discussões, peguei um
livro para ler e ver se saio daquele ciclo de raiva, da quele círculo vicioso, em que ficamos remoendo: o
que vou fazer; o que não vou fazer. Estou lendo o livro
O Jogo dos Políticos. E aí encontro uma frase que
me deixa mais perplexo: ...“Eu continuo a ser uma coisa só: um palhaço, o que me coloca num plano mais
alto do que o de qualquer político.” É uma frase muito
dura, que magoa a qualquer um de nós. E quem é o
autor da frase? Charles Chaplin.
Pensamos que temos poder. Estamos aqui lu tando por ideais, mas, na verdade, somos vidraças o
tempo todo, defendendo-nos de pedras atiradas por
todos os cantos.
No primeiro dia, quando falei a este Plenário, fiz
uma citação de um poema que me tocou muito, o
qual, Sr. Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, dizia o
seguinte:
Na primeira noite eles se aproximam
e roubam uma flor
do nosso jardim,
e não dizemos nada.
Na segunda noite, já não se
escondem:
pisam as flores,
matam nosso cão,
e não dizemos nada.
Até que um dia,
o mais frágil deles
entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz,
e, conhecendo nosso medo,
arranca-nos a voz da garganta.
E já não podemos dizer nada.

496
08794 Quarta-feira 22

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Encerro com esse poema, fazendo a ilação ao
primeiro ponto: às vezes, é má informação. Não que ro culpar o repórter, que é uma máquina de fazer
notícia e tem de sair buscando informações, senão
não vende na próxima semana. Estou reclamando
de todo o sistema montado para escândalos. E isso
não é só no Brasil, como acabei de mostrar-lhes
com a frase de Charles Chaplin.
Temos de mudar o enfoque. Estou extremamente decepcionado e quero a finalização disso tudo. Qu ero a comprovação.
Passarei, depois, tudo para o Sr. Corregedor.
Imaginemos que depois de tudo isso nada ocorra,
como aconteceu em dezenas de outros casos: nada;
uma carreira, manchada; e uma família, magoada.
É uma pena, Srªs. e Srs. Senadores, que eu
não esteja aqui falando sobre a Paraíba, sobre ex portação, sobre o crescimento do País. Agradeço
ao Sr. Presidente a deferência de conceder-me
tempo extra. É uma pena que tenhamos que gastá-lo para nos defendermos. Fiz o que eu poderia fazer. Agora, tenho que esperar. Ficarei cobrando da
Procuradoria, do Ministério Público, da Polícia Fe deral. Estarei à dis posição, sempre à disposição.
Agora, quero sa ber o que há a meu respeito, porque
preciso me defender. E quero me defender, que ro
que as coisas fiquem claras.
Obrigado pela paciência de V. Exªs, e obrigado,
Sr. Presidente, pela deferência do tempo extra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, Líder do Bloco
da Oposição, para uma comunicação de interesse
partidário, nos termos do art. 14, II, “b”, do Regimento
Interno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet, seja bem-vindo, depois
da viagem que fez a Roma e da visita ao Papa João
Paulo II.
Quero aqui manifestar um regozijo a respeito de
dois fatos internacionais. Começo referindo à posse
de Xanana Gusmão como o primeiro Presidente do
Timor Leste, ao nascimento do Timor Leste. O Timor
Leste é a primeira nação do Século XXI, criada; o
povo do Timor Leste é um povo irmão do Brasil, que
fala português, ama a nossa arte, a nossa cultura e a
nossa música. É muito importante que tenha Xanana
Gusmão feito o seu primeiro pronunciamento como
Presidente em quatro línguas, inclusive em português, e explicitado o quão importante é que ali prevaleça a democracia, a liberdade dos partidos políticos
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e o nascimento de uma nação, que, sendo uma das
mais pobres, se não a mais pobre do mundo, precisa
contar com o nosso apoio e a nossa solidariedade.
Também quero saudar a visita do ex-Presidente
Jimmy Carter a Cuba, sobretudo a maneira como foi
realizada e como o Presidente Fidel Castro o recebeu, num clima de boa vontade entre o ex-Chefe de
Estado dos Estados Unidos, Jimmy Carter, que hon rou sobremaneira seu mandato em diversos aspectos, sobretudo na defesa dos direitos humanos.
Jimmy Carter, como sabemos, foi um dos Presidentes
dos Estados Unidos que contribuíram para a abertura
democrática na América Latina. Muitas vezes, tem
surpreendido os povos do mundo com suas ações,
mas, desta vez, ele foi a Cuba para, de um lado, dizer
algumas verdades e, de outro, dizer o quão importante será quando os Estados Unidos vierem a acabar
com o bloqueio econômico.
Foi muito importante que, em Cuba, Jimmy Carter pudesse dizer, perante a televisão cubana, os cu banos, universitários e professores da Universidade
de Cuba, que aquele país havia adotado um governo
socialista, em que um único partido domina e ao povo
não é permitido organizar movimento político algum.
A franqueza com que Jimmy Carter pôde transmitir
isso aos cubanos, em um gesto de boa vontade de
aproximação com o povo norte-americano, merece
ser saudada por todos.
Em Cuba, o próprio Presidente Fidel Castro
pôde saudar Jimmy Carter e ouvir suas sugestões e
recomendações, assim como receber a solidariedade
de quem avalia ser muito importante a extinção do
bloqueio econômico dos Estados Unidos, que vem
prejudicando o desenvolvimento econômico daquela
nação e daquele povo.
Nossos cumprimentos ao ex-Presidente Jimmy
Carter por sua ação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:

Durante o discurso do Sr. Ney Suassuma, o Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuma, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez Rebet, Presidente.
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REQUERIMENTO Nº 279, DE 2002
Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado
com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, requer urgência para o Projeto de
Decreto Legislativo nº 189, de 2002, que “aprova o
Ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de
Vitória do Jari a executar serviço de Radiodifusão Co munitária na cidade de Vitória do Jari, Estado do
Amapá.”
Sala das Comissões, 21 de maio de 2002. – Ricardo Santos – Gilvam Borges – Juvêncio da Fon seca – Benício Sampaio – Casildo Maldaner –
Antônio Carlos Júnior – Mauro Miranda – Marluce
Pinto – Roberto Saturnino – Romeu Tuma – Geraldo Cândido – Reginaldo Duarte – Geraldo Althoff
– Lúdio Coelho.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sras e
Srs. Senadores, quero consultar o Plenário se posso
ler mais um expediente. Se houver assentimento, pro cederemos à leitura, a fim de agilizar nossos trabalhos. (Pausa.)
Há concordância dos Srs. Senadores.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Antero Paes
de Barros.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 280, DE 2002
Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado
com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, requer urgência, para o projeto de
decreto Legislativo nº 154,de 2002, que “ naprova o
ato que outorga concessão à R.B – Rádio e Televisão
LTDA, para Explorar Serviço de Radiodifusão sonora
em onda Média na cidade de Linhares, estado do
Espiritu Santo
Sala da Comissões, em 21 de maio de 2002 –
Ricardo Santos – Geraldo Cândido – Benício Sampaio – Reginaldo Duarte – Casildo Maldaner –
Antônio Carlos Júnior – Maiiro Miranda – Marluce
Pinto – Romeu Tuma – Jltvencio Da Fonseca – Lu dio Coelho – Geraldo Althoff – Roberto Satijrnino
– Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação os dois requerimentos, uma vez que houve con sentimento do Plenário quanto à leitura.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
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As matérias a que se referem figurarão na
Ordem do Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, na próxima quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Antero Paes de Barros.
É lido o seguinte:
SGM/P nº 635/02
Brasília, 14 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício nº 159/2002-CN, de 6 de
maio de 2002, encaminhando propostas da Comissão Mista, Especial da “Segurança Pública, dou conhecimento a Vossa Excelência do despacho que
proferi sobre o assunto, que tem os seguintes termos:
“Numere-se o Projeto de Lei identificado no item
3 deste ofício. Quanto aos itens 1, 2 e 4, pertinentes a
duas Propostas de Emenda à Constituição e Substitutivo propondo alterações na Lei de Execução Penal,
adoto como subsídios ao exame da matéria nesta
Casa, remetendo-os à Comissão de Constituição e
Justiça e de Redação.
Oficie-se ao Presidente do Senado Federal e,
após, publique-se”.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência
protestos de elevado apreço e distinta consideração.
– Aécio Neves, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Ofício
a que se refere o expediente do Presidente da Câmara dos Deputados foi publicado no Diário do Senado
Federal do dia 7 do corrente, às páginas nos
7.410/11.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Consulto
o Senador Iris Rezende, único orador inscrito presente, se S. Exª deseja fazer uso da palavra.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Dispenso, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Senador Álvaro Dias também está
presente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Peço
desculpas a V. Exª, Senador Álvaro Dias. V. Exª deseja fazer uso da palavra?
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi-
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dente, Srªs e Srs. Senadores, o Brasil como um todo,
e o Paraná, no particular, sempre foi visto como uma
terra de oportunidades. A partir do século XIX, as correntes migratórias se integraram como um só corpo,
buscando fazer da esperança e do trabalho um hino
de construção para uma vida melhor. O êxito foi indiscutível. E quem com isso ganhou foi a terra brasileira.
Aqui constituíram uma nova civilização, plenamente
integrada com os valores maiores da nacionalidade.
Italianos, espanhóis, portugueses, árabes, japoneses, enfim, de quase todo o mundo, fizeram o caminho da busca da terra prometida.
Infelizmente, hoje, muitos estão fazendo o caminho
de volta através de seus filhos e netos. É uma realidade
triste e brutal. São famílias divididas nessa antidiáspora,
provocada pela falta de uma política de desenvolvimento
que absorva os vários milhares de jovens, que não encontram respostas num mercado de trabalho inexistente.
O desenvolvimento é o nome da paz e da integração de
um país, principalmente no nosso caso, uma realidade
em construção, em que tanta coisa está por fazer e precisa ser feita. É um país em construção.
A colônia nipônica, a partir de 1912, quando
aportou em Santos o navio Kasato-Maru, trazendo os
primeiros imigrantes, integrou-se à nossa realidade
com benefícios que se estendem até os dias atuais.
Os velhos pioneiros legaram aos seus descendentes
o valor da ética do trabalho, fazendo da fé no amanhã
a certeza da edificação de um tempo de prosperidade, aliado à disciplina dos valores morais, fecundados
em princípios inegociáveis. A educação e a formação
profissional e humana é uma das grandes características que plasmaram os vários milhões de nisseis e
sanseis, que se tornaram brasileiros dos mais úteis
para o desenvolvimento brasileiro.
No Paraná, particularmente, a situação do jovem nissei e sansei assumiu proporções de verdadeira calamidade. São milhares os que fazem o caminho
de volta na busca do emprego e da oportunidade que
lhes falta no nosso Estado. O norte e o oeste do Paraná muito devem da sua prosperidade e progresso ao
afirmativo trabalho da colônia nipônica. A agricultura
foi a matriz de desenvolvimento do Estado nas últimas décadas, sobretudo naquelas regiões. E a presença pioneira desses autênticos “samurais modernos” foi fator determinante para o pleno êxito do desafio enfrentado e vencido com hercúlea tenacidade.
Hoje, a falta de uma política de desenvolvimento
agroindustrial que agregue e incorpore riqueza tem sido
um grave equívoco para a economia paranaense. A sua
base econômica, que se moderniza num novo perfil industrial, não pode significar a redução da importância da

MAIO 2002
Maio de 2002

atividade agrícola, que, por muito tempo, ainda continuará sendo o fundamento maior da riqueza do Paraná.
Essa falta de uma estratégia que contemple o
Paraná como um todo, explorando as suas vocações
regionais, vem sendo o principal responsável pelo
êxodo dos milhares de jovens nisseis e sanseis que,
na falta de perspectivas, voltam à terra insular dos
seus ancestrais. Perdem o Paraná e o Brasil com a
fuga de promissores e qualificados jovens, que muito
teriam a contribuir, a exemplo do seus pais e avós,
para o nosso desenvolvimento.
A triste partida desses jovens é uma perda irreparável, não apenas para as suas famílias, mas para
o próprio Brasil. São talentos, inteligências e competências que, num país carente como o nosso, par tem
na busca do êxito que aqui se lhes é negado. Alguns
têm relativo sucesso profissional, mesmo carregando
a amargura da separação. Infelizmente, para a grande
maioria, o sucesso não bate à porta com a mesma intensidade. O sofrimento e a desilusão passam a fre qüentar o cotidiano de uma angústia sem fim. Alguns
vivem uma vida de marginalidade atentadora à própria dignidade humana. Muitos têm dificuldades de fazer o retorno desejado. Enfim, Sr. Presidente, uma realidade que nos agride a todos!
A causa principal desses desajustes não é ex terna. Ela está presente no nosso dia-a-dia. O Brasil
não pode ser unicamente uma realidade financeira,
como vem sendo nos últimos anos. É fundamental fazer do investimento, do crescimento e do desenvolvimento o único mecanismo estancador dessa brutal
realidade.
Não são apenas os nisseis e sanseis que têm
partido nos últimos anos. Jovens, filhos e netos, de
outras etnias têm procurado a porta de saída como último recurso para vislumbrarem a perspectiva de
construção de uma vida digna.
São várias, às centenas, que buscam nas embaixadas e consulados passaportes de oriundis, sobretudo
em direção à velha Europa. Qualificados por um nível de
educação superior, as suas inteligências são postas a
serviço das nações desenvolvidas, num prejuízo incalculável para uma nação emergente como o Brasil.
Tudo isso precisa ter fim e o seu enfrentamento
não é impossível. Ao contrário, neste continente brasileiro, as oportunidades existem. O que falta é a ação de
políticas públicas desenvolvimentistas que se acople ao
verdadeiro destino nacional: um país dotado de potencialidades e recursos como poucos no mundo.
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Nos últimos setenta anos, um articulado projeto nacional de desenvolvimento gerou o Brasil moderno. Em
1930, quando a renda per capita brasileira era de 130
dólares, a da Argentina era de mil e duzentos e setenta
dólares. Contemplem hoje a realidade dos dois países.
Lamentavelmente, na última década de globalização assimétrica, o Brasil deixou de crescer na sua
média histórica. A principal causa para os desajustes
estruturais que estamos vivendo tem aí a sua única e
definitiva causa.
Sr. Presidente, este pronunciamento é uma homenagem aos oriundis, especialmente, da velha Europa
que contribuíram de forma decisiva para o desenvolvimento econômico e social do Paraná; mas, acima de
tudo, é uma homenagem aos nisseis e sanseis que, especialmente no norte do Paraná, vivem o drama daqueles que, desejando prosperar e desenvolver-se, enfrentam hoje terríveis dificuldades, com a ausência de oportunidades de trabalho e de vida digna.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pelo tempo restante para o término da sessão, concedo a pa lavra ao ilustre Senador Chico Sartori, do Estado de
Rondônia.
O SR. CHICO SARTORI (Bloco/PSDB – RO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Primeiramente, Sr. Presidente, dou boas-vindas a V. Exª
que, em companhia do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e demais Senadores que faziam parte da comitiva – três Senadores de Santa Catarina e o Senador Amir Lando –, retorna da visita à Roma. É
motivo de regozijo para o nosso País a beatificação de
Madre Paulina, no último domingo, pelo Papa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho vi sitado diferentes cidades do meu Estado, Rondônia.
Por onde passo, procuro me reunir com as diferentes
classes que compõem as forças produtivas da nossa
sociedade, para tratar de assuntos como agricultura,
pecuária, energia elétrica, saúde e a Medida Provisório nº 2.166. Essa última vem causando enormes da nos à economia do nosso Estado.
Na verdade, o que mais tem me impressionado
nessas minhas andanças são as inúmeras reclamações de professores e de cidadãos comuns, do cam po e da cidade, sobre a violência no âmbito da nossa
juventude. Ao mesmo tempo, vejo as nossas autoridades cruzarem os braços na busca de uma solução
adequada a esse assunto de tamanha gravidade que,
na verdade, toca a todos, principalmente aqueles que
têm a responsabilidade de educar os nossos jovens,
fortalecendo com o sentimento de brasilidade aque les que serão os futuros dirigentes desta Nação.
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Quero falar da real necessidade dos nossos dirigentes, responsáveis pela orientação da educação
brasileira, nas escolas, no ensino fundamental e mé dio, promoverem um grande esforço para um espaço
nos seus currículos de uma disciplina que possa levar
ensinamentos básicos sobre os princípios da cidadania como participação social e política, como condição preponderante de um conjunto de fatores que
possam traduzir aos nossos jovens seus deveres e direitos assegurados na nossa Magna Carta.
Portanto, refiro-me à sugestão que acabo de receber dos inúmeros cidadãos rondonienses que, preocupados com o futuro de nosso País, solicitam a nossa compreensão, no sentido de promover uma ação legislativa
própria para poder contribuir com a grave falta de conhecimento dos nossos jovens sobre essa importante faceta
do conhecimento que, a meu ver, deveria há muito tempo
constar dos currículos das nossas escolas.
Assim, na condição de Senador da República,
comprometido com o povo que tenho o orgulho de representar nesta Augusta Casa, quero aproveitar esta
oportunidade, aqui, nesta tribuna, para apresentar
um Projeto de Lei Ordinária, no sentido de que os currículos do ensino fundamental e médio consagrem
espaço próprio para a disciplina Noções de Cidadania, onde os alunos passarão a aprender a consultar
documentos básicos relativos ao tema, em especial,
a Constituição Federal, a Declaração Universal dos
Direitos Humanos, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e do Adolescente.
Certamente, Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores,
a consulta dos textos legais de tão importantes assuntos
permitirão aos nossos jovens a melhor compreensão dos
fatos atuais e o conhecimento dos seus direitos e deveres de cidadãos, que, até o momento, são desconhecidos por significativa maioria da nossa população.
No entanto, quero nesta oportunidade apresentar este projeto de lei, para a apreciação desta Casa,
no sentido de que as noções de cidadania passem a
integrar os currículos do ensino fundamental e médio
como disciplina obrigatória, em atendimento ao disposto no inciso I do art. 27 da Lei nº 9.394, de 1996.
Dessa forma e com esta iniciativa posso estar
consciente de ter podido contribuir, como Parlamentar, para a formação dos nossos jovens e seguramente do futuro do nosso País.
Antes de encerrar, quero, mais uma vez, agra decer a V.Exª pela maneira com que tem sempre presidido esta Casa, com seriedade, com dignidade e
honradez. V.Exª é um dos Parlamentares que muito
admiro e pelo qual tenho consideração.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Chico Sartori, agradeço as suas gentis palavras.
V.Exª acaba de apresentar um projeto de lei,
que está de acordo com o sentimento da nossa Casa.
O Senado quer ficar mais perto da cidadania e há de
ser sempre uma Casa transparente, voltada para a
formação cívica, para cultuar os valores morais e es pirituais da Nação, para estimular o exercício da cidadania, lutar para diminuir as desigualdades e promover o bem-estar social.
Com esse projeto, V. Exª presta uma grande co laboração, ao tempo em que demonstra seu desejo
de servir ao País e ao Estado de Rondônia.
Senador Chico Sartori, agradeço a manifestação de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti, Lúcio
Alcântara, a Sra. Senadora Emilia Fernandes, e os
Srs. Senadores Edison Lobão, Romero Jucá e Carlos
Patrocínio enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL– RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no final do mês
de março, foram divulgados, pelo IBGE, os resultados
da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB),
empreendida em 2000. O último levantamento foi feito
em 1989, 11 anos atrás, portanto. Como se comportou
nosso País nesse período de mais de uma década,
quanto ao saneamento básico? Os dados obtidos na in vestigação merecem nossa atenção, Sr. Presidente! É
sobre eles que levanto agora algumas considerações
para reflexão desta Casa.
A radiografia do saneamento básico no Brasil
mostra avanços; mas mostra também a persistência de
problemas. O abastecimento regional de água e a coleta de lixo continuam desiguais, e o sistema de esgotamento sanitário permanece ainda em estado precário.
O abastecimento de água, que, em 1989, che gava a 95,6% dos municípios, atinge hoje 97,9% dos
municípios. A coleta de lixo, que era de 97,2%, che gou a 99,4% dos municípios. O serviço de esgotamento passou de 47,3% para 52,2%. As porcentagens mencionadas mostram que houve evolução po sitiva dos serviços de saneamento por municípios.
Mas, primeiro: a evolução mostra-se pequena e insuficiente. Segundo: os números referem-se aos municí-
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pios. É preciso verificar como o saneamento se distribui por região e como chega à casa do consumidor.
Tomemos o abastecimento de água para apro fundar um pouco mais a questão. A pesquisa do IBGE
revelou que 98% dos municípios brasileiros têm algum tipo de serviço de distribuição de água. Vemos
que a porcentagem está bem próxima da universalização de atendimento. Quanto se indaga dos domicílios, os dados mostram que a cobertura de água che ga apenas a 64% das residências. Isso significa que
cerca de 20 milhões de lares não fazem parte da rede
de abastecimento de água.
As famílias incluídas nesse número usam água de
poço, chafarizes, bicas, minas, carros-pipa, água de
cursos d’água, entre as alternativas mais comuns. Ou
seja, usam água sem nenhum tipo de tratamento. Aliás,
um dado que merece destaque e preocupação é o au mento do volume de água sem tratamento. Passou de
4% para 7,2%, ou seja, quase dobrou, nos últimos 11
anos, a despeito de ter aumentado também o número
das estações de tratamento. De 2.485 unidades, passou a 4.560 em 2000. E agora entra o outro lado perverso da história. Na região Norte, a água sem tratamento
chega a 32,4% do volume distribuído.
As disparidades regionais voltam a se manifestar
também na questão do saneamento básico. Enquanto
70,5% dos domicílios do Sudeste fazem parte da rede
de abastecimento de água, apenas 44,3% das residências do Norte são abastecidas. O volume de água distribuído também é desigual. No Sudeste, são 360 litros
diários per capita; no Norte, apenas 190 litros.
Quanto ao esgotamento sanitário, é o serviço de
saneamento mais precário, o que mais deixa a desejar.
Não há esgoto em 47,8% dos municípios brasileiros.
Grosso modo, em quase metade do País, Sr. Presidente, não há coleta de esgoto! E quando há, nem sempre o material é tratado. Em cada 10 municípios, apenas
2 coletam e tratam o esgoto. Ora, sendo o esgoto in natura despejado nas águas de rios, lagos e no mar, au menta o comprometimento da qualidade da água utilizada para abastecimento, irrigação e recreação.
Novamente nesse aspecto avultam as desigualdades regionais. Vou tomar apenas duas regiões para
estabelecer alguma comparação. No Norte, apenas
2,4 % das residências são atendidas por rede de es goto; no Sudeste, o atendimento chega a 53% dos domicílios. A desigualdade chega a ser tão grande, Sr.
Presidente, que até capitais nordestinas perdem para
pequenos municípios do Sudeste. Nestes últimos,
com até 20 mil habitantes, 42% das residências são
servidas por rede de esgoto; nas grandes cidades
nordestinas, com mais de 300 mil habitantes, nem
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30% dos domicílios chegam a ter o serviço de esgotamento sanitário.
A verdade, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, é que o País cresceu nesses últimos 11 anos.
Houve um aumento de 24% no número de municípios
brasileiros, mas não cresceu o serviço de saneamento básico ao ponto necessário e desejável. Na verdade, os investimentos no setor vêm diminuindo desde a
década de 70, quando se aplicou 0,38% do PIB. Os
anos 80 viram o investimento cair para 0,28% do PIB.
Entre 1990 e 1994, despencaram para 0,11%! O que
se aplicou nos últimos cinco anos sequer chega ao
percentual da década de 70. Entre 1995 e 2000, o Governo aplicou 0,25% do PIB.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, há uma estimativa do Governo de que seriam necessários 44 bi lhões de reais em investimentos até 2010 para garantir
água e esgoto a toda a população brasileira. Algo em
torno de 0,4% do PIB deverá ser investido, se quisermos universalizar os serviços de saneamento. A meta
tem de ser mantida, Sr. Presidente, por este e pelo pró ximo Governo! A pesquisa do IBGE veio sinalizar onde
estão as prioridades. Áreas com indicadores epidemiológicos graves, com doenças decorrentes de falta de saneamento, as cidades pequenas, e a área rural estarão,
com certeza, encabeçando a lista das prioridades.
Nesse cômputo, as regiões mais pobres deverão também estar no topo da lista. Justamente por te rem ficado para trás no processo de desenvolvimento
nacional é que merecem maior atenção. E por que
não dizer de forma mais direta? Merecem é maior
aporte de recursos, maior investimento e melhores
condições de financiamento para obras de saneamento nos municípios!
Nunca é demais lembrar que a desigualdade regional é maléfica e perniciosa não apenas para as re giões mais pobres, menos desenvolvidas, que sofrem
na pele os efeitos e conseqüências da falta de crescimento. Ela é altamente prejudicial para o desenvolvimento do País em sua inteireza! Se o objetivo maior é
diminuir as disparidades e reduzir a pobreza, é justificável que se busque a redução mais acelerada da pobreza no Norte e no Nordeste, regiões reconhecidamente mais desfavorecidas no concerto nacional!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Sras. Senadoras e Srs. Senadores,
em 2002 estamos comemorando os cem anos da pu blicação do clássico maior sobre o Brasil, o livro Os
Sertões, do escritor fluminense Euclides da Cunha. A
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primeira edição circulou no dia 2 de dezembro de
1902, editado pela Laemmert, do Rio de Janeiro. Desta, então, sucederam-se edições em português e inúmeras traduções em diversas línguas, como o espanhol, francês, inglês, italiano, russo e o chinês.
Euclides iniciou sua formação política no momento da crise final do Império. Foi na Escola Militar
onde deu seu primeiro aceno à política. Lá, demonstrou o seu repúdio ao Antigo Regime, que o levou à
instauração de um processo de expulsão, terminada
em uma solução negociada, mas sem evitar o desligamento da instituição.
A grande expansão cafeeira nas províncias do
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e a modernização econômica das duas últimas décadas da monarquia, acabou constituindo uma sociedade na qual
a estrutura imperial não mais conseguia dar respostas. Jovens, como Euclides, procuraram no positivismo de Auguste Comte uma solução para edificar o
projeto nacional republicano. Porém, paradoxalmente, para chegar ao governo não imaginavam formas
democráticas, mas um verdadeiro assalto ao poder.
Daí a aliança entre os jovens militares e a burguesia
cafeeira paulista, o que levará ao 15 de novembro de
1889 e à derrocada da velha ordem monárquica.
Com o novo regime, Euclides retorna à Escola Militar. Formado, participa da defesa da capital federal
quando da Revolta da Armada, deixando registrados
esses momentos no também clássico Contrastes e confrontos. O retrato que traça de Floriano Peixoto é de extrema severidade: cresceu, prodigiosamente, à medida
que prodigiosamente diminuiu a energia nacional. Subiu, sem se elevar – porque se lhe operara em torno
uma depressão profunda. Destacou-se à frente de um
país, sem avançar – porque era o Brasil quem recuava,
abandonando o traçado superior das suas tradições.
Neste momento, Euclides era um descrente das soluções militaristas e do abandono das formas democráticas.Identificou no Marechal de Ferro a velha raiz ibérica
do caudilhismo, do poder da força que se sobrepõe ao
livre debate, da negação do consenso pelo diálogo entre adversários, enfim, da negação da construção do
que hoje chamamos de cidadania.
A desilusão com os rumos da República levou o
jovem militar a pedir o desligamento do Exército Nacional. Vai para São Paulo, onde tem amigos desde os
tempos da propaganda republicana, passando a tra balhar para o governo estadual e colaborando de forma mais assídua em O Estado de S. Paulo, jornal do
seu amigo Júlio de Mesquita. É de São Paulo e da
amizade com Mesquita que levou o escritor fluminense a acompanhar o Marechal Carlos Machado Bitten-
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court, ministro da Guerra, na viagem à Bahia e depois
para Monte Santo, principal base de operações na
guerra contra Canudos. A guerra já tinha chamado a
atenção de Euclides na derrota da terceira expedição,
comandada pelo coronel Antônio Moreira César, morto em combate. Dias depois de receber a notícia, Eu clides escreve A Nossa Vendéia, em que analisa os
reflexos políticos do desastre sofrido pelo Exército.
Ao embarcar para Salvador, segue com o firme
propósito de escrever um livro contando a guerra. Lá chegando, escreve diversos artigos e telegramas, os quais
vão sendo publicados pelo O Estado de S. Paulo.
Quando analisados comparativamente com ou tros artigos publicados na imprensa carioca – afinal,
foram deslocados dez jornalistas para cobrir in loco
os combates –, Euclides não se destacou como um
jornalista perspicaz, segundo os padrões da época,
basta compará-lo, por exemplo, com Manuel Benício,
correspondente do Jornal do Commercio, e que
dois anos após o final da guerra publicou o livro O Rei
dos Jagunços, obra republicada na coleção Memória Brasileira, do Senado Federal, cujo Conselho Edi torial tenho a honra de presidir. Mas hoje, lendo as re portagens, com mais de cem anos de intervalo, vemos quão arguto era Euclides, nunca satisfeito com
as explicações superficiais, procurando sempre, de
forma incessante, as razões estruturais do conflito,
não perdendo-se no episódico.
As reportagens foram publicadas em livro somente em 1939, pela editora José Olympio, na coleção Documentos Brasileiros, com prefácio de Gilberto Freyre. Muitos leram, neste momento, pela primeira
vez, as reportagens, tendo em vista que O Estado de
S. Paulo, em 1897, era um jornal que restringia sua
área de influência ao território paulista, pois os jornais
cariocas é que formavam a consciência política da
Nação. Contudo, quando hoje lemos o Diário de uma
expedição – denominação dada às reportagens, fi camos com a nítida impressão de que lá já estava o
grande escritor, revelado somente em 1902.
Quando retorna da Bahia para São Paulo, com a
saúde debilitada pelas dificuldades encontradas na região conflagrada, Euclides foi transferido pelo governo
estadual para São José do Rio Pardo, logo no início de
1898. Foi nesta cidade, onde acabou formando um se leto grupo de amigos, que escreveu a sua obra-prima.
Nos três anos de permanência nesta cidade, esteve encarregado da construção da ponte sobre o rio Pardo,
muito importante para a economia da região, pois estabelecia a ligação com o sul de Minas Gerais. Foi entre
os afazeres da construção da ponte que Euclides foi re -
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digindo Os Sertões. Após concluir o livro vingador,
como chamou sua obra, foi transferido para São Carlos,
meses depois para Lorena, no Vale do Paraíba.
Foi nesta última cidade que recebe as notícias sobre Os Sertões. O primeiro comentário foi do célebre
José Veríssimo, para muitos, o maior crítico literário à
época. Para Veríssimo, a obra de Euclides é ao mesmo
tempo o livro de um homem de pensamento, um filósofo, um sociólogo, um historiador; e de um homem de
sentimento, um poeta, um romancista, um artista que
sabe ver e descrever, que vibra e sente tanto aos aspectos da natureza como ao contato do homem, e estremece todo, tocado até o fundo da alma, comovido até às lágrimas, em face da dor humana, venha ela das condições fatais do mundo físico, as secas que assolam os
sertões do norte brasileiro, venha da estupidez ou maldade dos homens, como a campanha de Canudos.
Entre o fim da guerra e a publicação de Os Sertões, foram editados vários livros que trataram da guerra, desde relatos militares até romances. Mas foi somente com Os Sertões que a guerra de Canudos acabou entrando definitivamente na História do Brasil e
sendo conhecida mundialmente. Para muitos estudiosos, a permanência do debate histórico sobre a guerra
de Canudos é devida fundamentalmente à relevância
adquirida por este acontecimento graças a Os Sertões.
Euclides da Cunha não foi o escritor de uma só
obra. Já lembramos de Contrastes e confrontos, tam bém deve ser recordado Peru versus Bolívia, À mar gem da História, além dos textos sobre a Amazônia,
do livro que acabou não completando, e dos diversos
artigos em jornais.
Aos 43 anos, no auge do sucesso e do reconhecimento literário, Euclides morre tragicamente a 15 de
agosto de 1909, no Rio de Janeiro. Ao contrário do
que muitos imaginavam, a significação e a importância de Os Sertões para a literatura brasileira e universal não deixou de crescer.
Cem anos depois temos a certeza de que Euclides acabou produzindo uma espécie de síntese do
Brasil, com suas diferenças sociais, regionais e eco nômicas; seus dilemas em enfrentar situações de tensão social e as dificuldades do Estado de levar para
todo o País suas instituições, mesmo hoje, mais de
um século depois da tragédia de Canudos.
O que fica para nós, brasileiros deste século
XXI, depois de uma leitura de Os Sertões, é a lição
de brasilidade e da necessidade de construirmos
uma firme sociedade democrática que consiga não só
enfrentar os desafios sociais, como também conviver
democraticamente com as diferenças entre o litoral e
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o sertão, entre o norte e o sul do País, entre brancos e
negros, entre diversas formas de viver a religiosidade.
E isso aprendemos na leitura de Os Sertões, livro crítico, é verdade, mas profundamente esperançoso do
futuro deste nosso Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, registro nos
Anais desta Casa nossa participação na solenidade
de abertura do Fórum Nacional Extraordinário de Se cretários Municipais de Educação, ocorrida na manhã
do dia 15 de maio de 2002, aqui em Brasília. Além de
secretárias e secretários de Educação de todo o País,
a abertura do evento contou ainda com a participação
de prefeitos, vereadores e representantes de entidades governamentais e não-governamentais.
A palestra de abertura merece destaque especial em nosso registro. Durante pouco mais de uma
hora, os participantes do Fórum acompanharam a brilhante exposição de Frei Betto, teólogo da Libertação
e um dos idealizadores das Comunidades Eclesiais
de Base, que desenvolvem um trabalho ímpar de formação e organização político-social com a parcela
mais pobre de nossa população.
Em sua palestra, Educação: Formar Consumidores ou Cidadãos – Dimensão Ética e Espiritualidade, Frei Betto fez um paralelo da Educação em vários
países no mundo. Enquanto o estudante cubano fica
12 horas diárias em sala de aula e o europeu 8 horas,
a carga horária dos alunos brasileiros é de apenas 4
horas.
O tempo ocioso, na avaliação de Frei Betto, tem
sido preenchido pela televisão, “que se encarrega
pela deformação dos estudantes brasileiros”, como
observou o teólogo. Criticando duramente a programação televisiva, cuja péssima qualidade tem sido a
regra, ele afirmou que “a TV hoje tem um papel deseducativo”, à medida que sua única preocupação é
atender ao mercado, criando novos consumidores.
Para ele, assim como para muitos brasileiros e
brasileiras preocupados com a formação de nossos
jovens, o Estado deveria exigir parâmetros educativos
mínimo nas TVs abertas, uma vez que são concessões públicas. O Frei também defende que a escola
assuma as rédeas da situação, repassando às nossas crianças e jovens noções de Ética, de respeito ao
próximo e de amor preferencial pelos mais pobres. “A
escola ignora a subjetividade”, afirmou o teólogo.
Sras. e Srs. Senadores, este evento importante
para a educação brasileira, que se realizou entre os dias
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15 e 17 de maio, é uma promoção da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), sendo aberto à participação de associações, convidados e
observadores, com o apoio da Comissão de Educação
do Senado e da Câmara Federal e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).
Nos três dias de evento, ocorreram palestras,
painéis, debates, plenárias e também foram deliberadas alterações estatutárias da Undime, de forma a
tornar o estatuto da entidade o mais democrático e
funcional possível, garantindo a melhor organização
dos Dirigentes Municipais de Educação a fim de que
propiciem a inclusão de crianças na escola pública,
com ensino de qualidade.
Os participantes tiveram a oportunidade de co nhecer e debater os projetos partidários referentes à
educação, em disputa nas eleições de 2002. Eles
também promoveram uma ampla discussão sobre a
responsabilidade dos municípios na educação de crianças, jovens e adultos.
Metas para formular os Planos Municipais de
Educação, que devem ser feitos em consonância ao
Plano Nacional aprovado pelo Congresso Brasileiro
no ano passado, foram estipuladas. Neste sentido, Dirigentes Municipais de Educação e assessores receberam a capacitação necessária à elaboração de um
Plano Municipal democrático, que promova e defenda
a escola pública de qualidade.
Lembramos que, apesar de o Plano Nacional ter
sido amplamente discutido no Senado Federal e na
Câmara dos Deputados, aprovado nas duas Casas e
sancionado, ele sofreu nada menos que nove vetos
por parte do presidente Fernando Henrique Cardoso.
Destacamos a seguir os artigos vetados.
– Ampliar o Programa de Garantia de Renda Mínima associado a ações sócio-educativas de sorte a
atender, nos três primeiros anos do Plano, a 50% das
crianças de 0-6 anos que se enquadram nos critérios
de seleção da clientela e a 100% até o sexto ano;
– Ampliar a oferta de ensino público de modo a
assegurar uma proporção nunca inferior a 40% do total das vagas, prevendo inclusive a parceria da União
com os Estados na criação de novos estabelecimentos de educação superior;
– Assegurar, na esfera Federal, através de legislação, a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior, constituindo, entre
outras fontes, pelo menos 75% dos recursos da União
vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, destinados à manutenção e expansão da rede de
instituições federais;
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– Ampliar o programa de crédito educativo, as sociando-o ao processo de avaliação das instituições
privadas e agregando contribuições federais e estaduais e tanto quanto possível, das próprias instituições beneficiadas, de modo a atender, no mínimo, a
30% da população matriculada no setor particular,
com prioridade para os estudantes de menor renda;
– Ampliar o financiamento público à pesquisa ci entífica e tecnológica através das agências federais e
fundações estaduais de amparo à pesquisa e da colaboração com as empresas públicas e privadas, de forma a triplicar em dez anos, os recursos atualmente
destinados a esta finalidade;
– Implantar, no prazo de um ano, planos gerais
de carreira para os profissionais que atuam nas áreas
técnica e administrativa e respectivos níveis de remuneração;
– Elevação, na década, através de esforço conjunto
da União, Estados, DF e Municípios, do percentual de
gastos públicos em relação ao PIB, aplicados em educação, para atingir o mínimo de 7%. Para tanto os recursos
devem ser ampliados, anualmente, à razão de 0,5%do
PIB nos 4 primeiros anos e de 0,6% no quinto ano;
– Orientar os orçamentos nas três esferas governamentais de modo a cumprir as vinculações e subvinculações constitucionais, e alocar, no prazo de dois anos,
em todos os níveis e modalidades de ensino, valores por
aluno que correspondam a padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos nacionalmente;
– Garantir recursos do Tesouro Nacional para o
pagamento de aposentados e pensionistas do ensino
público na esfera federal, excluindo estes gastos das
despesas consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino.
Destacamos, senhoras e senhores, a manifestação contrária aos vetos do presidente Fernando
Henrique, em especial à alocação de 7% do Produto
Interno Bruto Brasileiro para a educação, desconsiderando o que foi discutido por dois anos e aprovado
pelo Congresso Nacional, e ao descumprimento do
governo ao valor mínimo por aluno do Fundo de Ma nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério (Fundef).
É preciso mudar este quadro para que tenhamos de fato uma educação de qualidade, para todos e
todas e sem qualquer discriminação. Este foi um as pecto defendido pelos participantes do Fórum de Se cretários de Educação.
Srªs e Srs. Senadores, já na abertura do evento
ficou evidente a preocupação dos secretários municipais e da Undime com a Lei de Responsabilidade Fis -
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cal, que, de acordo com sua argumentação, dificulta o
investimento das prefeituras na educação básica ao
limitar a folha de pagamento.
De acordo com levantamento da União Nacional
dos Dirigentes Municipais de Educação, as principais
preocupações dos municípios brasileiros giram em
torno dos seguintes dados:
– 50 milhões de adultos e jovens, a partir dos 15
anos, não têm o ensino fundamental e estão fora da
escola.
– apenas 10 milhões estão em sala de aula. Ou
seja: cerca de 28% dos brasileiros não terminaram a
8ª série e não têm perspectiva de concluí-la. Entre
eles, 20 milhões de analfabetos.
Pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB), todas as pessoas que não tenham completado
o ensino fundamental têm direito a uma vaga na rede
pública. Diante dessa realidade, os membros da Undime questionam: por que quase dois terços das salas
de aula no Brasil estão vazias à noite?
Hoje, senhoras e senhores, o Brasil tem 23 mi lhões de crianças de até seis anos de idade. Destas,
apenas 4 milhões estão em creches e pré-escolas públicas: 6 milhões estão matriculadas em escolas particulares e 1,5 milhão entraram antecipadamente no
ensino fundamental. Do total, 11,5 milhões estão fora
de sala de aula.
O Governo Federal diz não ter informações sobre
quantas dessas crianças precisam de creches e pré-escolas. Os dados mais recentes do Ministério de Educação (MEC) demonstram que 51,2% das 9,7 milhões de
crianças brasileiras, com idade entre quatro e seis anos,
estavam em sala de aulas em 1999. Mas, quase a metade, em vez de freqüentar uma sala de aula, encontravam-se em casa, muitas vezes sozinhas.
Devemos analisar com extrema preocupação
estes dados. Todos sabemos, especialmente aqueles
que, como eu, têm experiência na área, que o acesso
à educação nos primeiros anos de vida é fundamental
à socialização e ao desenvolvimento psicológico, físico e motor de nossas crianças.
Meninos e meninas que não têm acesso à Educação Infantil chegam ao primeiro ano do ensino fundamental com dificuldade de aprendizagem e acom panhamento.
E qual a responsabilidade dos secretários municipais de Educação diante de todas estas informações?
Pela Lei de Diretrizes e Bases, a educação infantil
é dever dos municípios. Entre os 3,5 milhões de alunos
do ensino fundamental, 18 milhões estão em escolas
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municipais e 14,5 milhões freqüentam escolas estaduais. Entre 10 milhões de jovens e adultos que estão em
sala de aula, 4 milhões estão em escolas municipais, 5
milhões em estaduais e 1 milhão no programa Alfabetização Solidária, do Governo Federal.
Lembro que 85% de nossos estudantes que estão em escolas públicas representam a porção mais
pobre da nossa sociedade e, portanto, um compromisso de Governo. O cidadão brasileiro deve ser edu cado por inteiro, a fim de que possa construir seu próprio conhecimento, de forma crítica, atuante e, acima
de tudo, integrada e partícipe da história que vive.
A educação deve contribuir para formar uma visão
crítica nos cidadãos para que, com coragem, táticas e
estratégicas, se configurem na realização de novas ge rações em que o medo e a exclusão sejam superados.
Solidarizamo-nos com os organizadores e participantes do Fórum Nacional Extraordinário de Secretários Municipais de Educação, que abraçaram o desafio
de, juntos, pensar formas de promover uma Educação
cidadania, pacífica, ética, solidária e participativa, em
consonância com os princípios democráticos.
Durante três dias, a educação foi colocada aci ma das divergências ideológicas e partidárias, convocando ao debate representantes do Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), do Banco do Brasil,
do Fundef, do programa Bolsa-Escola, entre outros
segmentos do Governo Federal e do Fundo das Na ções Unidas para a Infância (Unicef).
Educação hoje, mais do que nunca, é parâmetro
definidor de desenvolvimento, de distribuição de renda,
de justiça social, de integração regional, de soberania,
de cultura, de paz e de igualdade na sociedade. A edu cação não tem a virtude de, por si só, resolver as questões e os problemas do mundo, mas em todas as questões, políticas, econômicas, ambientais, culturais, é ne cessária a introdução da educação para que se possa
discutir e qualificar a ação de todas as pessoas.
O Fórum Nacional Extraordinário de Secretários
Municipais de Educação reafirmou que o trabalho do
educador neste mundo globalizado, injusto e concentrador de renda, de oportunidades de conhecimento
científico e tecnológico, carregado de diferenças, ex trapola os limites das salas de aula. Os educadores
são trabalhadores pela paz.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recentemente fiz um
pronunciamento sobre a emergente necessidade de
preservação do Rio Itapecuru, no meu Estado do Ma ranhão. Um belo curso d’água, no passado, condenado à extinção, a exemplo do que vem ocorrendo com
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outros rios brasileiros, se os poderes públicos não
atuarem em seu socorro.
Por isso, foi com grande satisfação e regozijo
que, na quarta feira, dia 15 de maio, participei do lan çamento de um importante convênio de US$1,45 milhão entre o Ministério da Integração Nacional e a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e Parnaíba – Codevasf, que beneficiará cidades que integram a região do Vale do Parnaíba. Os
recursos são do Banco Mundial e fazem parte do programa Proágua Infra-estrutura.
O lançamento do programa contou com a pre sença da ilustre Ministra interina da Integração Nacional, Dayse Kinzo, e do presidente da Codevasf –
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e Parnaíba, Sr. Airson Bezerra Lócio, que
assinaram o compromisso que possibilitará a transferência de até R$3,65 milhões para a Companhia re distribuir em toda a área de atuação.
A medida beneficiará moradores de 276 municípios do Vale do Parnaíba, entre os Estados do Maranhão e
Piauí, que deverão apresentar planos de desenvolvimento devidamente adaptados às potencialidades da região.
Para isso, haverá a cooperação da OEA – Organização
dos Estados Americanos e da Codevasf, que fornecerá
técnicos para a avaliação e a realização de um diagnóstico completo da região, levando em conta aspectos ambientais, vocações para o lazer, turismo, atividades culturais, econômicas, rede de transportes terrestres e aquáticos, entre outros.
A bacia dos Vales do São Francisco e Parnaíba já
foi alvo de diversos estudos sobre os recursos naturais
nos últimos tempos, notadamente hídricos e socioeconômicos, que servirão de elementos iniciais de consulta para a aplicação do Plano Diretor. Existem em andamento, por iniciativa da União e Estados, ações voltadas para o aproveitamento hidroagrícola, já contempladas nos seus respectivos Planos Plurianuais e que
servirão, também, para o atual convênio. A identificação das referidas ações contribuirá para a definição
das metas a serem executadas pela Codevasf, voltadas à implantação da infra-estrutura de irrigação e drenagem, construção e recuperação de açudes e barragens e desenvolvimento da aquicultura.
Com relação à implantação dos projetos de irrigação que já dispõem de uma infra-estrutura razoável
(Platô de Guadalupe-PI, Tabuleiros de São Bernardo-MA e Tabuleiros Litorâneos-PI), constata-se que o
Plano Plurianual 2000-2003 tinha alocado para os
anos de 2000 e 2001 recursos insuficientes à conclusão das obras e assentamento. Em face dessa situação, foi necessário o esforço da classe política do Ma-
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ranhão para a obtenção de recursos por meio de
emendas de emendas ao Orçamento da União. Com
o referido acordo, fica solucionado o problema.
A atuação da Codevasf vem sendo fundamental
para o desenvolvimento regional nos últimos anos. A empresa foi criada para o aproveitamento – para fins agrícolas, agropecuários e agro-industriais – dos recursos de
água e solo do vale do rio São Francisco, diretamente ou
por intermédio de entidades públicas e privadas. É promotora do desenvolvimento integrado de áreas prioritárias e a implantação de distritos agroindustriais e agropecuários. Para alcançar esses objetivos, a empresa pode
coordenar a contratação de obras de infra-estrutura, particularmente de captação de águas para fins de irrigação,
de construção de canais, e, também, obras de saneamento básico, eletrificação e transportes.
A partir de janeiro de 2000, a Codevasf foi autorizada a atuar também no vale do rio Parnaíba, por força
da Lei nº 9.954, de 06.01.2000, que autorizou o Poder
Executivo a mudar sua razão social para Companhia de
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Dessa forma, sua área de atuação abrange hoje
os Estados de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ser gipe, Alagoas, Goiás, Distrito Federal, Piauí e Maranhão, numa área de aproximadamente 953 mil km2.
Ampliadas, as ações da Codevasf se fundamentam em princípios que buscam garantir maior eficácia
ao desempenho do Estado e maior estabilidade aos in vestimentos dos agentes privados, voltados para a diminuição das desigualdades intra-regionais. Visam ao au mento da oferta de empregos produtivos estáveis, a
uma taxa compatível com a reversão do processo mi gratório regional, e a melhoria dos níveis de renda e das
condições de vida da população regional. Cumpre ainda
à empresa a criação de excedentes de produtos agro pecuários e pesqueiros, contribuindo para a satisfação
das demandas; procurar reduzir os efeitos econômicos
e sociais das inundações e das secas periódicas; e, fi nalmente, compatibilizar o uso e a preservação de recursos naturais, bem como a preservação da ictiofauna
dos rios São Francisco e Parnaíba.
No cumprimento de suas diretrizes, a Codevasf
conta também com a cooperação de organismos internacionais, tais como o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial (BIRD) e a
AGROINVEST, além das parcerias com estados e
municípios, buscando engajá-los na execução de
seus projetos e atividades. Dessa forma, procura-se
compartilhar esforços globais que envolvam os vários
níveis de poder do Estado, fundamentais para o sucesso desses empreendimentos.
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No âmbito da cooperação técnica internacional,
tem ainda o apoio do Instituto Interamericano para a Cooperação da Agricultura (IICA), que contribui, de maneira direta e interativa, para o desenvolvimento sustentável das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba.
Acreditamos que a atuação dessa importante
fomentadora de desenvolvimento sustentável deveria
ter uma dimensão muito maior. Gostaríamos que o
arco de desenvolvimento abarcasse também os outros importantes rios da região maranhense, como o
Itapecuru.
O Itapecuru, na verdade, é um rio regional: nasce em terras maranhenses e tem sua foz no Atlântico,
ainda em território do Maranhão. Se a uma Unidade
Federativa, porém, faltam condições para recuperar
um rio regional de importância socioeconômica – seja
no Maranhão ou em qualquer outro Estado –, parece-me claro que a União devia assumir tal encargo,
pois é demasiado grave, neste nosso Planeta tão
ameaçado pela poluição, a perda por desídia de im portantes cursos d’água.
A proteção de nossa estrutura hídrica não pode
ficar compartimentada, tem de ter uma dimensão to talizadora e integrada do problema.
A classe política do Maranhão, independente de
partidos, fica à disposição desse esforço para que a
legislação torne viável o amparo federal inclusive
para os rios regionais.
O importante convênio entre o Ministério da
Integração Nacional e a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – Co devasf, do qual estou me ocupando neste discurso,
espero seja apenas o primeiro passo para a longa jornada que desafia a criatividade dos brasileiros, qual
seja a do aproveitamento sustentável de nossos rios,
um bem inestimável que nos concedeu a generosidade da Natureza .
Era o que tinha a dizer.
Obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Ministério da
Educação acaba de publicar um dos mais importantes documentos de avaliação dos objetivos, metas e
ações da educação brasileira.
Investindo na Cidadania – o avanço da educação no Brasil representa uma análise resumida, objetiva e clara dos resultados de quase oito anos de uma
das mais importantes prioridades do Governo Fernando Henrique Cardoso.
Muitos dos sonhos e objetivos iniciais estabelecidos pelo Governo Federal foram atingidos, e até ul-
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trapassados, contribuindo para uma grande mudança
quantitativa e qualitativa da educação no Brasil.
A universalização do ensino, a eqüidade no
atendimento, a descentralização de recursos e de
competências, o fortalecimento da capacidade de
gestão do sistema e a melhoria da qualidade do ensino constituíram os princípios diretores da ação de po lítica educacional do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
Os desafios foram enfrentados com coragem e
perseverança, e não foram feitas concessões a objetivos fáceis ou imediatistas.
Houve uma opção por objetivos e ações de ma turação no longo prazo, em decorrência das próprias
características do processo educacional, cujos frutos
geralmente não aparecem no curto prazo.
Não há dúvida de que alguns desses frutos já
nos beneficiam, como a igualdade de oportunidades
para nossas crianças e para os jovens brasileiros.
Com isso, os direitos e garantias individuais es tabelecidos na Constituição Federal se concretizam,
as possibilidades de realização das gerações futuras
são asseguradas e se concretizam as verdadeiras
concepções de cidadania.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último
dia 6 de maio, o Presidente Fernando Henrique Car doso participou, na cidade do Rio de Janeiro, da cerimônia de abertura da reunião do XIV Fórum Nacional “O Brasil e a economia do conhecimento”.
O importante pronunciamento feito pelo Presidente da República demonstra claramente que o Bra sil se está transformando em um País mais justo, em
um País mais aberto social e economicamente e em
um País com mais cidadania.
Alguns pontos do pronunciamento do Presidente Fernando Henrique Cardoso merecem destaque,
para uma análise mais profunda por todos nós que
nos preocupamos com o futuro do Brasil:
“Muitas vezes, tem-se muita informação e
pouco conhecimento. E, até certo ponto, esta re volução da informação, em tempo real, e essa proliferação de informação, muitas vezes, deixa de
lado a análise e, portanto, o conhecimento. Não se
trata, portanto, aqui, da economia da informação,
só. Informação sem conhecimento pode levar à
confusão e não à solução das questões.”
Todos nós vemos, cada dia mais, e muito mais
nos períodos pré-eleitorais, a confusão entre informação e conhecimento.
Outro ponto importante, extraído do pronunciamento do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e que
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merece profunda reflexão, diz respeito aos riscos de exclusão de pessoas e países em decorrência da assimetria na distribuição do conhecimento e da informação.
“ Inclusão e exclusão não apenas de indivíduos, mas também de países, porque não há dúvida
nenhuma de que essa nova economia – se é que é
tão nova assim – de conhecimento tende a produzir uma nova divisão internacional do trabalho.”
A idéia de vantagens comparativas não deve ser
vista sob uma ótica determinística, pois a educação, o
conhecimento, a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são capazes de construir nossas próprias
vantagens comparativas.
O Brasil já começou a trilhar essa longa e difícil
estrada. O Brasil já fez sua opção pela universalização da educação.
O Brasil já tem 2.650.000 estudantes matriculados em cursos universitários; o Brasil já está formando anualmente 18 mil estudantes em cursos de mes trado e 6 mil em cursos de doutorado.
Ainda é pouco para um País continental e com
vocação de grande potência.
Gostaria de concluir este meu pronunciamento
com as palavras finais do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu discurso de abertura do XIV Fórum Nacional “O Brasil e a economia do conhecimento”: “as sementes foram plantadas. Agora é
questão de persistir no rumo e elas vão frutificar
mais e mais”.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho hoje à tribuna saudar o lançamento, pela Companhia Nacional
de Abastecimento – CONAB, do Boletim Informativo
que aborda a conjuntura agropecuária do Tocantins.
O periódico, de responsabilidade da Superintendência Regional da CONAB e intitulado Acompanhamento Conjuntural de Produtos Agrícolas no
Tocantins, traça um panorama fiel da situação da atividade agropecuária no meu Estado.
O excelente potencial do Tocantins para a produção agropecuária já é do conhecimento geral. Possuímos riquíssimos recursos naturais, que possibilitam
uma exploração agropecuária altamente rentável, capaz de atender às demandas internas e de produzir excedentes para exportação. Entre esses recursos naturais, merecem destaque o clima quente e úmido, com
farta incidência de luz solar, e os abundantes recursos
hídricos, particularmente as bacias dos rios Araguaia e
Tocantins, este último com dois terços da água de sua
bacia hidrográfica localizada no Estado.
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Outra importante vantagem comparativa do Tocantins, para o desenvolvimento da agropecuária; é
sua localização geográfica. Embora a divisão política
do Brasil o inclua na região Norte, o Tocantins situa-se no centro do País, usufruindo, nessa medida,
de uma posição privilegiada, pois é o corredor natural
para o escoamento da produção agrícola dos Estados circunvizinhos, alguns deles importantes produtores. Assim, pelo Tocantins transita a produção do
nordeste de Goiás, do leste de Mato Grosso, do su deste do Pará, do sudoeste do Maranhão, do oeste da
Bahia e do sul do Piauí.
Na verdade, apesar de sua recente emancipação
como Estado autônomo, há apenas 12 anos, o Tocantins já avançou largos passos na concretização de seu
potencial agropecuário, e sua produção já desponta
como uma das mais promissoras do País. A etapa se guinte tornar-se-á realidade, mediante a atração de no vos investimentos externos; para isso o Estado vem promovendo o melhoramento de sua infra-estrutura.
No âmbito da oferta de energia, deve-se ressaltar a implantação, já em fase final, da Usina Hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, que irá gerar 850 MWH.
Desses, o Estado necessitará, para sua demanda, de
apenas 30%, estando prestes a tornar-se, portanto,
exportador de energia elétrica. Já o Programa de Ele trificação Rural – PERTINS, que fora inicialmente pro jetado para atingir 9 mil fazendas, tem agora a pretensão de chegar à metade das 25 mil propriedades rurais cadastradas no Estado.
Quanto à infra-estrutura de transporte, a hidrovia
Araguaia–Tocantins poderá, muito em breve, ser utilizada de forma segura e comercialmente viável, tão logo se
concluam algumas melhorias. Essa via líquida faz parte,
na verdade, de um plano logístico maior, que prevê a in tegração hidrovia–rodovia–ferrovia, constituindo o futuro
Corredor Multimodal de Transporte do Centro–Norte.
Esse complexo de transporte, que é um dos projetos do
programa federal “Brasil em Ação”, contribuirá decisivamente para o desenvolvimento das fronteiras agrícolas
do Tocantins e circunvizinhanças, num total de 80 milhões de hectares.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Acompanhamento Conjuntural de Produtos Agrícolas do
Tocantins mostra que o Estado colheu, no corrente
ano, mais uma safra recorde. O aumento da produtividade, aliado à diversificação de culturas, fez com que
os números desta última safra fossem ainda mais ex pressivos do que os registrados nos anos anteriores.
Os plantios de milho e soja tiveram incremento bas tante significativo. Já a insatisfação havida no segmento orizicultor, motivada principalmente pelo baixo
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preço pago aos produtores, estimulou-os a buscarem
culturas alternativas, como forma de equilibrar seus
ganhos no decorrer do ano-safra. Com isso, a economia estadual foi beneficiada pelo fortalecimento dos
setores de fruticultura, piscicultura e pecuária.
A análise de cada uma das culturas isoladamente evidencia uma queda na produção de arroz irrigado, contrabalançada por um aumento na produção do
arroz de sequeiro, da soja e do milho.
A redução na produção de arroz irrigado decorreu da diminuição da área plantada, em função do desestímulo representado pelo alto custo de insumos e
sementes e pelo baixo preço obtido na comercialização da safra passada. Tudo isso fez com que os pro dutores optassem por destinar parte de suas áreas
para pousio. Mesmo nessa cultura, contudo, verificou-se um ganho de produtividade, que passou de 4
mil 592 para 4 mil 665 quilos por hectare, graças à utilização de tecnologia avançada, calagem e correções
de solo, sementes fiscalizadas, colheitadeiras bem
reguladas, entre outros fatores. A produção, embora
tenha caído mais de 20%, ainda superou 174 mil to neladas, garantindo ao arroz irrigado a permanência
no posto de principal produto agrícola do Tocantins.
Já o cultivo do arroz de terra alta, ou arroz de sequeiro, beneficiou-se do baixo custo de produção e da
utilização de novas variedades, mais produtivas e re sistentes a pragas e a fungos. Nessa cultura, o Tocantins experimentou o aumento da área plantada da ordem de 2%, e o incremento da produtividade em 12%.
A produção chegou a mais de 121 mil toneladas. Os
resultados financeiros positivos obtidos pelos produtores poderão acarretar, nas próximas safras, aumentos mais consideráveis na área plantada.
O interesse dos produtores tocantinenses pelo
cultivo de milho irrigado tem crescido, em razão do au mento da criação de aves para abate e da prática do semiconfinamento na pecuária de corte. Assim, os produtores vêm realizando novos investimentos em tecnologia, de modo a viabilizar o aproveitamento de novas
áreas para o cultivo de lavouras irrigadas, as quais têm
apresentado excelentes resultados. Foram colhidas,
nesta safra, 3 mil e 400 toneladas de milho irrigado.
Já a produção de milho de terra alta, ou milho de
sequeiro, está voltada para o atendimento da demanda interna, não tendo como objetivo a comercialização de excedentes, em estreita correspondência com
o alto custo da produção e a baixa produtividade.
Entretanto nesta safra houve um aumento superior a
32% na área plantada, ocasionado pela maior procura pelo produto no mercado. A produtividade, por seu
turno, teve incremento de 13,5%, graças à utilização
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de tecnologia avançada nas lavouras. O aumento da
área plantada, juntamente com o aumento da produtividade, garantiram um crescimento superior a 53%
na produção, que superou 111 mil toneladas.
A área plantada com soja de sequeiro, no Município de Pedro Afonso, teve aumento significativo em
conseqüência das ampliações do PRODECER III –
Programa de Desenvolvimento do Cerrado. Lamentavelmente, contudo, houve uma redução na produtividade das demais áreas, onde não há ainda o plantio
com tecnologia adequada. No conjunto do Estado, a
produtividade teve redução de 5,35%, caindo de 2 mil
483 para 2 mil 357 quilos por hectare. O substancial
aumento da área plantada, contudo, da ordem de
quase 52%, garantiu o aumento da produção em
44%, chegando a 129 mil toneladas.
Outras culturas temporárias de longa duração,
bem como as permanentes, vêm ganhando destaque
no cenário estadual devido ao aumento significativo
de áreas plantadas. Um caso que merece destaque é
o do abacaxi, que vem obtendo resultados positivos
nas últimas safras. Na safra de 2000 verificou-se uma
produção superior a 37 milhões de frutos e um rendimento médio superior a 22 mil e 200 frutos por hectare. Isso representa um acréscimo na produção em torno de 23%, em relação à safra de 1999. O Município
de Miracema e sua região destacam-se como principal centro, com uma produção de aproximadamente
20 milhões de frutos, correspondendo a mais da me tade da produção de abacaxi do Estado.
Devido à utilização de novas tecnologias e à prática de manejo adequado, a colheita do abacaxi no Esta do do Tocantins realiza-se em todos os meses do ano.
O pico da produção, contudo, concentra-se nos meses
de fevereiro e março, justamente no período em que
ocorrem os melhores preços no mercado nacional para
esse fruto, devido à ocorrência da entressafra do abacaxi na região Nordeste. Por essas razões, os produtores
tocantinenses auferem melhores rendimentos.
Os abacaxicultores integrantes da CEPAMIR –
Central dos Produtores de Abacaxi de Miracema – in tensificaram, a partir de fevereiro deste ano, o fornecimento semanal de mais de 70 mil frutos para os mercados de Goiás, Bahia e, principalmente, para os
Estados da região Sudeste, onde o fruto tocantinense
possui uma excelente aceitação, já consolidada em
decorrência da sua alta qualidade.
Também na pecuária bovina, o Tocantins tem po sição de destaque, possuindo o nono maior rebanho do
País, com quase 6 milhões de cabeças de gado. O
Estado possui muitas possibilidades, no que diz respeito à produção de carne bovina, principalmente pelas
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grandes extensões de terras, clima favorável o ano todo
e, mais recentemente, por ter-se tornado Área Livre de
Febre Aftosa. Esses diferenciais tornam o Estado altamente competitivo, especialmente na produção do chamado “boi verde”, tão em voga. Essa pecuária natural,
onde os animais atingem o peso de abate alimentando-se basicamente de pastagem, sem utilizar suplementação à base de proteína animal, tem seu mercado
em franco crescimento.
A pecuária extensiva praticada no Estado é também chamada “pecuária natural”, conjugando extensão territorial, sol e boas pastagens. Ela permite que
os animais, em sua maioria da raça Nelore, apresentem ganho de peso considerável, mesmo em comparação com a pecuária altamente tecnológica praticada nas demais regiões do País. As regiões tocantinenses de cria e recria do já mencionado “boi verde”
são a sul e a sudeste, enquanto que nas regiões norte
e noroeste, especialmente em Araguaína, realiza-se
o processo de engorda do gado.
No Estado funcionam, atualmente, cinco grandes
frigoríficos, dois em Araguaína, dois em Gurupi e um
em Colinas. Em 1999, foram comercializadas aproximadamente 125 mil toneladas de carnes. Os principais
mercados importadores foram os Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e a Região Nordeste. Agora, a pecuária tocantinense volta-se para a
formulação de um marketing mais agressivo, capaz de
divulgar a qualidade da carne de seus rebanhos, de
modo a conquistar novos mercados.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, como se
pode ver, o Boletim Informativo lançado pela CONAB
retrata de modo abrangente a situação da agropecuária no Tocantins. Além das informações já mencionadas, ele aborda também a situação das unidades de
armazenagem existentes no Estado, os estoques governamentais e os programas de comercialização de
produtos agrícolas, além dos programas sociais e institucionais, como, por exemplo, o de Distribuição de
Cestas de Alimentos.
Trata-se, portanto, de um periódico da maior utilidade para a divulgação da pujança da economia agropecuária tocantinense. Por isso, desejo manifestar aqui
meu louvor ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, à Companhia Nacional de Abastecimento e à sua
Superintendência Regional do Tocantins, pela oportuna
iniciativa de publicar o Acompanhamento Conjuntural de
Produtos Agrícolas do Tocantins.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

510

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08808 Quarta-feira 22

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a
realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 1, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Saturnino, que
determina a fixação de limites para gastos com a pu blicidade de obras governamentais, tendo
Parecer sob nº 1.362, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Agripino, favorável, nos termos da Emenda nº
1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
A discussão da matéria encerrou-se na sessão
deliberativa ordinária de 16 do corrente, quando teve
sua votação transferida para hoje.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 29, de 2001, tendo como primeiro signatário o Se nador Arlindo Porto, que cria os Tribunais Regionais
Federais da 6ª e 7ª Região, tendo
Parecer sob nº 267, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Osmar Dias, oferecendo a redação para o segundo turno.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para permitir o desenvolvimento
funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente, mediante processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José
Fogaça, oferecendo a redação para o segundo turno.
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–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 48, de 2001, tendo como primeiro signatário o Se nador Bernardo Cabral, que altera o “caput” do artigo
27 da Constituição Federal. (representação nas
Assembléias Legislativas), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.436, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Osmar Dias.
–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 4, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, que dá nova redação ao parágrafo 1º do art. 17 da Constituição Federal, tendo
Parecer sob nº 336, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José
Fogaça, oferecendo a redação para o segundo turno.
–6–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 5, de 2002 (nº 203/95, na Câmara dos Deputados),
que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 222 da
Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º
do referido ar tigo, que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, tendo
Parecer sob nº 337, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Romeu Tuma, oferecendo a redação para o segundo
turno.
–7–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
42, de 2000, tendo como primeiro signatário o Sena-
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dor Maguito Vilela, que dá nova redação ao art. 217
da Constituição Federal, para vedar a recondução
dos dirigentes de entidades de administração do des porto por mais de um período consecutivo, tendo
Parecer sob nº 1.178, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Alvaro Dias, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ,
que apresenta, e votos contrários dos Senadores José
Eduardo Dutra, Leomar Quintanilha e Bello Parga.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 15 do corrente, quando teve
sua discussão adiada para hoje.
–8–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 245, de 2002 –
art. 357 do Regimento Interno)
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
19, de 2002 (nº 289/2000, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que
acrescenta o art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia aos Qu adros da União, tendo
Parecer favorável, sob nº 341, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Moreira Mendes.
–9–
PARECER Nº 385, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 270, de 2002 –
art. 281 do Regimento Interno)
(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em tur no úni co, do Pare cer nº
385, de 2002, da Comis são Cons tituição, Justi ça e
Cidadania, Relator: Sena dor Lú cio Alcân tara, so bre a Men sagem nº 129, de 2002 (nº 310/2002, na
ori gem), pela qual o Presiden te da República sub mete à deliberação do Se nado o nome do Dou tor
Gilmar Ferre i ra Mendes , para exercer o cargo de
Mi nis tro do Supremo Tribunal Fede ral na vaga de cor ren te da aposen ta do ria do Mi nistro José Néri
da Silveira.
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– 10 –
PARECER Nº 386, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 271, de 2002 –
art. 281 do Regimento Interno)
(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº 386,
de 2002, da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, Relator: Senador Mauro Miranda, sobre a Mensagem nº 139, de 2002 (nº 341/2002, na origem), pela
qual o Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Miguel Dario
Ardissone Nu nes, para exercer o cargo de Diretor de
Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional
de Infra-Estrutura de Transportes – DNIT, em substituição a Rogério Gonzales Alves.
– 11 –
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 116, DE 2002
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei
do Senado nº 116, de 2002, de iniciativa da Comissão
Mista de Segurança Pública, que acrescenta artigo
ao Código Penal e modifica a pena cominada aos crimes de corrupção ativa e passiva.
– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 299, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Le gislativo nº 299, de 2001 (nº 284/96, na Câ mara dos Deputados), que aprova o texto do Se gundo Protocolo ao Acordo Ge ral so bre o Comércio de
Serviços da Organização Mundial do Comércio,
tendo
Parecer favorável, sob nº 79, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
Relator: Senador Lúdio Coelho.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 9 de abril último, quando teve
sua discussão adiada para hoje.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está en cerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 21
minutos.)
(OS 14980/02)
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Ata da 66ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 22 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão
Antonio Carlos Valadares, Osmar Dias e Chico Sartori

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Adir Gentil – Alberto Silva –
Álvaro Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Júnior – Antônio Carlos Valadares –
Ari Stadler – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Benício
Sampaio – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Car los Patrocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Chico Sartori – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Fernando Ribeiro –
Francelino Pereira – Francisco Escórcio – Freitas
Neto – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson
Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende – Jefferson Peres – João
Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino –
José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça –
José Jorge – José Sarney – José Serra – Juvêncio da
Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha –
Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Otavio – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves –
Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Mo reira Mendes – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan
Calheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha
– Sérgio Machado – Tião Viana – Valmir Amaral –
Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 77 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Ma guito Vilela, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 163, de 2002 (nº 388/2002, na origem), de
17 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 9, de 2002 (nº 6.059/2002, na
Casa de origem), que acrescenta alínea ao inciso I
do art. 23 da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995,
que dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reservado ao Supremo Tribunal Federal,
sancionado e transformado na Lei nº 10.461, de 17
de maio de 2002.

AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA
Nº 477/2002, de 20 do corrente, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 139,
de 2002, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti.

As informações foram encaminhadas,
em cópia ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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PARECERES
PARECER Nº 417, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2002
(nº 1.432/l999, na Casa de origem), que
institui o 12 de agosto como Dia Nacional
da Juventude.
Relator: Senador Ricardo Santos
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 2002 (nº
1.432, de 1999, na origem), de autoria da nobre De putada Alcione Athayde, institui o Dia Nacional da Ju ventude a ser celebrado anualmente no dia 12 de
agosto, em todo o País.
Na Câmara dos Deputados, a proposição em
epígrafe recebeu parecer favorável da Comissão de
Seguridade Social e Família, da Comissão de Educação, Cultura e Desporto e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Em exame na Comissão de Educação do Senado Federal, o projeto não recebeu emendas no prazo
regimental.
II – Análise
A abertura de uma data específica no calendário brasileiro de efemérides atua positivamente no
sentido de chamar a atenção do Estado e da sociedade para a importância da defesa e promoção da juventude, por intermédio da definição de políticas es pecíficas e adoção de medidas destinadas à sua sal vaguarda e ao seu desenvolvimento.
Um documento recente das Nações Unidas –
a chamada Carta de Lisboa – deu ensejo à presente
iniciativa do Congresso Nacional. Como informa a
justificação do projeto em exame, foi esse o epíteto
recebido pela Declaração de Lisboa sobre Políticas
e Programas de Juventude, aprovada na capital por tuguesa, no dia 12 de agosto de 1998, como resultado da conferência sobre o tema promovida pelas
Nações Unidas.
Esse instrumento agrega, aos seus objetivos, a
intenção de traçar “uma estratégia de atuação que
busca corrigir e prevenir os problemas e mazelas
que perturbam os jovens, desviando-os da trajetória
da promoção humana e da realização.”
O Brasil, em face desse compromisso, deve to mar posição em favor de sua imensa população de

Quinta-feira 23

08823

jovens, que aí está a merecer programas voltados
para o seu pleno desenvolvimento, especialmente
nas áreas de saúde, educação e habilitação profissional.
A escolha da data alusiva à aprovação da Carta
de Lisboa para marcar a data consagrada à juventude
é bastante oportuna e serve de ponto de partida para
a reflexão e, sobretudo, para a adoção dos princípios
defendidos na importante pauta de intenções. Enten demos que essa celebração pode se converter em
um apelo às consciências, de forma a promover a mobilização da sociedade em torno das questões que
afligem o cotidiano do jovem cidadão brasileiro.

III – Voto
Pelo exposto, e por não encontrarmos óbices de
natureza constitucional, jurídica ou de técnica legislativa, manifestamo-nos pela aprovação do Projeto de
Lei da Câmara nº 27, de 2002 (nº 1.432, de 1999, na
origem).
Sala da Comissão, 14 de maio de 2002. – Moreira Mendes, Vice-Presidente no exercício da Pre sidência – Ricardo Santos, Relator – Reginaldo
Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emilia Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido – Casildo Maldaner – Gerson Camata – Luiz Otávio –
Chico Sartori – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Romeu Tuma – Geraldo Althoff.
PARECER Nº 418, DE 2002
Da Comissão de Educação sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2002
–1.219/ 1999–na origem),casa que dispõe
sobre a criação do Dia Nacional do Consumidor.
Relator: Senador Gerson Camata
I – Relatório
Vem a esta Comissão o Projeto de Lei da Câmara nº 28, de 2002 (PL nº 1.219, de 1999, na origem),
de iniciativa do Deputado Iédio Rosa.
Pelo art. 1º, propõe-se à criação do Dia Nacional
do Consumidor, a ser comemorado anualmente no
dia 15 de março.
O art. 2º prevê que ”os órgãos federais, estaduais e municipais de defesa do consumidor pro moverão festividades, debates, pa lestras e outros
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eventos“, com o obje ti vo de disseminar os direitos
do consumidor.
O autor da proposta, ao justificá-la, menciona o
progresso das relações de consumo, já alcançado
com o advento da lei que as regula, e realça a necessidade de conscientização e orientação dos consumidores.
Na Câmara dos Deputados, a proposição foi
apreciada e aprovada, por unanimidade de votos, na
Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias e na Comissão de Educação, Cultura e
Desporto, e recebeu parecer, também unânime, pela
constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa,
com emendas, na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
Com fundamento no art. 65 da Constituição
Federal e no ad. 134 do Regimento Comum, a proposição sob comento foi encaminhada a esta Casa,
em 12 de abril de 2002.
É o relatório.

II – Análise
Cabe a esta Comissão opinar sobre a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e mérito da
matéria sob análise.
O projeto de lei em questão está em conformidade com os preceitos constitucionais concernentes
à competência normativa da União, às atribuições
do Congresso Nacional e à legitimidade da iniciativa
legislativa. A proposição não contraria disposições
legais nem regimentais.
Ademais, está de acordo com o art. 5º, XXXII,
o qual define que ”o Estado promoverá, na forma da
lei, a defesa do consumidor“ e com o art. 170, V, que
estabelece como um dos princípios da ordem econômica, a defesa do consumidor.
No tocante ao mérito, note-se que a proposição está em total consonância com o disposto no
art. 4º IV, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 – Código de Defesa do Consumidor – CDC,
que determina:
Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores,
o respeito a sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida,
bem como a transparência e harmonia das
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relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
.............................................................
IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus
direitos e deveres, com vistas à melhoria do
mercado de consumo;
Com efeito, o projeto sob estudo, que
tem por fim a disseminação dos direitos do
consumidor, vem complementar o CDC,
contribuindo para o aprimoramento das relações de consumo.
.............................................................
Entretanto, é cabível a apresentação
de emenda para aperfeiçoar a redação do
art. 2º do projeto em epígrafe.

III – Voto
Diante do exposto, opi namos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e, no méri to,
pela aprova ção do Projeto de Lei da Câ mara nº 28,
de 2002, com a emenda de redação a se guir apre sentada.
EMENDA Nº 1–CE.
Dê-se ao art. 2º do projeto a seguinte redação:
Art. 2º Os órgãos federais, estaduais e municipais de defesa dos consumidores promoverão festividades, debates, palestras e outros eventos, com
vistas a difundir os direitos do consumidor.
Sala da Comissão, 14 maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Gerson Camata, Relator –
Reginaldo Duarte – Antônio Carlos Júnior – Emi lia Fernandes – Lúcio Alcântara – Geraldo Cândido – Casildo Maldaner – Luiz Otávio – Chico Sartori – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Moreira Mendes – José Jorge – Juvêncio Da Fonseca
– Geraldo Althoff.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
....................................................................................
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TÍTULO II
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
Capítulo I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à se gurança e à propriedade, nos termos seguintes:
....................................................................................
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;
....................................................................................
....................................................................................
Título IV
....................................................................................
Seção VIII
Do Processo Legislativo
....................................................................................
Subseção III
Art. 65. O Projeto de lei aprovado por uma Casa
será revisto pela outra, em um só turno de discussão
e votação, e enviado à sanção ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquivado, se o rejeitar.
Parágrafo único. Sendo o projeto emendado,
voltará à Casa iniciadora.
....................................................................................
....................................................................................
TÍTULO VII
Da Ordem Econômica e Financeira
Capítulo I
Dos Princípios Gerais da Atividade Econômica
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a toda existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:
I – soberania nacional;
II – propriedade privada;
III – função social da propriedade;
IV – livre concorrência;
V – defesa do consumidor;
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispões sobre a proteção do consumidor e dá outra providências.
....................................................................................
TÍTULO I
Dos Direitos do Consumidor
....................................................................................
....................................................................................
Capítulo II
Da Política Nacional de Relações de Consumo
Art. 4º A Política Na cional das Relações de
Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saú de e se gurança, a proteção de seus in teresses econômicos, a melhoria da sua qualidade
de vida, bem como a transparência e harmonia das
relações de consumo, atendidos os seguintes prin cípios:
I – reconhecimento da vulnerabilidade
do consumidor no mercado de consumo;
II – ação governamental no sentido de
proteger efetivamente o consumidor:
a) por iniciativa direta;
b) por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas;
c) pela presença do Estado no mercado de consumo;
d) pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade,
segurança, durabilidade e desempenho.
III – harmonização dos interesses dos
participantes das relações de consumo e
compatibilização da proteção do consumidor
com a necessidade de desenvolvimento
econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição
Federal), sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores
e fornecedores;
...........................................................
IV – educação e informação de fornecedores e consumidores, quanto aos seus
direitos e deveres, com vistas à melhoria do
mercado de consumo;

516

ANAIS DO SENADO FEDERAL

08826 Quinta-feira 23

MAIO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 419, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de
2002 (nº 1.146, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cultural Norte-Paranaense, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arapongas, Estado
do Paraná.
Relator: Senador Álvaro Dias
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 501,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso
XII, combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Federal, ato constante da Portaria nº 814, de 28
de dezembro de 2000, que outorga permissão à
Fundação Cultural Norte-Paranaense para executar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro
de 1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada 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 refe ri do pro jeto, examina do pela Comissão de Ciência e Tecno logia, Comu ni ca ção e
Informática da Câmara dos De pu ta dos, recebeu
pa re cer favorável de seu re lator, Depu tado Luiz
Mo re i ra, e aprovação daquele ór gão co legiado. Já
na Co mis são de Cons ti tu i ção e Justi ça e de Reda ção da quela Casa, o projeto foi consi de ra do ju rídico, consti tu ci onal e vazado em boa técni ca le gislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Cultural
Norte-Paranaense (cf. fl. 70):
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• Diretor Presidente – José Eduardo Wielewicki
• Diretora Vice-presidente – Bárbara Laffranchi
• Diretora Secretária – Helena Beatriz Wielewicki
• Diretor administrativo e Financeiro Marco Antônio
Laffranchi
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redacão dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de
outorga, pelo Poder Executivo, para execução de
serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao
cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões
para exploração 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 educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que ”dispõe sobre formalidades e critérios para a apreciação dos atos de
outorga e renovação de concessão e permissão
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens“.
Além disso, devido à sua especificidade, os ca nais de radiodifusão Educativa são reservados à ex ploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa, conforme preceitua o art. 14 do De creto 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
Telecomunicações“.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislacão pertinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de 2002.
Sala da Comissão, 21 de maio de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....... ............................................................................
Art 49. Ë da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....... ............................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
CAPITULO V
Da Comunicação Social
...... .............................................................................
Art 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
..... ..............................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. Findo o prazo do Edital, o Contel verificará quais as propostas que satisfizeram os requisitos
constantes do mesmo, e:
a) em se tratando de concessão, o Contel emitirá parecer sobre as condições de execução do serviço, indicando, para a. livre escolha do Presidente da
República, as pretendentes que atenderá às exigências do Edital;
b) em se tratando de permissão, o Contel
se manifestará, em parecer, sobre as condições de
execução do serviço e selecionará a pretendente que
reúna as melhores condições, observados os seguintes critérios preferenciais:
1) constituição e direção da sociedade por
elementos que, comprovadamênte, residam no local
onde será instalada a estação emissora há, pelo me nos, dois anos e que a maioria das ações ou cotas representativas do capital social pertença a esses ele mentos;
2) constituição da sociedade com maior
número de cotistas ou acionistas;
3) melhores condições técnicas para a execução do serviço, definidas pela qualidade dos equipamentos e instalações;
4) inclusão, em suas atividades de maior
tempo de programação ao vivo;
5) inclusão em suas atividades de maior
tempo dedicado à educação e instrução, mediante a
transmissão de aulas, palestras, conferências, etc.;
abinclusão em sua programação de maior tempo destinado a serviço noticioso.
.............................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a. Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos Estatutos não contrariem o códigO Brasileiro de
Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão, comprovadamente possuir recursos próprios
para o empreendimento.
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§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto no
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
PARECER Nº 420, 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de
2002 (nº 1.147/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Cultural Norte-Paranaense, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Arapongas, Estado do Paraná.
Relator:
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Senador Alvaro Dias
I – Relatório

Por meio da Mensagem Presidencial nº 369, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o § 1º do art. 223 da Constituição Federal, ato
constante do Decreto de 16 de abril de 2001, que outorga concessão à Fundação Cultural Norte-Paranaense
para executar, pelo prazo de quinze anos, sem direito de
exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Arapongas, Estado do Paraná.
Nos termos do § 10 do art. 16 do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con gresso Nacional, conforme disposto no § 3º do art.
223 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
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O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, Deputado Silas Câmara, e aprovação
daquele órgão colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em
boa técnica legislativa.
É a seguinte à direção da Fundação Cultural
Norte-Paranaense (cf. fl. 70):
• Diretor Presidente – José Eduardo Wielewicki
• Diretor Vice-Presidente – Bárbara Laffranchi
• Diretor Secretário – Helena Beatriz Wielewicki
• Diretor Administrativo e Financeiro – Marco Antônio Laffranchi
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação per tinente es tabelece que a ou torga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Também não se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Se nado Federal nº 39, de 1992, que ”dispõe sobre formalidades e cri térios para a apreciação dos atos de
outorga e re novação de concessão e permissão
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens“.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais de radiodifusão educativa são reservados à exploração da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade
educativa, conforme preceitua o art. 14 do Decreto 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 Telecomunicações“.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2002.
Sala da Comissão, 21 de maio de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Álvaro Dias, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
........................................ ............................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. Findo o prazo do Edital, o Contel, verificará quais as propostas que satisfizeram os requisitos constantes do mesmo, e:
a) em se tratando de concessão, o Contel
emitirá parecer sobre as condições de execução do
serviço, indicando, para a livre escolha do Presidente
da República, as pretendentes que atenderá às exi gências do Edital;
b) em se tratando de permissão, o Contel
se manifestará, em parecer, sobre as condições de
execução do serviço e selecionará a pretendente que
reúna as melhores condições, observados os seguintes critérios preferenciais;
1) constituição e direção da sociedade por
elementos que, comprovadamente, residam no local
onde será instalada a estação emissora há, pelo me nos, dois anos e que a maioria das ações ou cotas representativas do capital social pertença a esses ele mentos;
2) constituição da sociedade com maior número
de cotistas ou acionistas;
3) melhores condições técnicas para a execução do serviço, definidas pela qualidade dos equipamentos e instalações;
4) inclusão, em suas atividades de maior
tempo de programação ao vivo;
5) inclusão em suas atividades de maior
tempo dedicado à educação e instrução, mediante a
transmissão de aulas, palestras, conferências, etc.;
6) inclusão em sua programação de maior
tempo destinado a serviço noticioso.
........................................ ............................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
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§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(1), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos de Lei
da Câmara nº 27, de 2002 (nº 1.432/99, na Casa de
origem), que institui o 12 de agosto como Dia Nacional da Juventude; e nº 28, de 2002 (nº 1.219/99, na
Casa de origem), que dispõe sobre a criação do Dia
Nacional do Consumidor, cujos pareceres foram lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa durante
cinco dias úteis, a fim de receberem emendas, nos
termos do art. 235, II, d, do Regimento Interno do Se nado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º secretário em exercício, Senador Maguito Vilela.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 281, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 258 do Regimento
Interno do Senado Federal, a tramitação em conjunto
do Projeto de Lei do Senado nº 167, de 2001, que dispõe sobre o gerenciamento dos resíduos de serviços
de saúde com o Projeto de Lei do Senado nº 265, de
1999, que institui a Política Nacional de Resíduos Só lidos, na forma do art. 260, II, b, por versarem sobre a
mesma matéria.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Sebastião Rocha.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O requerimento será publicado e, posteriormente, incluído em
Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II, “c”,
item VIII, do Regimento Interno.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
às seguintes matérias:
– Projeto de Lei da Câma ra nº 146,
de 2001 (nº 1.164/99, na Casa de origem),
que denomina “Ae roporto de Porto Velho/Governador Jorge Teixeira de Oliveira”
o Aeroporto de Porto Velho, Estado de Rondônia; e
– Pro je to de Lei da Câma ra nº 2,
de 2002 (nº 2.372/2000, na Casa de ori gem), que acrescen ta dis positivos ao Có digo de Pro cesso Ci vil, no capítulo re la tivo aos proce di men tos cautelares espe cí ficos, e dá outras pro vidências.
Não tendo recebido emendas, as matérias serão
incluídas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presidência lembra ao Plenário a realização de sessão especial do Senado, amanhã, às 10 horas, destinada a
homenagear os 50 anos de fundação da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, de acordo
com o Requerimento nº 110, de 2002, do Senador Pedro Simon e outros Srs. Senadores.
Esclarece, ainda, que logo após o término da
sessão especial será realizada sessão ordinária do
Senado.

O Sr. Osmar Dias deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição
para uma comunicação inadiável, no momento oportuno.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço a minha inscrição para uma comunicação inadiável, em segundo
lugar.
O SR OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.) –
Sr. Presidente, peço a minha inscrição para uma co municação inadiável, em terceiro lugar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Na prorrogação da Hora do Expediente, V.
Exªs serão atendidos para o uso a palavra, por cinco
minutos, para uma comunicação inadiável, nos ter mos do art. 158, § 2º, do Regimento Interno.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª tem a palavra, pela ordem.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pela ordem.) – Sr. Presidente, da mesma forma, peço a mi nha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Se houver possibilidade, V. Exª será o quarto
orador a usar da palavra para uma comunicação
inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Paulo Hartung,
por cessão do Senador Mauro Miranda.
O SR. PAULO HARTUNG (PSB – ES. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está cada dia
mais complexo o cenário para a atuação do Brasil
no plano internacional. No último dia 16 de maio, em
seu discurso na reunião de cúpula da União Européia e da América Latina e Caribe, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso propôs trocar o medo
do terrorismo por uma “agenda da esperança”. Dois
dias depois, o Vice-Presidente norte-americano vol tou a aterrorizar a opinião pública de seu país ao
afirmar ser “quase certa” a perspectiva de novos
atentados terroristas nos Estados Unidos, comandados pela organização Al Quaeda.
Apesar da coincidência ou do acaso na flagrante diferença de perspectivas, a declaração do
Vice-Presidente americano, na minha opinião, não
foi uma resposta e nem teve como objetivo contestar
a posição brasileira. Talvez nem mesmo tenha tomado conhecimento dela. É o mais provável. Foi uma
ação foi voltada para o público interno, uma tentativa
de desviar a atenção da opinião pública norte-americana das acusações de setores importantes da imprensa e da oposição democrata de que houve des -
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caso do Governo Bush para impedir os atentados de
11 de setembro.
O importante, no entanto, é termos em mente
o desencontro das prioridades e o que isso pode
significar em termos concretos na realidade atual.
Ou seja, enquanto a diplomacia brasileira propõe
mudar a agenda internacional, reforçando, nas palavras do próprio Presidente, temas como “o comércio
aberto, uma nova arquitetura financeira para o mun do, a luta contra a pobreza e a exclusão social e cultural”, os Estados Unidos reforçam a sua retórica de
guerra contra o terror.
Sr. Presidente, após os atentados de 11 de se tembro, foi extremamente comum ouvirmos dizer
que o mundo não seria mais o mesmo dali para
frente. De tão usada, a imagem desgastou-se rapidamente. O que poucos ousaram a afirmar, naquele
delicado momento, foi que as mudanças que estavam por vir não dependiam tanto do alcance da
ação criminosa dos terroristas, mas sim do sentido
que teria a reação norte-americana e o futuro da
sua política externa.
Apesar de sua gravidade, os atentados não cri aram um mundo novo, mas tiveram o papel de legitimar concepções mais duras e cruas em termos de
política exterior norte-americana, posições que já se
desenvolviam há algum tempo e que ainda guardavam um certo pudor para serem mostradas abertamente.
Segundo alguns analistas, consolidou-se no
governo norte-americano a supremacia de uma visão de política externa que está sendo caracterizada como uma política unilateral e globalizante. Uma
política que se confere o direito de intervir em qual quer assunto ou parte do planeta sempre que forem
contrariados os seus interesses ou posições políticas, ideológicas, comerciais e outros.
O Embaixador Rubens Barbosa, em excelente
estudo apresentado no XIV Fórum Nacional promovido pelo Instituto Nacional de Altos Estudos, disponível no site , expõe uma interpretação bastante rica
da evolução da política externa da administração
George Bush, que, recolocada em primeiro plano,
após os ataques de 11 de setembro, têm oscilado
entre uma posição multilateralista e uma crescente
unilateralista. Há uma tendência em restringir as re lações com o fóruns multilaterais – e estamos assistindo a isso quase que mensalmente –, e à la carte,
como estão dizendo alguns analistas, dando priori-
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dade à defesa de interesses nacionais, ao invés de
soluções de consenso internacional.
O crescente unilateralismo torna-se expresso
na rejeição a qualquer acordo que possa restringir a
ação do governo norte-americano. São os casos da
recusa em ratificar o Protocolo de Kyoto e o abandono dos compromissos assumidos para a constituição do Tribunal Penal Internacional. No primeiro
caso, a administração Bush opta por uma legislação
interna de controle de emissão de poluentes e, no
segundo, argumenta que o tratamento de crimes por
cortes especiais seria suficiente. Nos dois exemplos
a postura é a mesma: permitir o trato pontual dos
problemas e evitar assumir obrigações permanentes
que possam gerar constrangimentos futuros aos interesses norte-americanos.
Também é possível interpretar certos aspectos
da política externa norte-americana como parte de
uma estratégia de fortalecimento político eleitoral do
governo, em particular a sua subordinação a interesses eminentemente paroquiais. O Presidente George W. Bush foi eleito por uma escassa maioria, em
um pleito que teve seus resultados discutidos na
justiça. Um governo que começou fraco e que busca
consolidar sua posição no Legislativo por meio de
concessões localizadas, paroquiais, a despeito dos
antagonismos que essas provocam no âmbito internacional.
Os principais exemplos vêm da frente econômica, destacando-se o protecionismo à importação
de produtos siderúrgicos e a Lei Agrícola. São ações
que contrariam e podem inviabilizar iniciativas multilaterais de amplo alcance, como as negociações da
Alca e a nova rodada da OMC. Mas, há casos de
submissão do relacionamento político internacional
a um paroquialismo que envolve até questões de cu nho familiar. O discurso de George W. Bush sobre a
suspensão do embargo econômico a Cuba está
sendo interpretado como um show de marketing
destinado a fortalecer a candidatura de seu irmão
entre a comunidade cubano-americana da Flórida.
O ex-Ministro Luís Felipe Lampreia, em entrevista ao jornal O Estado de S.Paulo, alertou contra
o risco de estar sendo gerada uma postura antiamericana no Brasil, em função dos recentes desentendimentos com os EUA. Os preconceitos devem ser
evitados, especialmente nas discussões sobre assuntos internacionais, mas, isso não nos pode levar
a desconsiderar os fatos, e esses falam por si próprio. Por um lado, não há porque superestimar as di vergências atuais, tendo em vista as relações histó-
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ricas entre os dois países e o conjunto de interesses
comuns que os vincula no presente e no futuro. Por
outro, não é possível entender a mudança de prioridades da agenda internacional sem considerar a po lítica norte-americana. Os Estados Unidos representam hoje mais de 30% do PIB mundial. São responsáveis por cerca de 25% da produção industrial, são
grandes exportadores de bens culturais – o cinema
americano está presente em todo o mundo – e os
maiores investidores e receptores de investimentos.
Isso sem falar do enorme poderio militar, único entre
os países desenvolvidos para exercer o poder de
controle no âmbito mundial. A reorientação das suas
diretrizes tem, portanto, reflexo prático e imediato para
o mundo e para o Brasil.
As mudanças nas primazias da agenda internacional também resultaram numa redução do peso
relativo da América Latina na conjuntura atual e, em
conseqüência, do próprio Brasil. Sendo o desenvolvimento e a abertura comercial temas centrais, a
América Latina cresce naturalmente de importância,
tendo em vista as relações cruzadas com a União
Européia e com os Estados Unidos e as potencialidades e necessidades específicas da nossa região.
Sendo a segurança e a guerra ao terror os temas
centrais, há um natural deslocamento geopolítico
das prioridades mundiais. A questão da segurança
não é menos importante para a América Latina, em
especial a atuação do narcotráfico e do crime organizado internacional na região, e esse é um espaço
para a repactuação de agendas. Porém, ainda há
um enorme caminho a ser percorrido para que o as sunto seja tratado nos marcos de uma política de
desenvolvimento regional.
A tendência ao fortalecimento de correntes po líticas nacionais contrárias aos processos de integração cooperativa no plano internacional é outro
dado preocupante da conjuntura. O acirramento das
tensões internacionais e da intolerância está criando
o ambiente propício para o recrudescimento de posições ultranacionalistas e fundamentalistas. O conflito entre Israel e os palestinos, que mereceria um
pronunciamento específico, é o exemplo mais extremado de até onde o enfraquecimento das posições
progressistas e favoráveis a uma globalização cooperativa podem levar a humanidade. No âmbito europeu, o avanço da ultradireita sinaliza um futuro no
qual só tendem a crescer as dificuldades para uma
agenda baseada no desenvolvimento e no combate
às desigualdades internacionais.
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Em conjunto, Sr. Presidente, há diversos elementos que indicam um período de maiores complicações para o Brasil no plano internacional. Motivos
de sobra – e, aí, vem a minha reflexão propositiva –
para reforçarmos nossa atuação para a premência
de uma readequação das estratégias brasileiras de
integração regional e mundial, assim como da sua articulação com as nossas estratégicas de desenvolvimento.
O Brasil se depara com uma situação limite.
Nosso futuro é mais dependente da integração eco nômica competitiva no âmbito internacional do que
outros países menos desenvolvidos. Na prática, o
Brasil é um eventual parceiro e um potencial concorrente para outros países desenvolvidos. Ao mesmo
tempo, não dispomos de elementos suficientes para
induzir alterações substanciais na agenda internacional. Por isso é que a nossa integração no mundo
deverá ter como base a superação de nossas vulnerabilidades econômicas e sociais; caso contrário
corremos o risco de uma diplomacia de discursos.
Precisamos de uma política de defesa dos interesses nacionais, articulada com uma perspectiva de
inserção global com capacidade de decisão.
Embora não seja esse o espaço, vale a pena
recordar temas tantas vezes abordados, inclusive
por mim desta tribuna, como temas decisivos para o
futuro do País: política industrial e de comércio exterior, ampliação do comércio exterior, superação das
desigualdades regionais e sociais e o fortalecimento
de um novo conceito de nacionalismo, cosmopolita e
de braços dados com uma globalização solidária.
O novo quadro impõe uma postura mais com prometida com a política regional e com o futuro do
Mercosul. Abre também a oportunidade de atualização da leitura nacional do tema de segurança global
em termos de uma política regional. O peso estratégico do Brasil na América do Sul fortalece um maior
envolvimento com uma política de combate ao crime
em escala internacional, o crime organizado, o nar cotráfico, fato que também casa com nossas prioridades internas. A integração comercial no âmbito
continental, com a criação da Alca e com a nova ro dada da OMC, também deverá passar por um processo de revisão, de forma a ser enquadrada numa
perspectiva mais ampliada de posicionamento estratégico do País.
Em resumo, Sr. Presidente, é o momento de
repensarmos o papel do Brasil no plano internacional, nesse contexto da globalização e quais as estratégias para atingir nossos objetivos de desenvol-
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vimento econômico, de inclusão social, de avanço e
de felicidade para o nosso povo.
O ideal seria que esse assunto fosse assumido
como um debate de interesse nacional, comprometendo todas as forças políticas com a busca de alternativas práticas.
Sem dúvida, um enorme desafio para um ano
eleitoral.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Iris Rezende, por 20 minutos.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não resta a
menor dúvida de que o País tem todas as condições
de experimentar um salto de qualidade no imprescindível combate às causas e efeitos da violência a
partir das importantes proposituras da Comissão
Mista de Segurança do Congresso Nacional, que ti vemos a honra de presidir.
A implementação de tais medidas, dando vida
prática aos exaustivos estudos realizados poderá
restituir a esperança a milhares de brasileiros que,
especialmente nos centros urbanos, continuam atormentados pelo brutal crescimento da criminalidade
que nos assusta a todos.
Mas, Sr. Presidente, um dos temas que seria
objeto da análise da Comissão Mista acabou não
tendo resolução alguma em face da polêmica que
representa e da sua própria complexidade.
Por isso, após indispensáveis estudos e consultas, concluímos que nossa contribuição pessoal
mais significativa consistiria em formular uma proposição legislativa que determinasse de vez uma nova
idade para a responsabilidade penal no Brasil. Nesse sentido, estamos apresentando Proposta de
Emenda Constitucional, que visa alterar o art. 228
da Carta Magna, reduzindo a idade prevista para imputabilidade penal aos 16 anos.
Nos dias de hoje, não mais nos parece muito
complicado convencer a sociedade brasileira da legitimidade desta mudança, que se apresenta como
urgente e inadiável, em face desse novo cenário
marcado pelo surpreendente avanço do crime entre
adolescentes.
Diferentemente de décadas anteriores, a juventude atual não se intimida em portar armas pesadas em salas de aulas com o nítido propósito de,
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a qualquer momento, agredir quem quer que atravesse seu caminho. Por motivos freqüentemente fúteis, jovens delinqüentes sacam sua agressividade
sangrenta dos bolsos e descarregam covardemente
sua violência nos corpos desarmados de inocentes.
O Sr. Francisco Escórcio (PMDB – MA) – Se nador Iris Rezende, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Senador, terei grande satisfação de conceder-lhe o apar te, apenas solicito a V. Exª que me permita fazê-lo
mais ao final do meu pronunciamento, até para dar a
V. Exª mais elementos para robustecer a nossa posição nesse sentido.
Sr. Presidente, segundo estudo realizado pela
Unesco, em parceria com o Instituto Ayrton Senna e
o Ministério da Justiça, o número de homicídios entre adolescentes cresceu, em dez anos, 77% no
Brasil. Somente no ano de 2000, quase vinte mil jovens, entre 15 e 24 anos, foram assassinados no
País. Dentre as diversas causas que levam nossa ju ventude ao óbito, especificamente os assassinatos
correspondem a quase 40% do total de mortes registradas nessa faixa etária de 15 a 24 anos. Trata-se de uma situação gravíssima, comparável a su cessivas perdas registradas diariamente nas regiões
mundiais em conflito, como a Colômbia e o Oriente
Médio.
No mesmo ano, menos de 15% de jovens mor reram em virtude de acidentes, bem como menos
de 4% em virtude de suicídio.
Pior que isso é admitir, inconsolavelmente, que
o Brasil ocupa o terceiro lugar mundial na categoria
de homicídios como a principal causa das mortes,
considerando-se a população dessa faixa etária.
Não é difícil, portanto, entender a propriedade
com que o Secretário Nacional dos Direitos Humanos, Dr. Paulo Sérgio Pinheiro, classifica tal descalabro como uma verdadeira epidemia. Diante de um
quadro social tão preocupante, torna-se inadiável
estabelecer políticas específicas para a nossa juventude, tendo em vista o aprimoramento educacional e psicológico, além de medidas eficientes para
que todos tenham oportunidades no mercado de tra balho.
Enquanto tais políticas não são implementadas, faz-se urgente suscitar propostas paralelas em
defesa da juventude e que, ao mesmo tempo, assegurem a plena tranqüilidade tão requerida pelo conjunto da população.
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E é por isso, Sr. Presidente, que minha propositura adquire maior importância, pois quer sanar
problemas estruturais de nossa legislação penal, ob jetivando estabelecer mecanismos que pelo menos
funcionem como fator de justiça e de conscientização, imprescindíveis para o êxito de políticas públicas verdadeiramente comprometidas com o avanço
social.
Para a Unesco, mais do que os números, o
que de fato assusta é a tendência de crescimento
dos homicídios de jovens. De acordo com os dados
do relatório final, houve aumento médio de quase
10% ao ano na década de 90. Na população geral, a
taxa subiu de 20 para 27 por 100 mil pessoas, ao
passo que, entre os jovens, o salto foi de 35 para 52
por 100 mil pessoas em média.
Em termos geográficos, apesar de o Estado do
Rio de Janeiro ter sido apontado como o campeão
em mortes de jovens, Goiás, mais especificamente
Goiânia, vem sendo palco de sucessivos casos de
jovens e adolescentes que levam armas para a escola. Situações como essas têm tido destino certo:
tragédias consecutivas que levam nossas famílias ao
desespero.
O Brasil, infelizmente, ocupa a segunda posição no ranking dos países com maiores taxas de
homicídio entre jovens, se considerarmos a população total. Por grupo de 100 mil habitantes, a Colômbia lidera o deplorável placar criminal, ostentando a
marca de 60 jovens, enquanto o Brasil segue com a
marca de 27 jovens assassinados por grupo de 100
mil habitantes. O México, cujo perfil socioeconômico
se assemelha muito ao do Brasil, já conseguiu diminuir esse índice, alcançando um número abaixo de
15 mortes entre jovens por grupo de 100 mil habitantes.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, diante
do que foi descrito acima, devemos entender que,
se há uma causa estrutural que merece ser combatida para reduzir o problema da criminalidade, ela se
chama “impunidade”.
Funcionando como combustão para os criminosos, homicidas e seqüestradores –– denominados
eufemisticamente de infratores penais –-, a impunidade alastra-se geográfica e historicamente no Brasil como incentivo indispensável à reincidência criminal.
Nesse contexto, é grave e calamitosa a situação em que o Brasil se encontra, porque somos tutelados por um Código Penal vigente há mais de 60
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anos, de cujos preceitos mais arcaicos precisamos
urgentemente nos livrar para acomodar um rápido
processo de atualização, conforme as carências de
nossa verdadeira realidade.

penal de vários países considerados desenvolvidos
e plenamente civilizados, no Ocidente, adotando
uma legislação moderna que inclui menores de 18
anos.

Nesse quadro, Sr. Presidente, a redução da
idade penal não visaria à punição do cidadão exem plar de 16 a 18 anos, mas, sim, do bandido e criminoso menor que se esconde por trás da idade para
praticar a violência, invocando maliciosamente a
condição de adolescente e desprotegido.

Países como a Inglaterra e os Estados Unidos
(apesar da variação de Estado para Estado da Federação) aplicam a idade mínima penal de sete anos.
Espanha, Israel e Cuba adotam a de 16 anos, enquanto Portugal e Itália adotam a de 14 anos. Até na
França, tradicionalmente saudada como a nação-símbolo dos direitos humanos, admite-se a apli cação de penas a maiores de 13 anos.

O meu projeto não se destina, evidentemente,
à punição do estudante, do trabalhador, do bom filho, daquele que ajuda no sustento da família, daquele que vive conforme as regras morais e jurídicas
da sociedade. Pelo contrário, o projeto procura punir
o criminoso que, circunstancialmente, está na faixa
etária de 16 a 18 anos e possui discernimento suficiente para saber o que é roubar, matar e seqüestrar,
deixando crianças órfãs, mulheres viúvas, espalhando a dor e o pânico no seio de nossa sociedade.
Em países ricos e desenvolvidos, cujos índices
de criminalidade e violência se configuram de maneira bem mais amena, a idade penal tem sido constantemente reduzida, atualizando-se a legislação
penal de acordo com a realidade dos estudos da
moderna biologia e sociologia criminais.
Segundo estudos neuropsicológicos, a mera
idade de uma pessoa não guarda relação lógica e
necessária com o complexo fenômeno psicológico
do sujeito, cuja essência consiste na capacidade de
compreender as conseqüências de seus atos e pautar-se conforme essa compreensão.
O Brasil está muitíssimo mudado do ponto de
vista comportamental se fizermos uma rígida comparação com a realidade do País de há 30 anos.
Hoje, qualquer jovem, a partir de 16 anos, possui
conhecimento e experiência de vida que lhe permitem discernir a natureza lícita e ilícita de suas atitudes.
Os avanços dos meios de comunicação social,
particularmente a TV, impõem uma carga extraordinária de informações que torna o adolescente apto
a julgar as suas próprias atitudes. Dramaticamente,
a TV acaba também funcionando como indutor da
prática anti-social, na medida em que cenas de violência estão no centro de sua programação, gerando
atos dissociados dos padrões requeridos para a ple nitude da convivência harmoniosa.
Não por acaso, a capacidade de autodeterminação é o fundamento da punibilidade na legislação

Seguindo esse raciocínio, Sr. Presidente, a ida de de imputabilidade penal deve seguir o mesmo ra ciocínio moral aplicado pelo Código Civil, quando
determina que a capacidade civil aos 21 anos pode
sofrer alterações, seja pela emancipação precoce,
seja pela perda parcial ou total da capacidade.
Note-se que a pessoa com mais de 18 anos
também pode ser considerada inimputável se não ti ver capacidade de entender os reflexos de suas
ações, conforme o art. 26 do Código Penal. Mas, em
contrapartida, não é consignada a possibilidade de
uma pessoa precocemente amadurecida ser responsabilizada por suas atitudes.
Por outro lado, ao substituir o Código de Menores, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu, de maneira assaz branda, que os adolescentes infratores devem responder por seus atos em
processo acusatório e contraditório. Por força desse
estatuto, todas as sanções são interrompidas quando atingida a maioridade penal, aos 18 anos. Assim,
dependendo da idade em que foi praticado o crime e
da gravidade da infração cometida, muitas vezes
ocorre a frustração das funções sociais e educacionais da pena.
Sem qualquer sombra de dúvida, é inegável
que viceja um clamor social, nos quatro cantos do
País, pela redução da imputabilidade penal. E isso
não faz parte de qualquer delírio coletivo. A julgar
pelo texto da lei vigente, o jovem de 16 anos que
pratica qualquer tipo de crime pode, no máximo, ser
internado pelo período de três anos, contrastando,
por exemplo, com a punição aplicada a quem comete homicídio qualificado, que chega a até trinta anos.
Como se não bastasse, outro aspecto angustiante é o fato de que adultos criminosos, cada vez
mais, aliciam e usam jovens para executar atos ilícitos, transformando-os em instrumentos indispensáveis das quadrilhas e do crime organizado. Consci-
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entes de que não serão punidos, tais menores consideram-se livres para agir e para continuar praticando a escalada da violência.
Nessas condições, quando afirmamos que
nossa realidade é mais grave e que exige providências imediatas, basta mencionarmos que, no Brasil,
alguns crimes expandiram em até 230% entre os
anos de 1997 e 1999.
Para se ter uma idéia, Sr. Presidente, mais
exata da questão, somente no ano de 1997, menores de 18 anos infratores cometeram quase dois mil
homicídios. Em 1999, ou seja, dois anos depois,
esse número subiu para a marca espantosa de qua se quatro mil homicídios.
Na mesma linha, enquanto em 1997 menores
praticaram cerca de mil e trezentos roubos e quase
duas mil ações de tráfico de entorpecentes, em
1999 os números mais do que dobraram, alcançando o patamar dos cinco mil registros para cada um
dos delitos acima tipificados.
Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, haveria uma miríade de argumentos aos qua is poderíamos, a todo momento, recorrer para sustentar ainda mais o teor do nosso projeto. Contudo,
nenhum argumento serviria melhor aos nossos propósitos de transparência do que a triste realidade vi venciada pela sociedade brasileira atual.
Trata-se de um contexto de crimes e de violência sem medida, que precisa ser revertido por meio
de um conjunto amplo de políticas, cujo tamanho se
estende desde a prevenção até a punição. A idade
não pode continuar sendo utilizada para acobertar
práticas terríveis que têm ceifado milhares de vidas
por este País afora. A dor e o sofrimento das famílias vítimas dessa barbárie são fatos que por si sós
explicam a adoção de procedimentos sobretudo
comprometidos com a justiça, a fraternidade e o
amor ao próximo.
A impunidade não pode continuar a imperar
como força impulsionadora do crime e da violência.
É preciso definir instrumentos fortes de conscientização, por meio de mecanismos que traduzam o ri gor necessário para modificar anomalias e situações
que representam verdadeiro perigo para o conjunto
da comunidade. Somente dessa maneira, Sr. Presidente, o Brasil poderá, finalmente, almejar a tão sonhada paz social.
O Sr. Francisco Escórcio (PMDB – MA) –
Permite-me V. Exª um aparte?
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O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com
muito prazer, concedo o aparte ao ilustre Senador
Francisco Escórcio, representante do grande Estado
do Maranhão.
O Sr. Francisco Escórcio (PMDB – MA) – Se nador Iris Rezende, V. Exª traz um tema de grande
importância para o Brasil para ser discutido. Por
onde passo, as pessoas falam de segurança
pública e V Exª, neste momento oportuno, procura
modernizar as nossas ações. Não é possível, não é
admissível que, diante de tudo o que V. Exª disse e
das estatísticas que mencionou, continuemos parados naquilo que foi feito no passado. Temos, como
disse V. Exª, que modernizar as nossas ações de
combate ao crime. Será que nesse combate ao cri me não tem que ser vista a questão da redução da
idade? Em outra época – na minha, na sua, na de
meu pai, na de minha mãe –, tínhamos um comportamento bem diferente do de hoje, quando temos a
tecnologia a nos ensinar e a nos dizer o que temos
que fazer muito mais cedo do que antes. Será que
um jovem de quinze, de treze, de doze anos não
sabe o que está fazendo, com a tecnologia moderna, com ensinamentos todo o tempo? Pergunto:
será que, muitas vezes, esses jovens não são tratados como verdadeiros “laranjas” pelo crime organizado? Meus parabéns, grande Senador. Felicito V.
Exª por esse tema, muito debatido em todo o Brasil,
ainda mais porque está sendo trazido por um ex-Mi nistro da Justiça e um ex-Governador do grande
Estado de Goiás.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Francisco Escórcio, pelo aparte
de V. Exª que, indiscutivelmente, valoriza o meu pro nunciamento e leva a Casa a refletir sobre essa ma téria que, sei, será polêmica, mas que exige dos Se nadores da República e dos Deputados Federais
uma posição.
V. Exª tem razão. A minha geração, por exem plo, viveu duas épocas distintas: a época do carro
de boi e a época do avião a jato; a época em que o
meio de comunicação era a carta, que, do centro do
Brasil, demorava dois meses para chegar ao Rio de
Janeiro, e a época da computação, da Internet. Os
meios de comunicação realmente extrapolaram o
nosso entendimento do passado.
Quando se instituiu o Código Penal, em 1940,
o jovem de 21 anos tinha menos entendimento dos
fatos do que o jovem de 14 anos de hoje, que convive com os meios mais sofisticados de comunicação.
De qualquer coisa que aconteça sobre a face da ter -
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ra, em qualquer país do mundo, em questão de segundos a humanidade inteira toma conhecimento.
Então, precisamos entender essas transformações.

certeza, virá a coroar os esforços de V. Exª à frente
da Comissão de Segurança Pública do Senado. Muito obrigado.

Sr. Presidente, pensei, refleti muito. Sei inclusive da possibilidade de enfrentar um desgaste temporário ao propor uma emenda constitucional dessa
natureza. Mas, depois de governar um Estado por
duas vezes, de passar pelo Ministério da Justiça e
de presidir uma Comissão de Segurança Pública,
que, em tão boa hora, foi constituída pelo Presidente
desta Casa, Senador Ramez Tebet, eu não teria a
minha consciência tranqüila se não assumisse tal
posição.

O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Fernando Ribeiro, pelo aparte de V.
Exª, que realmente me dá mais segurança na minha
atitude de apresentar esta emenda constitucional.

E eu trago aqui a proposta como proposta individual, com o apoio de ilustres Senadores, porque
não consegui aprová-la na última reunião da Comissão de Segurança Pública – a pedido de um grupo
de Parlamentares, por ser polêmica a questão, foi
ela transferida para a última reunião.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Com a
compreensão de V. Exª, Sr. Presidente, eu gostaria de
conceder um aparte ao ilustre Senador Fernando Ribeiro, que há muito deseja participar desta discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Fernando Ribeiro, V. Exª poderá falar sentado,
caso queira, e pelo prazo de dois minutos.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – Sr.
Presidente, prefiro falar em pé.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Fique à
vontade.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – Senador Iris Rezende, o meu aparte é para congratular-me com o projeto que V. Exª propõe neste momento. Tive há pouco a oportunidade de assiná-lo.
Para mim não constitui surpresa ver que um Parlamentar com a experiência de V. Exª – ex-Ministro da
Justiça, por duas vezes Governador de Estado, além
de ser advogado com larga folha de experiência na
área – preenche essa lacuna do nosso Código Penal, já que há a necessidade de modernização da
nossa legislação penal. Permito-me até fazer um co mentário: acredito que 16 anos, em certos casos, já
é uma idade avançada. Hoje, como ocorre em vários
países, para determinado tipo de crime, como, por
exemplo, o assassinato, acredito que a responsabilidade penal deveria ser até para uma idade um pou co menor. Parabenizo V. Exª pela iniciativa, que, com

Quero também agradecer ao Senador Francisco Escórcio, que veio à tribuna apor sua assinatura
na emenda constitucional que proponho.
Sr. Presidente, permita-me conceder apartes
aos ilustres Senadores Chico Sartori e Romeu
Tuma, respectivamente, para terminar.
O Sr. Chico Sartori (Bloco/PSDB – RO.) –
Agradeço a V. Exª, Senador Iris Rezende, e ao Presidente desta Casa, Senador Ramez Tebet, por nos
dar esta oportunidade. Senador Iris Rezende, V. Exª
levantou uma questão muito importante – aliás, venho dizendo isso há muito tempo –: se V. Exª fizer
um levantamento entre jovens que estejam na faixa
etária compreendida entre 14 e 18 anos, irá verificar
que é exatamente aí que se concentra o maior número de assassinatos, roubos e assaltos. Segundo
esses jovens, nessa faixa etária não existe lei, tendo
eles a liberdade de cometer todos esses delitos por
serem menores. Disse bem o Senador Francisco
Escórcio: na nossa época não havia isso. Não havia
essa história de tantos direitos humanos. Sei que é
necessário o respeito aos direitos humanos. Mas por
que não há direitos humanos, por exemplo, para as
crianças estupradas com 5 ou 6 anos? Os jovens
matam, assaltam, roubam e nada acontece. Nos
Estados Unidos, um menino de 11 anos foi condenado por assassinato, porque, mesmo com essa
idade, ela já sabe o que está fazendo. Não vão me
dizer que não sabe! Portanto, jovens com 17, 18
anos também sabem. Vou pedir a V. Exª que mude
para menos ainda. V. Exª foi Ministro da Justiça, Go vernador por duas vezes. Aqueles que são da nossa
idade e que estão no Senado não passaram por
isso, porque naquela época era muito diferente. Eu
diria que 16 anos é pouco. Pediria que V. Exª diminuísse para 14 anos. V. Exª tem a minha assinatura,
grande Senador Iris Rezende.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Iris Rezende, eu pediria a V. Exª que concluísse,
uma vez que a pauta de hoje é muito extensa.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Presidente, eu pediria a V. Exª que me concedesse
mais um minuto, 30 segundos para cada aparteante,
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a fim de ouvir os apartes dos Senadores Romeu
Tuma e Gilberto Mestrinho.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não só
V. Exª, que está na tribuna, assim como os Senadores aparteantes, Romeu Tuma e Gilberto Mestrinho,
merecem mais do que a atenção da Mesa. Por isso,
peço a ambos que prestem atenção nesses 30 segundos concedidos pelo orador, e não pela Mesa.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Senador Iris
Rezende, eu queria dizer que com 30 segundos de
televisão, graças a Deus, vim para o Senado. Esse
era o tempo que eu tinha na televisão. Vou ser con ciso, porque, infelizmente, uma passeata no eixo
principal impediu-me de chegar a tempo. Mas
deu-me a oportunidade de ouvi-lo pela Rádio Senado. Trata-se de um tema tão importante que ainda
hoje eu discutia o aspecto da diminuição da responsabilidade criminal pela idade. Vivemos uma realidade: há o menor criminoso de aspecto violento. V. Exª
citou que houve dois mil homicídios, e podem estar
incluídos vários latrocínios nesse índice de aumento
da criminalidade praticada por menores. O fato de o
criminoso ser menor de idade acovarda a Polícia,
que não consegue mais reagir contra esse estado
de coisa. Eu discutia sempre a mudança do regime
penitenciário, para que se pudesse impor a idade
criminal menor, no caso de estabelecimentos especiais. Quero assinar a PEC de V. Exª, além de
cumprimentá-lo por tratar de um tema que ganha
gravidade com o aumento da criminalidade. Não
vamos re solver a questão apenas com providências paliativas. Não há atendimento social, mas, infelizmente, os menores que praticam a criminalidade violenta não têm condições de se recuperar
por um programa social – eles entraram para o cri me e estão praticamente conscientizados de que
essa é a vida deles.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Senador Romeu Tuma.
Concedo o aparte ao Senador Gilberto Mestri-
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Entendo que as posições assumidas por V. Exªs re presentam também o sentimento de uma população
que já começa a se desesperar e a perder a crença
na ação do Estado, que está sendo vencido pelo crime, pelos criminosos. Muitas vezes, interpretam mal
as ações criminosas, querendo minimizá-las, enquanto uma população quase inteira sofre. Hoje, em
torno de 70% das populações dos grandes centros
urbanos brasileiros se sentem prisioneiras em suas
próprias casas a partir das 18 horas, tamanha é a in segurança. Grande é o horror vivido por milhares e
milhares de habitantes.
Voltarei a esta tribuna por ocasião da justificativa do nosso projeto.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª pela generosidade e aos nobres Colegas por seus honrosos
apartes.
Estou certo de que o Senado Federal dará
uma satisfação à sociedade brasileira, que realmente espera de nós essa atitude.
Assumi essa posição, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, porque senti que a população brasileira se viu frustrada quando a Comissão que presidi
encerrou seus trabalhos sem discutir esse tema.
Essa foi realmente uma frustração, porque a população brasileira sabe que os jovens de 16 a 18 anos
são os que têm, proporcionalmente, mais ceifado vidas neste País, sobretudo as dos próprios jovens,
uns contra os outros. São dizimadas vidas preciosas
de uma dia para o outro.
Sr. Presidente, muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Iris Rezende
o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada sucessivamente pelos Srs. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, e Ramez Tebet, Presidente.

nho.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – No bre Senador Iris Rezende, a argumentação de V.
Exª é impecável e não merece qualquer reparo. E é
moderna. É preciso, efetivamente, rever o índice de
criminalidade e, mais do que isso, a idade de imputação. Quero dizer que apóio a emenda de V. Exª e
quero assiná-la. Aqui no plenário, votarei a favor.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Muito
obrigado, Srs. Senadores que me apartearam.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência informa que se encontra na Casa o Sr. Adir
Cardoso Gentil, segundo suplente convocado da re presentação do Estado de Santa Catarina, em virtude
de licença do titular, Senador Geraldo Althoff.
S. Exª encaminhou à Mesa o original do Diploma e demais documentos legais exigidos por lei,
que serão publicados na forma regimental.
É o seguinte o diploma recebido
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Designo
comissão formada pelos Srs. Senadores Benício
Sampaio, Fernando Ribeiro e Jonas Pinheiro, para
conduzir S. Exª ao plenário, a fim de prestar o compromisso regimental.
Solicito que todos os presentes permanecerem
de pé para o compromisso de posse.
Convido o Sr. Adir Cardoso Gentil a fazer o seu
juramento.

(O Sr. Adir Cardoso Gentil é conduzido
ao plenário e presta, perante a Mesa, o compromisso.)
O SR. ADIR CARDOSO GENTIL (PFL – SC) –
Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do
País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Se nador que o povo me conferiu e sustentar a união, a
integridade e a independência do Brasil.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Declaro
empossado, no mandato de Senador da República, o
nobre Sr. Adir Cardoso Gentil, que, a partir deste mo mento, passa a participar dos trabalhos da Casa. (Palmas.)
Sobre a mesa comunicação que será lida pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lida a seguinte:
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o art. 7º do Regimento
Interno, que, assumindo nesta data a representação
do Estado de Santa Catarina, adotarei o nome abaixo
consignado e integrarei a Bancada do Partido da
Frente Liberal – PFL.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. _ Nome
parlamentar: Adir Gentil.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O expediente lido vai à publicação.
Em seguida, concedo a palavra ao ilustre Senador que acaba de se empossar, Adir Gentil, para que
faça uso da palavra pelo prazo improrrogável e regimental de cinco minutos.
Enquanto a Mesa se manifesta muito honrada
com a presença de muitos amigos de S. Exª, também
informa aos mesmos que, de acordo com o Regimento Interno, não é possível qualquer manifestação por
parte dos que assistem aos nossos trabalhos. É uma
questão regimental, mas a Mesa se sente honrada,
assim como o Senado, com a presença de V. Exªs.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Adir
Gentil.
O SR. ADIR GENTIL (PFL – SC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia dirigir-lhes
a palavra pela primeira vez desta tribuna sem antes
me curvar, respeitosamente, à importância fundamental desempenhada por esta Casa para a consolidação da cidadania e da estabilidade democrática em
nosso País.
Participar de sua história, ao lado de nomes que
aprendi a admirar, é uma honra que só posso tentar
retribuir aplicando-me incansavelmente na defesa
dos seus ideais federativos, compartilhados pelos cidadãos catarinenses que aqui me colocaram.
É, aliás, com o espírito integrador característico
do povo de Santa Catarina que presto o compromisso
de buscar trazer para todos os Estados as conquistas
econômicas, culturais e sociais que hoje identificam a
unidade da Federação que aqui represento.
Pequena no território, mas grande em sua atividade produtiva, em seu nível educacional e em sua
justiça social, Santa Catarina possui indicadores que
a credenciam a pretender contribuir para o bem-estar
e o desenvolvimento de todo o Brasil.
No cumprimento deste compromisso, em que
caminharei ao lado de meus Pares nesta Casa, devo
alargar a trilha de dignidade dos que me antecederam
e gravaram de maneira indelével o nome do meu
Estado nos Anais do Senado Federal.
Refiro-me, de maneira especial, ao saudoso Senador Wilson Kleinübing e ao meu amigo e Senador
Geraldo Althoff, fonte inesgotável de inspiração, a
quem honrosamente substituo, com o objetivo de tra balhar em favor do povo brasileiro.
Terei também, como exemplo, personalidades
que, neste momento, dignificam a atividade política
brasileira e exercem seus mandatos com integridade
e honra, como o ilustre Senador Jorge Bornhausen,
mestre do entendimento e portador de uma experiência que constitui patrimônio político inestimável para
esta Casa, para o meu Estado e para o Brasil.
São precisamente o entendimento e a integração os dois pilares sobre os quais pretendo construir
meu mandato, pois neles reside o caminho para a
transformação, transformação esta que, inquestionavelmente, se impõe ao Brasil, neste início de milênio,
nos campos econômico, social e cultural.
Igualmente inquestionável é a necessidade de
que tal mudança ocorra por intermédio do processo
pacífico de negociação, do legítimo debate entre as
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forças políticas que representem a sociedade em
suas melhores aspirações.
O Senado tem um papel ímpar nesse processo.
Aqui está representada, como em nenhum outro lugar, a sociedade brasileira em suas disparidades regionais, concedendo igual voz a todas elas na busca de
um projeto unificado para um País de dimensões con tinentais. Aqui nos envolveremos para alcançar um
Brasil como o preconizado pelos princípios fundamentais de nosso ordenamento jurídico: solidário e
socialmente mais justo.
Não podemos, entretanto, pretender que essa
difusão da solidariedade, como valor, seja deixada a
cargo da atividade estatal, nem à mera consciência
individual de cada cidadão. O dever de solidariedade
é um conceito crescente entre as grandes organizações privadas no Brasil e no mundo, que buscam, por
meio de programas próprios, contribuir, com ações
socialmente responsáveis, para o desenvolvimento
nacional, o que não é, aliás, nenhuma surpresa. A li vre iniciativa, que também constitui valor fundamental
de nosso ordenamento, só se realiza em sua plenitude por intermédio da igualdade de oportunidades so ciais. Portanto, livre iniciativa e solidariedade são ins trumentos – e também objetivos – uma da outra.
Exemplo dessa necessária simbiose tem sido o
cooperativismo médico brasileiro, cujo especial sucesso em Santa Catarina me leva a citá-lo, nesta tri buna, como uma das experiências que podem contribuir para um Brasil melhor, em todas as suas regiões.
Assegurando mercado de trabalho e remuneração digna, o sistema Unimed tornou-se referência
obrigatória, quando se trata de conjugar atividade
econômica, ética e responsabilidade social.
Outra contribuição que os catarinenses desejam apresentar a nossos concidadãos brasileiros é a
valorização do Município como agente de desenvolvimento e como promotor da justiça social, uma valorização que pressupõe maior fluidez de aporte de re cursos, nem sempre vitoriosa no conhecido embate
com os obstáculos burocráticos.
O Partido da Frente Liberal, cujo papel histórico
na defesa da livre iniciativa, da democracia e do federalismo é inolvidável, certamente há de ponderar es ses aspectos em sua atividade política, da qual passo
a ser mais um componente em nível nacional.
Este momento, de grande significação pessoal,
conduz-me aos agradecimentos e lembranças. Além
de meus conterrâneos, companheiros na atividade
política do presente e do passado, devo prestar ho menagem a meus familiares, em especial a minha
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esposa, Maria, meus filhos, Júnior e Beatriz, meus
pais e irmãos, que constituem a base mais sólida de
minha vida.
Aos amigos – muitos deles aqui presentes –,
que têm demonstrado seu apoio permanente, meus
sinceros agradecimentos. E também agradeço à gente da terra catarinense, que, ao contribuir para alçar-me a esta representação, manifestou um grau de
confiança pelo qual sou profundamente grato. Talvez
me encontre permanentemente em dívida.
Muito obrigado.
(Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Adir Gentil, o
Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Prorrogo, de ofício, por quinze minutos, a Hora
do Expediente, para que possamos ouvir o Senador
Casildo Maldaner, já que os Senadores Maguito Vilela e Osmar Dias estão ausentes. S. Exªs encontravam-se inscritos para falar na Hora do Expediente.
Em seguida, entraremos na Ordem do Dia. Se rão dez votações nominais.
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
Peço a compreensão de V. Exª, para que cum pra religiosamente os cinco minutos a que tem direito.
Tenho certeza de que V. Exª agirá dessa forma.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, procurarei seguir à risca o que prevê o Regimento Interno.
Sr. Presidente, nobres Colegas, nas minhas primeiras palavras, em pelo menos uma frase, já que o
tempo é restrito, gostaria de me incorporar à alegria e
à satisfação dos convidados catarinenses, que estão
na tribuna de honra e nas galerias, porque chega à
Casa mais um catarinense.
Em meu nome e no da Bancada do PMDB no
Senado, gostaria de solidarizar-me com V. Exª, Senador Adir Gentil, por sua assunção no Senado em fun ção da licença do Senador Geraldo Althoff.
Nós, representantes catarinenses nesta Casa,
primamos sempre, acima dos nossos Partidos, por
nosso Estado, Santa Catarina. Muitas vezes, digladiamo-nos em outros campos, mas, no Senado, quando
as questões do nosso Estado estão apresentadas,
somamos esforços.
Sei que V. Exª será um grande representante, uma
vez que vem no lugar do Senador Geraldo Althoff, que
se licencia. Mas também representa o nosso sempre
Governador e Senador Vilson Kleinübing, que honrou
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esta Casa. Primamos por essa fidalguia sempre e em
todos os lugares. Já que o Senador Jorge Bornhausen
também está licenciado, sabemos que, nas mãos do
Senador Ari Stadler, o Estado está muito bem representado, e haveremos de somar esforços para, condignamente, fazer com que os catarinenses se sintam mais
orgulhosos na Confederação deste País.
Sr. Presidente, neste momento, apresento um
projeto de lei, fruto de nossa preocupação com as
agroindústrias. Em Santa Catarina – e isso sói acon tecer no Brasil inteiro –, houve problemas climáticos,
o que atrapalha muito. Como existe uma lei que prevê
a criação do Fundo de Estabilidade do Seguro Rural,
mas como este não detém recursos suficientes, apre sento uma proposta no sentido de se recolher um percentual a ser aplicado no referido fundo e abatido do
Imposto de Renda, para, quando surgirem as intempéries e as calamidades, não ficarmos à mercê de situações como a que vivemos atualmente.
O oeste catarinense, um minifúndio principalmente na produção de valores agregados, em função
da avicultura e da suinocultura, que têm um peso ex traordinário na balança de pagamentos, sofreu muito.
Às vezes, o sofrimento ocorre, como agora, por causa
da seca, mas, muitas vezes, pode dar-se em função
de outras intempéries, como enchentes e geadas.
Com essa proposta, Sr. Presidente, procuro so lucionar, em parte, essa situação. Trata-se de mais
uma contribuição que ofereço à Casa e ao Brasil, neste dia, na tentativa de encontrar caminhos para minorar os problemas dos pequenos produtores, a fim de
que não ocorra o êxodo rural. Em Santa Catarina,
apenas 20% da população vive no meio rural.
Apresento o projeto em cinco vias, Sr. Presidente, de acordo com o que estabelece o Regimento
Interno.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Agradeço ao Senador Osmar Dias a compreensão, ao renunciar ao seu direito de falar.
Apelo aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes e em outras dependências do Senado
Federal, para que venham ao plenário, tendo em vista
que serão votadas dez matérias nominais, com efeito
administrativo e quorum qualificado.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.) – Sr. Presidente, eu estava inscrito para fazer
uma comunicação inadiável.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – V. Exª estava na suplência, e, lamentavelmente,
não foi possível atendê-lo.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Mas não
houve o preenchimento das três inscrições.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Senador Tião Viana, V. Exª poderá falar depois
da Ordem do Dia.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
a V. Exª, que tem sido extremamente sensível a essa
matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Sobre a mesa ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Carlos Wilson.
São Lidos os seguintes:
Oficio nº 0508-L-PFL/2002
Brasília, 21 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão par te da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 37, de 8 de
maio de 2002, que ”Dispõe sobre a estruturação de
órgãos, cria cargos em comissão no âmbito do Poder
Executivo Federal, e dá outras providencias“, em
substituição aos anteriormente indicados.
Efetivo:
Deputada Celcita Pinheiro
Deputada Laura Carneiro
Suplente:
Deputado Francisco Garcia
Deputada Nice Lobão
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.
Oficio nº 0536-L-PFL/2002
Brasília, 21 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão par te da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 38, de 14 de
maio de 2002, que ”Dispõe sobre o parcelamento de
débitos tributários de Estados, do Distrito Federal, de
Municípios e de empresas públicas e privadas em
processo de falência ou de liquidação, institui regime
especial de parcelamento da contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, restabelece prazos para pagamento de
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débitos tributários, inclusive do imposto de renda incidente sobre lucro inflacionário, concede benefícios
fiscais à instalação, ampliação ou modernização de
unidades industriais e tratamento tributário isonômico
entre produção nacional e a importação de papel-jornal, altera a legislação aduaneira e a relativa à cobrança de direitos antidumping e compensatórios, e
dá outras providências“, em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivo:
Deputado Gerson Gabrielli
Deputado Gervásio Silva
Suplente:
Deputado Arolde De Oliveira
Deputado João Carlos Barcellos
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira,
Líder do PFL.
Sr. Presidente do Congresso Nacional,
Indico, em substituição à designação desta Presidëncia, os senadores do bloco PSDB/PPB que
comporão a comissão especial mista destinada a
apreciar a seguinte medida provisória:

Quinta-feira 23

08845

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Serão feitas as substituições solicitadas. Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 282, DE 2002
Nos termos do inciso I, do art. 256, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a retirada, em
caráter definitivo, da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de 2002, que “dá nova redação ao § 6º do
artigo 195 da Constituição Federal. (Reduz o prazo
para início da vigência das contribuições sociais a
partir da data da publicação da lei).”
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Senador Geraldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares)
– O requerimento lido será incluído em Ordem do Dia,
nos termos do art. 256, §2°, inciso II, b do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, Projeto de Lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1° Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:

MP Nº: 38
Publicação DOU: 9-5-02
Dispõe sobre o parcelamento de débitos tributários de Estados, do Distrito Federal, de Municípios e de
empresas públicas e privadas em processo de falência
ou de liquidação, institui regime especial de parcelamento da contribuição para o Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público – PASEP, restabelece prazos para pagamento de débitos tributários, inclusive do imposto de renda incidente sobre lucro inflacionário, concede benefícios fiscais à instalação, ampliação ou modernização de unidades industriais e tratamento tributário isonômico entre produção nacional e a
importação de papel-jornal, altera a legislação aduaneira e a relativa à cobrança de direitos antidumping e
compensatórios, e dá outras providências.

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 136, DE 2002
Inclui a disciplina Noções de Cidadania no currículo do ensino fundamental e do ensino médio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Noções de Cidadania passam a integrar
os currículos do ensino fundamental e do ensino médio como disciplina obrigatória em atendimento ao
disposto no inciso I do art. 27 da Lei nº 9.394, de
1996.
Art. 2º O estudo dos temas relativos a Noções
de Cidadania tem como referencial a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação

Brasília, 21 de maio de 2002. – Geraldo Melo,
Líder do Bloco PSDB/PPB.

A consolidação da democracia requer constante
esforço na difusão e compreensão dos princípios básicos da cidadania.
Compete à escola ensinar aos jovens a compreender a cidadania como participação social e política,
que traduz o conjunto de direitos e deveres assegurados a todos os brasileiros.
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Sugerimos, portanto, que os currículos do ensino fundamental e do ensino médio consagrem espaço próprio para a disciplina Noções de Cidadania,
onde os alunos aprenderiam a consultar documentos
básicos relativos ao tema, em especial, a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos Hu manos, o Código de Defesa do Consumidor e o Esta tuto da Criança e do Adolescente.
Certamente a consulta dos textos legais permitirá, aos jovens, melhor compreensão dos fatos atuais
e conhecimento dos seus direitos e deveres de cidadãos, que, até o momento, são desconhecidos por
significativa parcela da população.
Ante o exposto, solicitamos o apoio dos nobres
colegas para a aprovação deste projeto.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Senador Chico Sartori.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação
básica observarão, ainda, as seguintes diretrizes:
I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e a ordem democrática;
II – consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento;
III – orientação para o trabalho;
IV – promoção do desporto educacional e apoio
às práticas desportivas não-formais.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – O projeto lido será publicado e remetido à Co missão competente.
Sobre a mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1° Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lida a seguinte:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 25, DE 2002
Acrescenta art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitarias, para
prorrogar o mandato dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, de modo
a possibilitar, a partir de 2006, eleições
gerais e coincidência de mandatos em
todos os níveis.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitarias passa a vigorar acrescido do seguinte
artigo:
“Art. 84. Ficam prorrogados até 2006
os mandatos dos Prefeitos, Vice-Prefeitos e
Vereadores eleitos em 2000, de modo à
possibilitar, a partir de então, coincidência
geral de mandatos e eleições gerais, para
todos os níveis.”
Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em
vigor na data de sua publicação.
Justificação
Nas democracias representativas como a nos sa, baseadas em partidos e sufrágio universal, as eleições ultrapassam o sentido de uma simples manifestação de preferência, entre as alternativas apresentadas, para atingirem um significado mais amplo de
adesão dos cidadãos a propostas de governo e de representação, conferindo-lhes legitimidade. Nesse
sentido, é fundamental não apenas que as eleições
se processem simultaneamente, em todos os recantos do País, como também que abranjam todos os
cargos eletivos, do Presidente da República ao Prefeito, do Senador ao Vereador.
Da forma como está hoje, ocorrem eleições a
cada dois anos, ora para Prefeitos, Vice-prefeitos e
Vereadores, ora para Presidente, Vice-Presidente,
Senadores, Deputados Federais, Governadores,
Vice-Governadores e Deputados Distritais, o que
provoca um certo imobilismo da máquina estatal,
devido aos necessários e imprescindíveis controles
sobre os abusos de muitos administradores que utilizam o aparelho administrativo para perpetuar seu
domínio. Além disso, essa periodicidade impõe aos
candidatos aos legislativos estaduais e federais a
recomposição de alianças e apoios políticos junto a
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suas bases eleitorais municipais, em processo de
eleição não coincidente, em prejuízo da continuidade das políticas públicas.
O estabelecimento de eleições gerais, em todos
os níveis, tem por objetivo racionalizar os procedimentos eleitorais nos Pais, a partir da coincidência de
eleições e mandatos em todos os níveis. Tal mudança
trará benefícios ao eleitor e ao poder público, principalmente se for aprovado na Câmara dos Deputados
projeto de lei do Senado, estabelecendo financiamento público para as campanhas eleitorais.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Senador Francisco Escórcio.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Acrescenta art. 84 ao Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, para prorrogar mandato
dos atuais prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, de
modo a possibilitar, a partir de 2006, eleições gerais e
coincidência de mandatos em todos os níveis.
Assinatuaras:
João Alberto – Carlos Patrocínio – Teotônio
Vilela Filho – Maria do Carmo – Chico Satori – Marluci Pinto – Fernando Ribeiro – Gilvan Borges –
Osmar Dias – Lauro Campos – Geraldo Cândido –
Lindberg Cury – Reginaldo Duarte – Alberto Silva
– Renan Calheiros – José Fogaça – Romeu Tuma –
Waldeck Ornélas – Wellington Rocha – Arlindo
Porto – Artur Távola – Moreira Mendes – Nabor Junior – Pedro Simon – Mauro Miranda – Ricardo
Santos – Benício Gama – Edson Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUB SECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada
mediante proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos mem bros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal;
II – do Presidente da República;
III – de mais da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela
maioria relativa de seus membros.
§ 1º A Constituição não poderá ser
emendada na vigência de intervenção federal,
de estado de defesa ou de estado de sítio.
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§ 2º A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional,
em dois turnos, considerando-se aprovada
se obtiver, em ambos, três quintos dos votos
dos respectivos membros.
§ 3º A emenda à Constituição será
promulgada pelas Mesas da Câmara dos
Deputados e do Senado 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 constante de proposta
de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta
na mesma sessão legislativa.
..............................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Proposta de Emenda à Constituição que
acaba de ser lida está sujeita às disposições específicas constantes do art. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – A Presidência recebeu parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 556, de 1999, no qual aquele
Colegiado conclui pela remessa da matéria também
ao exame da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, em decisão terminativa.
Em face da manifestação da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a Presidência retifica o seu despacho inicial e remete o projeto à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Passa-se à
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 283, DE 2002
Nos termos do item 1, do art. 311, do Regimento
Interno, requeiro preferência para que os itens 6, 9 e
10, da Ordem do Dia da presente sessão, sejam apre ciados , respectivamente, em 1º, 2º e 3º lugares.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Artur
da Távola – José Agripino – Geraldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs.Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a inversão solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Item 6:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º
do referido artigo, que trata da propriedade
de empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, tendo
Parecer sob nº 337, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma, oferecendo a redação para o segundo turno.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mérito.
Transcorre, hoje, a terceira e última sessão de
discussão.
Em discussão. (Pausa)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Valadares) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, pela
liderança do Partido dos Trabalhadores.
Passo a presidência ao Senador Edison Lobão,
nosso vice-Presidente no Senado.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, creio que seria importante
que V. Exª pudesse, em nome do Presidente Ramez
Tebet, transmitir a intenção da presidência do Senado, uma vez que ainda ontem, aqui, lemos o compromisso firmado na reunião da presidência e dos líderes, segundo o qual, conforme está registrado em
Ata, a votação em segundo turno desta PEC seria
precedida da instalação, pelo Congresso Nacional,
do Conselho de Comunicação Social.
Ontem, houve esclarecimentos, inclusive da
parte do Senador Carlos Wilson, no sentido de que
estavam sendo tomados os passos necessários
para o entendimento com a Mesa da Câmara dos
Deputados, que tomou providências de ontem para
hoje. Estive com o Líder, Deputado João Paulo Cunha, que me informou que teve reuniões com representantes das diversas empresas de comunicação,
de jornais e outras, para que fosse estabelecido um
entendimento de consenso entre a Câmara e o Senado. Tendo havido esse consenso – e acredito
nisso -, poderá o Presidente do Senado, Senador
Ramez Tebet, convocar a reunião do Congresso Nacional. Isso poderia ser feito hoje, para que a reunião
fosse realizada amanhã, para a instalação do Conselho de Comunicação Social.
Sr. Presidente, o Bloco de Oposição, o Partido
dos Trabalhadores, com toda a boa vontade, agindo
de boa-fé, atendeu ontem ao apelo do Senador Carlos Wilson e dos demais líderes; por isso, gostaria de
ter essa notícia antes da votação da matéria. O pró prio Senador Ramez Tebet, na tarde de ontem, informou-me que teve diálogo com o Presidente Aécio Neves nessa direção. Como há uma expectativa muito
grande de que efetivamente não seja frustrado aquele
entendimento, agradeço a V. Exª pela informação
concreta sobre esse tema, atendendo ao compromisso que todos nós firmamos.
Portanto, a Presidência do Senado convocaria
hoje uma reunião do Congresso Nacional para apre ciar e votar essa questão do Conselho de Comunicação Social.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
responde à questão de V. Exª dizendo que já na sessão de ontem o Senador Carlos Wilson deu-lhe alguns
esclarecimentos a respeito. Neste momento informa-me o Secretário Carlos Wilson que esteve em
contato com o Presidente Aécio, que informou que
está elaborando a lista. Conseqüentemente, creio que
o compromisso inicialmente ajustado foi cumprido.
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Porém, se V. Exª não se conforma com a solução anunciada, teria o recurso de um pedido de adiamento por vinte e quatro horas, o que causaria alguns
transtornos, porque há uma expectativa muito grande
no sentido da votação ainda hoje, nesta tarde, dessa
Proposta de Emenda Constitucional. Como Líder, V.
Exª poderá, se desejar, solicitar o adiamento por vinte
e quatro horas, e, desde que os demais Líderes e o
Plenário estejam de acordo, a Mesa nada terá a opor.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, quero agir com a maior boa-fé. O Se nador Ramez Tebet estava aqui há vinte minutos.
Enquanto o Relator e outros Senadores expressam
sua opinião, gostaria de fazer um apelo para que pos sa o próprio Senador Ramez Tebet comunicar ao Se nado o compromisso da convocação do Congresso
Nacional para essa finalidade. Dessa forma estará re alizada a conclusão do compromisso que havíamos
firmado.
Sr. Presidente, permita-me explicar por que isso
é necessário. Diversas pessoas e entidades estão
agindo no sentido de colaborar com o Senado para a
instalação do Conselho de Comunicação Social. Já
foi dito em outra oportunidade, inclusive por ocasião
da apreciação de lei sobre televisão por sistema de
canal, que o compromisso seria efetivamente cumprido, e acabou sendo adiado.
Então, gostaríamos de ter toda a certeza, para
dizer às pessoas que estão aqui nos aguardando, de
que o compromisso será firmado. Acredito na disposição e boa vontade da Mesa, mas V. Exª há de convir
que, neste caso, a palavra do Presidente do Senado,
que tem o poder de convocar o Congresso Nacional
para essa finalidade, é importante.
Ademais, Sr. Presidente, há ainda outras razões
para a convocação do Congresso Nacional. Todos os
Líderes aqui no Senado assinaram a solicitação de
convocação do Congresso Nacional para o exame do
Projeto de Conversão em Lei da Medida Provisória nº
2.175/01, que dispõe sobre a reestruturação da Car reira Auditoria do Tesouro Nacional, sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência e da
Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, para apreciar o
relatório do Deputado Roberto Pessoa.
A convocação do Congresso Nacional atenderia
a ambos os propósitos e seria importante, até porque
todos os Líderes assinaram a solicitação de convocação para essa finalidade.
O próprio Senador Ramez Tebet também disse
ao Unafisco e às demais entidades que estão reuni-
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das agora, em grande número, no Auditório Petrônio
Portela, que isso seria atendido.
Então, Sr. Presidente, é o apelo que renovo ao
Senador Ramez Tebet, nosso Presidente do Senado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su plicy, o Sr. Antonio Carlos Valadares, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve. Manifestei-me
diversas vezes em sentido contrário a essa emenda,
mostrando que se trata de um tema que transcende
muito à mera consideração da saúde das empresas
de comunicação, dos empregos gerados e mesmo do
desenvolvimento da cultura nacional.
Penso que esse tema envolve uma questão de
soberania, porque, hoje, uma das principais armas de
dominação utilizadas é exatamente o controle da in dústria cultural, da indústria de informação. Enfim, entendo que essa questão deveria ser apreciada com
mais cuidado.
Entretanto, já foi aprovada em primeiro turno e
acredito que também o seja em segundo turno. Votei
contra na primeira votação, quando eu ainda estava
sem Partido. Hoje, estou filiado ao PT, cuja posição
partidária é a favor da emenda. Por isso, pedi permissão à Bancada e à Direção do Partido para manter coerentemente o meu voto anterior, contrário, compreendendo a posição do Partido e as razões alegadas
para votar a favor.
No entanto, a Bancada e o Partido vão respeitar
a minha posição anterior, na verdade uma posição
histórica de mais de trinta anos. Ontem, na tribuna,
tive a oportunidade de contar uma história de que participei e que teve um determinado resultado. Espero
que isso não se repita agora em sentido contrário,
pois seria um desastre para a consolidação dos interesses da Nação brasileira, tão assediada e ameaçada, em vários aspectos, por intervenções de grandes
potências do mundo de hoje.
Repito aqui que espero estar equivocado. Espero, sinceramente, e torço para isso.
Todavia, coerente com a minha posição de 35
anos atrás e com a posição assumida na primeira votação dessa emenda, vou votar contrariamente a ela,
embora reconhecendo as razões do PT, o meu Partido, de votar a favor.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com a
palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, entendi bem
as colocações em que o Senador Eduardo Suplicy
conclama o empenho de V. Exª a fim de convocar o
Congresso Nacional para apreciar a criação do Con selho de Comunicação Social e a Medida Provisória
do Projeto de Conversão sobre os auditores fiscais.
Assisti à primeira reunião na Câmara, com os
Deputados Roberto Pessoa e Ricardo Barros,
Vice-Líder do Governo, em que estavam tentando
equacionar algumas dúvidas sobre esse projeto de
conversão. Foi marcada para hoje uma reunião de trabalho, às 17h30min, para a sua conclusão.
Acredito que o compromisso do Senado, no que
diz respeito ao Conselho, foi cumprido por inteiro.
Apenas encaminhou-se à Câmara, que tem o direito
de analisar os nomes oferecidos pelo Senado, cabendo-lhe propor ou não a troca de alguns nomes.
O Senado cumpriu o acordo. Assim, não vejo razão para procrastinação. Se convocarmos uma sessão do Congresso, na expectativa de votarmos depois, retardaremos a votação, sem qualquer vantagem.
O Senado não voltará atrás, porque a decisão foi to mada pela Mesa. O Senador Carlos Wilson se empenhou, consultou todos os envolvidos no problema de
rádio, comunicação e TV, e V. Exª assumiu, com o vi gor com que sempre dirigiu essa Presidência, junto
com o Sr. Carlos Wilson, a palavra empenhada na formação do Conselho.
Creio que o Senado cumpriu o seu papel. Não
há o que fazer, a não ser esperar, com respeito, a de cisão da Câmara dos Deputados, que está caminhando para uma solução provavelmente ainda hoje.
Sr. Presidente, cumprimento V. Exª pela coragem na solução do problema, o Senador Carlos Wil son, que tão bem elaborou o seu relatório, e as Lideranças, que fizeram acordo em relação às decisões
da Mesa.
Sou favorável a que se proceda à votação, ca bendo sempre a V. Exª cobrar a resposta da Câmara
em relação ao projeto apresentado pela Mesa do Se nado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Geraldo Cândido.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar de o meu Partido, o
Partido dos Trabalhadores, ter votado a favor desta
PEC na Câmara dos Deputados e no primeiro turno
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no Senado, eu, pessoalmente, tenho posição contrária. Externei-a na votação em primeiro turno, abstendo-me, em função da decisão da Bancada de votar favoravelmente.
Considero estranho – e quero argumentar aqui
em Plenário mais uma vez – que, apesar do acordo
firmado entre as Lideranças, de que a instalação do
Conselho de Comunicação Social seria feito entre um
turno e outro de votação da PEC, o Conselho ainda
não tenha sido instalado.
Com todo o respeito, discordo do Senador Ro meu Tuma, que disse que o Senado cumpriu o seu
papel. Não é bem assim, porque a proposta do Con selho deve ser instalada pelo Congresso Nacional, e
não apenas pelo Senado. Tanto é verdade que não foi
instalado. Existe uma relação com o nome de pessoas que vão compor o Conselho, mas, até agora, não
houve acordo.
Ainda está havendo uma negociação na Câmara dos Deputados com o Presidente Aécio Neves e o
Líder do PT, Deputado João Paulo.
É necessário, para se ter a efetiva instalação do
Conselho, um ato que a autorize e aprove. Uma listagem de nomes não significa nada. Portanto, o acordo
não foi cumprido.
O nosso entendimento é o de que não se deveria votar a PEC enquanto não houvesse a efetiva instalação do Conselho, até porque ainda está havendo
negociação na Câmara dos Deputados.
Faço um apelo a V. Exª, Sr. Presidente, no sentido de que transfira a votação da PEC até que haja um
acordo formalizado, concretamente aprovado. Só assim poderemos votar.
Pessoalmente, mantenho a minha posição contrária.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Geraldo
Cândido, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, acho que é importante a injeção de
recursos nos meios de comunicação, nas empresas
jornalísticas de radiodifusão sonora. E penso que, na
elaboração da proposta de emenda constitucional, foram tomados os cuidados necessários: a programação e a editoração serão de responsabilidade exclusi-
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va de brasileiros natos ou naturalizados há mais de
dez anos. A injeção de capital alienígena, de outras
nações, terá um limite de, no máximo, 30%, ficando
70% do capital dessas empresas jornalísticas com os
brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos.
Portanto, aprovamos essa proposta de emenda
constitucional, esperando que ela venha a surtir os
efeitos que desejamos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs Senadoras e Srs. Senadores, por gentileza, peço a aten ção de todos.
Não é a matéria, propriamente, que é complexa.
Complexa é a instalação do Conselho de Comunicação Social, compromisso assumido pelo Senado da
República, junto com a Câmara dos Deputados.
O Senado da República, por intermédio da
Mesa e das lideranças partidárias, tomou as providências e, no dia 14 deste mês, enviou uma lista à
consideração da Mesa da Câmara dos Deputados.
Essa lista ainda não nos foi devolvida, apesar dos
grandes esforços que o Presidente da Câmara dos
Deputados, o nobre Deputado Aécio Neves, está realizando.
Como percebo que, quanto ao mérito dessa matéria, há boa vontade de praticamente todos os partidos nesta Casa, vou, de ofício, inverter a ordem de
votação. Vou sobrestar a discussão dessa PEC e passaremos à votação de outras matérias. Enquanto
isso, pode ser que nos chegue a lista vinda da Câmara. Tão logo isso ocorra, poderei anunciá-la e marcar
uma sessão do Congresso Nacional para a apreciação dos membros indicados para compor o Conselho
de Comunicação Social, órgão de assessoramento
do Congresso Nacional.
Enalteço o trabalho da Mesa do Senado, capitaneada pelo 1º Secretário, Senador Carlos Wilson, que
envidou esforços, ouviu representantes das empresas jornalísticas, ouviu entidades da sociedade civil e
pôde encaminhar uma sugestão do Senado à Câmara dos Deputados.
Assim sendo, declaro a inversão e declaro sus pensa, temporariamente, a discussão da matéria.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pois não.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem.) – Sr. Presidente, quando for possível, e se eu
merecer a atenção de V. Exª, pediria preferência para
o item 2 da pauta, que cria os tribunais regionais federais da 6ª e 7ª regiões. Trata-se do item 2 da pauta.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aguardo
o requerimento de V. Exª e peço permissão para, en quanto isso, apreciar outro item.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 9:
PARECER Nº 385, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 270, de 2002 –
art. 281 do Regimento Interno)
(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)
(Inversão da pauta,nos termos do Requerimento
nº 283, de 2002, lido e aprovado anteriormente)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 385, de 2002, da Comissão Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Lúcio
Alcântara, sobre a Mensagem nº 129, de
2002 (nº 310/2002, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Doutor Gilmar
Ferreira Mendes, para exercer o cargo de
Ministro do Supremo Tribunal Federal na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José Néri da Silveira.
Discussão do parecer em turno único. (Pausa)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra, para discutir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nos termos dos arts. 52, III,
“a”, e 101, parágrafo único, da Constituição Federal, o
Presidente da República submete à consideração do
Senado Federal o nome do Advogado-Geral da
União, Dr. Gilmar Ferreira Mendes, para exercer o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, em vaga
decorrente da aposentadoria compulsória do Ministro
José Néri da Silveira.
É importante assinalar que a Oposição, como
uma espécie de voto de confiança, não criou embaraços às duas indicações anteriores apresentadas pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso para vagas
do Supremo, Nelson Jobim e Ellen Gracie. Agora, entretanto, somos forçados a reconhecer que o desempenho deles na Suprema Cor te tem dado azo à manifestação de muitos operadores do direito de que am bos parecem estar funcionando como “líder e vice-líder do governo no Supremo Tribunal Federal”.
A questão do controle das cortes constitucionais
pelos chefes de governo ou chefes de Estado tem

542
08852 Quinta-feira 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

sido um dos grandes desafios do constitucionalismo.
O tema já era candente, nos Estados Unidos, na virada do século XVIII para o século XIX, quando John
Adams buscou impor obstáculos à ação dos republicanos, liderados por Thomas Jefferson, vitoriosos na
eleição de 1800, por meio da indicação de juízes sim páticos aos federalistas para postos-chaves no Poder
Judiciário, inclusive na Suprema Corte. Abraham Lin coln também procurou controlar a Suprema Corte de pois que essa declarou inconstitucionais algumas leis
que havia logrado aprovar durante a Guerra Civil.
Num movimento conhecido como packing the court,
Roosevelt intentou, sem êxito, em 1937, controlar a
Suprema Corte que lhe era adversa. Vale recordar
que o Congresso, controlado em ambas as casas pe los democratas, corajosamente rejeitou essa tentativa de um presidente – também democrata – de manietar a corte constitucional norte-americana.
A história constitucional brasileira também nos
oferece exemplos na mesma linha.
Poderíamos recordar a indicação, pelo Marechal Floriano Peixoto, do médico Barata Ribeiro para
uma das vagas do Supremo em sinal de contestação
às decisões da Corte que lhe eram contrárias – e o
Senado Federal, corajosamente, rejeitou essa indicação.
Poderíamos lembrar a elevação do número de
11 para 16 ministros, no Supremo, estabelecida pelo
AI-2, de 1965, pelo Marechal Castello Branco (naquela oportunidade, o Ministro da Justiça, Juracy Magalhães, substituto de Milton Campos – que renunciou
por não concordar com essa excrescência -, declarou
à imprensa: “o governo está naturalmente selecionando nomes para completar os Tribunais com juízes à
altura do desenvolvimento do Brasil e das necessidades da Revolução” – O Globo, 28/10/65).
Poderíamos, ainda, citar a aposentadoria com pulsória dos Ministros Hermes Lima, Evandro Lins e
Silva e Vitor Nunes Leal, por meio do AI-5, de 1969.
A indicação de Gilmar Ferreira Mendes insere-se no mesmo contexto: o Dr. Gilmar Mendes, uma
vez no Supremo, poderá ser, para usarmos um jargão
jurídico citado pelo Senador José Eduardo Dutra em
sua sabatina, uma longa manus, um preposto do
atual Presidente da República no Supremo Tribunal
Federal.
Mais grave, porém, é que Gilmar Ferreira Men des, em que pese seu notório saber jurídico, é um ju rista de extração conservadora. Basta consultar a lista
de juristas que o apóiam para o Supremo Tribunal Federal para que se verifique que quase todos eles são
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notórios defensores das elites dominantes, dos gran des conglomerados econômicos e das diretrizes governamentais que espelham esses interesses.
Para Gilmar Ferreira Mendes, a Constituição
deve ser interpretada sob a ótica de uma inevitável
concentração de poderes. A Lei Maior, para ele, jamais será aquilo que Sir Edward Coke, no século XVII,
chamava de “o escudo dos pobres, contra os ricos e
poderosos”; sua Constituição não é a garantia dos
oprimidos e explorados contra o Leviatã; sua Constituição vai de encontro aos interesses do povo, no sentido de sua afirmação como sede de toda a soberania
e incorporação aos benefícios do desenvolvimento
econômico; sua Constituição choca-se com uma vi são de isonomia em que se procura a igualação social
pela lei.
Na nossa história recente de fatos jurídico-políticos, onde se vê o dedo do Dr. Gilmar Ferreira Men des? Defendeu a inconstitucionalidade do reajuste
dos benefícios previdenciários previstos nos arts. 41
c/c art. 146 da Lei nº 8.213/91 (o famoso reajuste de
147%); sustentou o mandato do Presidente Fernando
Collor, por ocasião de seu processo de impeachment ; dirigiu as batalhas jurídicas da privatização das
estatais, inclusive no aconselhamento de edição de
medida provisória centralizadora das instâncias judiciais decisórias; orientou a nova regulação de ações
rescisórias, de forma a sustar o pagamento de perdas
salariais por entes estatais, em face de sucessivos
planos econômicos; argüiu a inaplicabilidade do Código do Consumidor, por ocasião da adoção de medidas restritivas de consumo de energia elétrica; advogou o não-pagamento das perdas do FGTS ante di versos planos econômicos, e, não contente com a decisão adversa do STF, preconizou a diminuição, a
posteriori, de prazos prescricionais para impedir o
pagamento dos reajustes do mesmo FGTS; laborou
na formatação do famigerado projeto de “flexibilização da CLT”.
Certamente diria Ian Fleming que Gilmar Ferreira Mendes, em relação a quem é pobre, excluído ou
marginalizado, é, no mundo jurídico, a incorporação
do “Satânico Dr. No”.
Gilmar Ferreira Mendes defende que, em matéria de controle de constitucionalidade, o Brasil caminhe no rumo da adoção do modelo alemão, pelo qual
apenas o Tribunal Constitucional Federal – Bundesverfassungsgericht (BVG) – exerce a censura das
leis, em face da Constituição. É nesse contexto que
ele se refere ao Judiciário brasileiro como um “manicômio” e aos juízes como “autistas”. Em que atos jurídicos pode ser detectada a marca de Gilmar Ferreira
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Mendes de defesa dessa concentração da jurisdição
constitucional? Na defesa da introdução, no ordenamento jurídico, da ação declaratória de constitucionalidade, o que ocorreu na Emenda Constitucional nº 3,
de 1993; na previsão de medida cautelar para as
ações declaratórias de constitucionalidade, como
propôs na ADC nº 4; e, mais tarde, no art. 21 da Lei
9.968/99, o que, para Gilmar Ferreira Mendes, seria
um “incidente de inconstitucionalidade”, tal como
ocorre na Alemanha, mas que na nossa práxis de
controle de constitucionalidade misto poderia ser
chamado, na expressão do Senador Roberto Freire,
de “avocatória travestida”.
Foi Gilmar Mendes quem rascunhou o art. 27 da
Lei nº 9.868/99, que autoriza os juízes do STF, em
nome da “segurança jurídica” e do “interesse social”,
a restringir os efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, ou postergar a eficácia da decisão sine die (sem data determinada). Ora,
não deveria ser a Constituição a pedra angular da se gurança jurídica e do interesse social de uma comunidade política?
O problema é que Gilmar Ferreira Mendes pro põe uma adoção seletiva do modelo alemão de jurisdição constitucional. Aquilo que esse sistema tem de
positivo, sob o ângulo da prevalência do regime democrático, ele rejeita.

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, se a nova regra adotada pela CCJ do
Senado Federal na Reforma do Judiciário (emenda
José Eduardo Dutra), quanto aos requisitos de indicação de Ministro do Supremo Tribunal Federal, já estivesse em vigor, Gilmar Ferreira Mendes só poderia
estar sendo indicado para vaga do STF se tivesse se
afastado da AGU há três anos. Essa inovação tem
como inspiração as condições impostas pela lei ale mã para que um jurista seja indicado para o Tribunal
Constitucional Federal (BVG). Entretanto, na sua obra
de doutoramento, Gilmar Ferreira Mendes chega a
ser lacônico sobre isso, dizendo que os juízes do Tribunal Constitucional “devem contar pelo menos qua renta anos e preencher os requisitos exigidos para o
exercício da carreira de juiz” (Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 5). Ao contrário de
Gilmar Mendes, o Prof. Konrad Hesse, por exemplo,
juiz aposentado daquele tribunal, relata minuciosamente, em importante obra, quais são os impedimentos, à luz do disposto na alínea 3 do § 3º da Lei sobre
o Tribunal Constitucional Federal (Elementos do Di-
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reito Constitucional da RFA. Porto Alegre: Fabris,
1998, p. 489).
Perguntado sobre isso na CCJ, o Dr. Gilmar
Mendes definiu o modelo alemão como “confuso”. Por
que confuso? Por que inibe a influência política dos
governantes na indicação? Por que exige um largo
consenso entre maioria e minoria parlamentar quanto
às indicações? Por que o prazo de atuação do juiz
constitucional é limitado a doze anos (Gilmar Mendes
poderá ficar 24 anos no STF), o que “oxigena” a jurisprudência do Tribunal? Será confuso porque a Câmara dos Deputados é quem decide sobre a metade dos
cargos a serem ocupados? Onde está a confusão, se
esse modelo vigora na Alemanha desde os anos 50 e
nunca foi questionado?

(O Sr. Presidente faz soar a campainha.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr, Presidente, há outros elementos de contradições
e dependências com respeito à conduta do Dr. Gilmar
Ferreira Mendes. Com todo respeito a sua pessoa,
neste caso, considerando que o meu tempo não será
suficiente para tratar de tudo o que seria importante, e
que o Senador José Eduardo Dutra ainda irá expor
outros argumentos, quero abrir o meu voto. Apesar de
a votação ser secreta, o meu voto e o voto de meus
companheiros de Partido serão contrários.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra, para
discutir. Logo a seguir, ao Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana passada,
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
ocorreu a sabatina do Dr. Gilmar Mendes, a qual se
prolongou por algumas horas. Quando do encaminhamento da votação naquela Comissão, fiz alguns
registros e gostaria de refazê-los neste plenário.
Ressalto que esta é a terceira indicação do Presidente da República para preenchimento de cargo
de Ministro do Supremo Tribunal Federal. A primeira
indicação foi a do Ministro Nelson Jobim; a segunda,
da Drª Ellen Gracie; e, agora, a do Dr. Gilmar Mendes.
Às duas indicações anteriores, a Oposição votou favoravelmente.
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Atualmente, estamos discutindo, no Senado Federal, a proposta de emenda constitucional que estabelece a reforma do Poder Judiciário. Inclusive apre sentei emenda relativa ao processo de indicação para
o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, a
qual foi acatada pelo Relator e submetida à votação
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
por solicitação de destaque da Liderança do Governo.
Aquela Comissão manteve o parecer do Relator, aca tando, portanto, a emenda.
É lógico que ainda é emenda a uma proposta
de emenda à Constituição. Infelizmente, ainda não
está no texto constitucional. Nem sei se essa proposta será mantida pelo Plenário do Senado, já que
o Governo antecipou a sua intenção de reapresentar
a emenda aqui no plenário. Como sabemos que pre cisamos de 49 votos para sustentá-la, não sei se a
emenda será mantida, infelizmente.
O fato é que, se a regra aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania já estivesse em vigor, o Senado não estaria analisando, neste
momento, o nome do Dr. Gilmar Mendes. Poderia
fazê-lo daqui a três anos, mas não o estaria analisando agora. O Presidente da República não poderia fazer a sua indicação, uma vez que a emenda
estabelece uma quarentena anterior à indicação, de terminando que pessoas que tenham ocupado os
cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, deputado federal,
senador, advogado-geral da União, procurador-geral
da República, presidente nacional da OAB não podem, num prazo de três anos, ser indicados para
ocupar a vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Esse processo de modelo de indicação para
Ministro do Supremo Tribunal Federal foi debatido
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Surpreendentemente, o que constatamos, mais uma
vez, é que a visão do Dr. Gilmar Mendes em relação
ao modelo de jurisdição constitucional é seletiva:
aquilo que pode beneficiá-lo e acaba beneficiando-o neste momento ele considera positivo. No entanto, em suas obras, ele omite uma prerrogativa
fundamental para que até o modelo constitucional
alemão esteja em vigor e dê certo. Falo exatamente
das condições e dos pré-requisitos para que as pes soas possam compor aquela Corte.
Embora defenda o modelo alemão de jurisdição constitucional, o Dr. Gilmar Mendes afirmou,
quando questionado a respeito da forma de composição do Tribunal Constitucional, que era um modelo
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confuso. É estranho, porque é um modelo confuso
que funciona desde os anos 50. E esse modelo estabelece a necessidade de amplo consenso entre a
maioria e a minoria no Congresso Nacional, exatamente para tirar o caráter meramente pessoal da in dicação de um Ministro do Supremo, porque lá se
exige o quorum de 2/3 para a aprovação dos indicados. Nossa emenda é até um pouco mais conservadora, pois estabelecemos a exigência do quorum
mínimo de 3/5 para a aprovação dos nomes. Além
disso, as restrições que apresentamos em relação
às indicações são até mais rigorosas no modelo ale mão.
No entanto, seletivamente, o Dr. Gilmar Mendes analisa que a parte boa do modelo alemão é
apenas a que concentra o poder de constitucionalidade na Suprema Corte. O que dá legitimidade à
Suprema Corte alemã para estabelecer esse modelo concentrado de jurisdição constitucional não deveria, na visão do Dr. Gilmar Mendes, ser aplicado
no Brasil. Para ele, mantém-se a atual situação: a in dicação é prerrogativa única e exclusiva do Presidente da República e não se exige um consenso no
Congresso Nacional o que daria maior legitimidade
à indicação.
Além disso, questionei o Dr. Gilmar Mendes
sobre o porquê de uma medida provisória que estava sendo reeditada por 21 vezes pelo Governo Federal ter apenas em sua 22ª reedição a introdução
de um mecanismo novo: o estabelecimento do foro
privilegiado para o advogado-geral da União. Coincidentemente, essa modificação na medida provisória,
volto a repetir, foi feita apenas na sua 22ª reedição e
introduzida exatamente depois que o Supremo Tribunal Federal havia decidido que não cabia foro privilegiado de julgamento ao advogado-geral da União. Por tanto, era uma medida provisória – aliás, como tantas
outras – que tinha nome, endereço e CPF. Questionado sobre o assunto, se havia tido ou não alguma participação na redação dessa medida provisória, ele tergiversou.
Em relação à reputação ilibada, fiz questão de
dizer que, para mim, essa discussão não diz respeito à existência ou não de processos contra quem
quer que seja, porque todos os que exercem cargos
públicos estão sujeitos a processos contra si das
mais variadas origens. Mas fiz questão de perguntar
sobre uma das questões meio nebulosas levantadas
em relação à sua atuação: justamente se o Dr. Gilmar Mendes tinha, como sócio, em uma instituição
de ensino na sua cidade natal, Diamantino, em Mato
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Grosso, alguém que tivesse alguma ligação com o
DNER. O Dr. Gilmar Mendes disse que era sócio do
Sr. Marcos Antônio Assis Tozzatti. Quando perguntado se tinha alguma ligação ou vinculação com o
DNER, o Dr. Gilmar Mendes lembrava-se apenas
dos tempos em que ambos se conheceram no Ministério da Justiça. O Sr. Marcos Antônio Assis Tozzatti, na época em que se tornaram sócios em Diamantino, era assessor especial do Ministro Eliseu
Padilha no DNER e era responsável pela liberação
dos empenhos daquele Ministério, situação nebulosa que acabou gerando uma ação de improbidade
administrativa por parte do Ministério Público, ação
essa que o Dr. Gilmar Mendes classificou como ar mação do Ministério Público.
Portanto, Sr. Presidente, entendo que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania deveria,
até por coerência, ter rejeitado o nome do Dr. Gilmar
Ferreira Mendes, já que, se dependesse daquela
Comissão, já estaria em vigor uma emenda constitucional que impediria a indicação do nome dele para
o Supremo Tribunal Federal.
Considerando ainda que a mim me soaram in satisfatórias as respostas dadas por S. Exª, particularmente em relação a essa medida provisória que,
na sua 22ª reedição, incluiu um dispositivo que o be neficiava diretamente; e, em terceiro lugar, em função dessa questão do DNER, que, a meu ver, continua inexplicada, embora, com certeza, não haja ne nhuma decisão do Judiciário, é que – sem nenhum
caráter oposicionista, volto a insistir, porque nas
duas indicações anteriores do atual Presidente da
República, eu e a Bancada da Oposição votamos a
favor –, abrindo mão do direito de ter o voto secreto,
externo que votarei contrariamente à indicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para dis cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras
e Srs. Senadores, estamos discutindo a indicação
do Dr. Gilmar Ferreira Mendes, um dos homens
mais respeitados deste País, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. E de onde S. Exª vem? De
um pequeno município histórico, com mais de 280
anos de existência, de um Estado com grande potencial, mas ainda pobre. Será que esta discussão
estaria ocorrendo se Gilmar Mendes fosse de uma
grande cidade ou de um grande Estado brasileiro?
Pelo seu esforço, ele tornou-se Advogado-Geral da
União, e hoje aprovaremos a sua indicação para
compor o Supremo Tribunal Federal.
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Sr. Presidente, imputaram a Gilmar Mendes al gumas ações que estavam previstas como obrigações suas. Na sabatina da CCJC, ninguém contestou
seus conhecimentos jurídicos, apenas algumas situações com que se defrontou nos cargos que ocupou –
e os exerceu muito bem –, e delas alguns se utilizaram para tentar incriminá-lo, mas o Dr. Gilmar Mendes
soube muito bem responder.
Como mato-grossense – assim como V. Exª,
Sr. Presidente – e conhecedor profundo da atuação
do Dr. Gilmar Ferreira Mendes, vou votar favoravelmente à sua indicação para o STF. Diamantino e
todo o Estado de Mato Grosso estão atentos ao Se nado Federal, esperando a aprovação do seu nome
para compor o Supremo Tribunal Federal. É a primeira vez que um mato-grossense é indicado para a
Suprema Corte brasileira.
Por isso peço a todos que, como já fizeram na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
aprovem o nome de Gilmar Mendes para a vaga deixada pelo Ministro Néri da Silveira no STF.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para dis cutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras
e Srs Senadores, neste momento, faço uma evocação à memória do ex-deputado, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e Professor de Finanças Ali omar Baleeiro. Ouvi dele, diversas vezes, a colocação de que, tal como ocorre nos Estados Unidos, a
escolha e indicação de membros do Supremo Tribunal Federal constitui um ato político.
Mas é óbvio que, quando o Professor Aliomar
Baleeiro se referia ao caráter político da indicação
de um ministro da Suprema Corte, não se referia à
política com p minúsculo; ele não se referia à escolha de pessoas altamente comprometidas com um
ideário que não se sabe qual; com o neoliberalismo
que visa a desestruturar, desempregar, desfazer as
conquistas dos trabalhadores e da sociedade, principalmente das classes mais pobres, mais desvalidas,
deste País.
Prestei muita atenção à argumentação do Senador Eduardo Suplicy, que trouxe a esta Casa exemplos
históricos de como as relações entre o Executivo e a
Suprema Corte têm muitas vezes sido perturbadas.
Estão sempre perturbadas, principalmente quando se
verifica que o Poder Executivo quer exercer a ditadura
sobre os outros dois Poderes.
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No lugar da presença de eminentes e indiscutíveis mestres do Direito, de pessoas independentes do
Governo, o que vemos agora é a indicação, para o Supremo Tribunal Federal, do mais competente defensor,
do escriba de inúmeros atos, de inúmeras medidas
provisórias, como prêmio pelo seu trabalho parcial, pelo
seu trabalho subserviente à vontade do príncipe.
Quero, então, prestar uma homenagem ao
Professor e Ministro do Supremo Tribunal Aliomar
Baleeiro e registrar que a substituição ora ensejada
faz baixar a média da competência, da dignidade e
da independência do Supremo Tribunal Federal.
Fui contrário às duas outras indicações, apesar
de o Partido a ter aprovado, e não me arrependo. O
Supremo Tribunal não pode ser um apêndice do Po der Executivo, apenas um organismo para dizer
“sim, senhor” a todas as vontades que emanam do
centro do Poder Executivo.
Finalizando, gostaria de lembrar que, em certo
momento – e isto não foi referido aqui pelo Senador
Eduardo Suplicy –, apenas três ministros da Suprema Corte americana apoiavam as propostas de reforma do Presidente Roosevelt. Em 1935, quando
da aposentadoria de cinco membros daquela Cor te,
ele nomeou cinco ministros e, com isso, conseguiu
transformar as suas propostas, que até então eram
consideradas inconstitucionais, em medidas aprovadas e constitucionalizadas, de acordo com a nova
composição da Suprema Corte dos Estados Unidos.
Hoje, no Brasil, vivemos uma situação semelhante. Tudo que vier do Supremo Tribunal Federal
obterá as bênçãos, a água benta da legitimidade e
da constitucionalidade, uma vez que o STF está pe netrado por estes ilustres componentes que sequer
tiveram a oportunidade e a exigência de esperarem
uma salutar quarentena para tomar posse na Suprema Corte brasileira.
Pedi a palavra para me manifestar contrariamente. Votarei contra a indicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Antero Paes de Barros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, gostaria de realçar que houve uma unanimidade no debate realizado na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, inclusive entre os Senadores que informaram ter votado, naquela ocasião, contra a indicação do Dr. Gilmar Mendes, porque seu nome atende
aos dois requisitos solicitados para compor o Supre-
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mo Tribunal Federal: o primeiro, reputação ilibada; o
outro, notório saber jurídico.
O Dr. Gilmar Mendes não tem absolutamente
nada que macule a sua biografia e o seu conhecimento jurídico é respeitado até pelos que lhe fazem
oposição.
Preenchidos os dois requisitos, Sr. Presidente,
é preciso, então, destacar: como alguém que preenche todos os requisitos consegue granjear também
bastante oposição? Há, infelizmente, no Brasil um
conceito de que o Estado não é de ninguém, de que
não faz bem defender o Estado. O Ministro Gilmar
Mendes, enquanto Advogado-Geral da União, angariou adversários exatamente porque defendeu o interesse público e contrariou interesses de bancas
privadas. Isso foi fundamental para que S. Exª exer cesse com correção a função de Advogado-Geral da
União. Os exemplos acontecem em todos os Estados. É normal vermos Procuradores de Estado per derem prazos para que alguns corporativismos ganhem força nas ações movidas contra o Estado.
A Advocacia-Geral da União foi exemplar nessas
atividades de economizar para os cofres públicos cerca de R$20 bilhões. Darei aqui apenas alguns exemplos. Na ação rescisória que a Sinal movia contra a
União, buscando o recebimento relativamente aos Pla nos Econômicos Bresser e Verão, a atuação da Advo cacia-Geral da União fez com que o sindicato tivesse
de devolver R$255 milhões aos cofres públicos.
Na ação da Marcon, o Governo já havia sido
condenado a pagar R$14 milhões. Com a intervenção da Advocacia-Geral da União, o valor da condenação foi reduzido. Os cálculos foram refeitos e a
União teve de pagar somente R$1,3 milhão.
Na ação indenizatória da lavoura cacaueira, no
valor de R$300 milhões, chegou-se à conclusão, di ante da atuação da Advocacia-Geral da União, de
que mais de 60% desse valor já haviam sido recebidos.
Enfim, Sr. Presidente, devido à eficiência da
Advocacia-Geral da União, houve uma redução significativa dos custos que tiveram de ser desembolsados pela União. A AGU também ingressou com
ações que possibilitaram a recuperação de imóveis
no exterior em nome do ex-Juiz do Tribunal Regional
do Trabalho de São Paulo, Nicolau dos Santos Neto.
Foi uma vitória aplaudida pela população brasileira.
Também houve ações que resultaram na expropriação de mais de quinze imóveis rurais onde
haviam sido localizadas plantações de maconha.
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Desses quinze imóveis, nove já estão à disposição
do Ministério da Reforma Agrária para uma política
de reforma agrária, com uma punição exemplar mo tivada pela ação do Dr. Gilmar Mendes.
Como mato-grossense, queremos fazer um
apelo ao Senado da República para que coloquemos esse extraordinário brasileiro no Supremo Tribunal Federal.
Eram essas as considerações, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Presidente José Sarney.
O SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP. Para discutir.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apenas umas breves palavras. É na divergência e na li berdade de opiniões que a democracia se exerce,
principalmente no Parlamento, quando são feitas
medidas de valor sobre pessoas e fatos.
É meu dever trazer um testemunho sobre o Dr.
Gilmar Mendes, professor e jurista de grande talento, que sempre vi agir com integridade e correção no
exercício de suas funções, cumprindo o seu dever
na defesa dos interesses do Estado à frente da
Advocacia-Geral da União, estruturando-a e tornando-a um órgão exemplar. Como jurista, é consagrado; como cidadão, tem o respeito de ilibada conduta
e serviços prestados ao País.
Vai honrar o Supremo Tribunal Federal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
A Mesa pede brevidade aos Srs. Senadores,
caso seja possível.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, vou apenas repetir aquilo
que expus na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Feliz daquele que passa por uma sabatina como aquela que houve na Comissão; feliz daquele que passa por uma vitrine, por uma exposição, como essa por que o Dr. Gilmar Mendes passou, a Advocacia-Geral da União.
Por si só, essa exposição, essa vitrine perante
o público é uma sabatina constante, permanente, di uturna. Além da formação acadêmica do indicado,
pelos conhecimentos que buscamos retirar, ele se
sobressai, de certo modo, como um dos melhores
constitucionalistas que o País tem. Eu diria que, com
o nome dele, quem vai ganhar é a Justiça brasileira.
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Creio que o Supremo estará bem, que a Justiça
brasileira vai receber uma grande contribuição com
essa decisão de hoje, aqui no Senado.
É o meu ponto de vista e a exposição que faço,
Sr. Presidente e nobres Colegas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Leomar Quintanilha.
A Mesa volta a insistir que quer cumprir o Re gimento.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Vamos colaborar com a Mesa, Sr. Presidente. Faremos apenas
um breve registro.
Diante da veemência da defesa do eminente
candidato, Dr. Gilmar Mendes, feita pelos Parlamentares do Estado do Mato Grosso, que têm coro forte
nesta Casa, eu gostaria de me associar a esse coro
de apoiamento, de aprovação a sua indicação para
ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal.
O Dr. Gilmar Ferreira Mendes se destacou pela
proficiência, seriedade, hon radez, com batividade e
competência nas diversas missões que lhe foram
confiadas, no tadamente na defesa mai or dos interesses públicos à frente da Advocacia-Geral da
União, comprovando, efetivamente, ser capaz de
preencher os requisitos bá sicos ne cessários para
a nova missão a que se propõe. O Dr. Gilmar Fer reira Mendes registra uma reputação inquestionável e notório saber jurídico, que não reserva para
si e que tem procurado democratizar nos sábios
ensinamentos acadêmicos, haja vista a manifestação de seus alunos, que revela a enorme contribuição prestada por S. Exª na disseminação dos co nhecimentos ju rídicos. Percebe-se também o respeito que lhe devo tam seus Pares em razão desse
notório saber jurídico.
Sr. Presidente, na discussão havida na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, tive o ensejo de manifestar-me como Membro, mas não pude
registrar meu apoio. Portanto, venho fazê-lo nesta
sessão plenária, onde a indicação se consolida.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Há vários pedidos dos Srs. Senadores para a brevidade
dos nossos trabalhos.
Concedo a palavra ao Senador Sérgio Machado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (Bloco/PSDB –
CE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, o Dr. Gilmar Ferreira
Mendes é um jurista que já prestou grandes servi-
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ços ao Brasil e tem todas as condições de continuar
a fazê-lo agora como Ministro do Supremo Tribunal
Federal. O Dr. Gilmar dedica-se à causa pública com
muita paixão e ardor. Tenho certeza de que, na Suprema Corte, também prestará grande serviço ao
nosso País e dará uma enorme contribuição à Justiça e à democracia brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador Renan Calheiros, para dis cutir.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Professor Gilmar
Ferreira Mendes, do Mato Grosso, que está sendo
indicado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente da
República para exercer o honroso cargo de Ministro
do Supremo Tribunal Federal, é, sem dúvida, um jurista de reconhecida competência e de idoneidade
indiscutível.
Ele possui um excelente currículo, sendo Mes tre em Direito pela UnB e Doutor em Direito por uma
das mais conceituadas universidades da Alemanha.
O País e este Plenário conhecem muito bem as
obras importantíssimas de sua autoria, especial mente em Direito Constitucional. À frente da Advocacia-Geral da União, o Dr. Gilmar Ferreira Mendes
consolidou um moderno sistema de defesa do interesse público, obtendo, Sr. Presidente, vitórias várias em inúmeras causas, algumas até consideradas
perdidas. Portanto, Sr. Presidente, o Dr. Gilmar sem pre prestará relevantes serviços ao nosso País.
Quando Ministro da Justiça, tive várias reuniões com o Dr. Gilmar Mendes. E, mais do que um
testemunho que possa dar, eu queria, de público, fa zer uma constatação da competência dele, do seu
temperamento equilibrado e, sobretudo, do seu sen so de justiça.
Assim sendo, eu e este Plenário entendemos
que o Dr. Gilmar Ferreira Mendes agrega, sem dúvida, todas as qualidades para exercer o honroso car go, de pertencer à mais alta Corte de Justiça do
País.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola, para discutir.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma breve palavra já que a
Casa, pelas suas manifestações, mostra-se ampla-

MAIO 2002
Maio de 2002

mente favorável à escolha do nome do Dr. Gilmar
Mendes para Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Assistimos na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não propriamente a uma sabatina,
mas quase a um interrogatório policial. Tive a opor tunidade de ver, naquele dia, em primeiro lugar, a in consistência de um tipo de pergunta que carrega
dentro de si a suspeita, a insinuação e o nível das
respostas absolutamente singelas relativamente a
esse tipo de pergunta. Porém, relevou o alto conhecimento jurídico do Dr. Gilmar Ferreira Mendes. Até
estranhei o quanto se queria, de um representante
da Suprema Corte, respostas sobre questões as
mais comezinhas ligadas a pequenas contradições,
e em nenhum momento se considerava o que é essencial para um Ministro do Supremo Tribunal Federal: um altíssimo grau de conhecimento jurídico. A
esse altíssimo grau de conhecimento jurídico,
soma-se um aspecto que precisa ser muito meditado na vida brasileira: o aspecto ligado à dignidade
das pessoas no tocante às suas opiniões, à eqüidistância.
Hoje, no Brasil, se parte do princípio de que
uma pessoa, num determinado cargo, nunca mais
poderá ter eqüidistância nos seus julgamentos.
Como se V. Exª, que já foi Presidente da Comissão
do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar – e a
presidiu com grande eqüidistância –, por ser membro de um partido, não pudesse presidir, por exemplo, a Comissão de Ética e fosse partidário. V. Exª
presidiu, cortou na própria carne, mostrou discernimento. Por que não pode um juiz da Suprema Corte,
no momento em que é investido, compreender em
profundidade o que significa esse tipo de julgamento
e comportar-se com a ética da responsabilidade ine rente à função, inerente ao cargo? É para isso que
se buscam pessoas de qualificação não apenas cultural mas psicológica, ética e moral.
Tenho a impressão de que o depoimento do
Professor Gilmar Ferreira Mendes na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania foi um dos grandes momentos que esta Casa viveu em suas Comissões. Foi dada ali uma aula de Direito, não apenas
do Direito de todo dia, esse tipo de aula que um ad vogado competente dá, mas o parecer de um jurista,
de um homem capaz de um pensamento por cima e
além de questões imediatas da discussão do Direito,
a essência do Direito, a filosofia do Direito, a escala
de finalidades do Direito.
Por essa razão, Sr. Presidente, encaminho aqui
não apenas em nome do Governo, mas em meu nome
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pessoal, o voto favorável com louvor, no caso, tendo em
vista a excepcional demonstração de qualificação dada
pelo Sr. Gilmar Ferreira Mendes nesta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador José Agripino, para discutir.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria de dar uma palavra
muito rápida. Eu já votei muitas vezes a indicação
de Ministros do Supremo, do STJ, do STM, das altas
Cortes deste País, mas nunca tive a oportunidade
de me manifestar individualmente sobre nenhuma
das indicações em que votei favoravelmente.
Move-me dar uma palavra rápida sobre o Dr. Gilmar
Ferreira Mendes, uma razão que me pesa muito. O Dr.
Gilmar é um homem de enorme saber jurídico, mas é
um homem feito por si só; ele chegou aonde chegou
sem pistolão. Homem de origem modesta, obstinado,
de um espírito público a toda prova, justo. Conheço-o
até por informações de pessoas que me são muito ca ras e que trabalharam com ele, como, por exemplo,
meu irmão. Chega ele – estou seguro – à mais alta
Corte de Justiça do Brasil, que, tenho certeza, será
premiada com a inclusão entre os seus membros de
um homem que conhece a lei, que tem espírito público, que tem origem modesta, mas que tem dignidade
a oferecer ao STF e ao País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Carlos Bezerra, para discutir.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, para nós mato-grossenses é
motivo de muito orgulho essa indicação do Dr. Gilmar Ferreira Mendes para o Supremo. Não só porque ele é mato-grossense, é conterrâneo nosso,
mas porque também ele fez um trabalho revolucionário na Advocacia-Geral da União. Ele defendeu o
interesse público como nenhum outro Ministro em
toda a história da Advocacia-Geral da União; ele é
um jurista criativo, que não fica, como a maioria dos
bacharéis, estagnado, pois cria, imagina, encontra
caminho para defender o interesse público.
Então, teve uma passagem das mais brilhantes,
das mais bonitas, na Advocacia-Geral da União. O
nosso Estado, que é um Estado pequeno, com uma
população escassa, tem raras figuras como o Dr. Gilmar Ferreira Mendes. De modo que a sociedade
mato-grossense, a sua querida Diamantino, que é
uma das cidades mais antigas do Estado de Mato
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Grosso – foi por onde Mato Grosso começou, Vila
Bela, Cuiabá, Diamantino, Poconé –, deve estar em
festa hoje, porque tenho certeza que o Senado da República vai aprovar o nome do Dr. Gilmar Mendes para
o Supremo.
É a minha consideração, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Carlos Patrocínio.
Logo a seguir, procederemos à votação, dado
o adiantado da hora.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, espero que, um dia, ainda seja modificado o critério de
escolha dos ministros dos Tribunais Superiores. Não
me parece que essa seja a melhor sistemática, mas a
justiça tem de ser feita, Sr. Presidente.
O Dr. Gilmar Mendes reúne todas as condições que se possam exigir de um magistrado, de
probidade administrativa e de servir bem em todas
as funções que tem ocupado.
Portanto, votaremos favoravelmente à indicação do Dr. Gilmar Mendes e recomendamos a aprovação pelo nosso Partido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não há
encaminhamento de votação nessas matérias, Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, então peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª, Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas quero registrar que, felizmente, a opi nião expressa pelo próprio Dr. Gilmar Mendes a res peito da sabatina e das perguntas que lhe foram feitas quando ele disse que gosta do embate público e
sincero são diferentes das opiniões formuladas, a
respeito da sabatina e das perguntas, pela Liderança do Governo nesta Casa.
Se formos fazer juízo de valor a respeito das
perguntas em sabatina, poderei dizer também que
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grande parte das perguntas que lá são feitas podem
ser confundidas com bajulação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vamos
à votação.
Os votos e as sobrecartas encontram-se à dis posição das Srªs e dos Srs. Senadores na cabine in devassável. Há uma urna em frente, identificada
com o nome do indicado, onde as sobrecartas deverão ser depositadas.
A votação é por escrutínio secreto e exige maioria absoluta da composição da Casa.
Vou pedir permissão à Casa para votarmos
também o item 10.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 10:
PARECER Nº 386, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 271, de 2002 –
art. 281 do Regimento Interno)
(Escolha de Autoridade)
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer
nº 386, de 2002, da Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura, Relator: Senador Mauro
Miranda, sobre a Mensagem nº 139, de
2002 (nº 341/2002, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do Senado o nome do Senhor Miguel
Dario Ardissone Nunes, para exercer o car go de Diretor de Infra-Estrutura Terrestre do
Departamento Nacional de Infra-Estrutura
de Transportes – DNIT, em substituição a
Rogério Gonzales Alves.
Em discussão o parecer. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação secreta e por
sobrecartas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Convido
o Senador Chico Sartori para ocupar momentaneamente a Presidência, a fim de que eu possa exercitar
meu direito de voto. (Pausa.)

O Sr. Ramez Tebet, Presidente deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Chico Sartori.
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O SR. PRESIDENTE (Chico Sartori) – Convido
as Srªs. e os Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes que venham ao Plenário para exercer
seu direito de voto.
A votação é nominal.

(Continua o processo de votação)
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Chico Sartori) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, enquanto transcorre a votação,
sem atentar contra o Regimento, gostaria de fazer
um registro, uma vez que não sou membro da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas
estive presente a toda sabatina, que poucas vezes
vi tanta clareza e sabedoria, com humildade, como
nas respostas do Dr. Gilmar Mendes.
Portanto, na condição de representante do
meu Estado, Tocantins, tendo em vista que é um ho mem da nossa região, declaro que apus, consciente,
meu voto pela aprovação do Dr. Gilmar Mendes. Mu ito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Chico Sartori) – Convido
as Srªs e os Srs. Senadores que se encontram nos
gabinetes para virem ao plenário porque a votação
será nominal. (Pausa.)
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Presidente, V. Exª me permite usar da palavra, por gen tileza?
O SR. PRESIDENTE (Chico Sartori) – Nobre
Senador, não é possível mais usar da palavra após
iniciada a votação. É uma ordem do Presidente.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Perfeitamente.
O SR. PRESIDENTE (Chico Sartori) – Ainda estamos em processo de votação, não é permitido usar
da palavra. (Pausa.)
Se as Sras e os Srs. Senadores já votaram, será
encerrada a votação. (Pausa.)
Retorno a Presidência ao Senador Ramez Tebet.

O Sr. Chico Sartori deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Ramez
Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vamos
ao escrutínio dos votos, à contagem dos votos.
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Senador Antero Paes de Barros, V. Exª está vo tando e é convidado para ser escrutinador.
Está encerrada a votação.
Convido o Senador Chico Sartori para proceder
à escrutinação.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que permaneçam em plenário, porque ainda teremos votação
que exige quorum especial.

(Procede-se à contagem dos votos.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 60 Srs. Senadores; e NÃO 8.
Houve 3 abstenções.
Total: 71 votos.
Aprovado o nome do Sr. Miguel Dario Ardissone
Nunes para exercer o cargo de Diretor de Infra-Estru tura Terrestre do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes – DNIT.
A Mesa fará a devida comunicação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO 15.
Não houve abstenção.
Total: 72 votos.
Srªs e Srs. Senadores, foi aprovado o nome do
Dr. Gilmar Ferreira Mendes para exercer o elevado
cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal, na
vaga decorrente da aposentadoria do Ministro José
Néri da Silveira.
Será feita a devida comunicação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, havíamos interrompido, com a concordância da Casa, a discussão da Proposta de
Emenda à Constituição que trata da propriedade de
empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora de
sons e imagens. Vou reabrir tão-somente a discussão da matéria.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sei que V.
Exª interrompeu a discussão e agora tenta reintroduzi-la em Plenário, mas o Senador Bernardo Cabral fez
um requerimento solicitando que uma proposta de
emenda à Constituição, que não nos parece polêmica, poderia ser priorizada em termos de inclusão para
votação. Trata-se de PEC, e tenho certo receio da efe-
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tiva presença dos Srs. Senadores na votação. Se V.
Exª puder atender ao requerimento do Senador Bernardo Cabral, eu ficarei imensamente agradecido. Todos os magistrados federais estão acompanhando a
matéria com interesse, muitos dos quais estão na Tribuna de Honra da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Considerando que, provavelmente, a matéria requerida
pelo Senador Bernardo Cabral não será objeto de
discussão, vamos aceitar a ponderação feita por S.
Exª o Senador Bernardo Cabral, ratificada pelo Senador Tião Viana.
Encareço aos Srs. Senadores que permaneçam
em Plenário, a fim de agilizarmos os nossos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 284, DE 2002
Nos termos do art. 311, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro preferência para o item nº 2 a fim de
ser apreciado antes da matéria constante do item nº 1
da Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Bernardo Cabral.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
(Preferência para apreciação/inversão da pauta, nos
termos do Requerimento nº 284, de 2002, lido e
aprovado nesta oportunidade)
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 29, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Arlindo Porto,
que cria os Tribunais Regionais Federais da
6ª e 7ª Região, tendo
Parecer sob nº 267, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Osmar Dias, oferecendo a redação para o segundo
turno.
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Com a palavra o Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, acertei com todos os demais colegas
Senadores que não haverá discussão. V. Exª pode
passar à votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, documento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
OFÍCIO Nº 34/2002-GE
Manaus, 17 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Honra-me cumprimentá-lo, oportunidade em
que, tendo conhecimento a respeito da votação, no
Senado Federal, da Proposta de Emenda Constitucional nº 29/2001, agendada para o próximo dia 22 de
maio corrente, peço vênia a Vossa Excelência para
salientar que a criação do Tribunal Regional Federal
da 9ª Região é um anseio histórico da população que
habita o Norte do País, em especial os amazonenses.
E assim ocorre porque os aspectos políticos, sociais, econômicos, culturais, geográficos e sobretudo
jurídicos do Norte brasileiro detêm diversas peculiaridades que necessitam de uma tutela jurisdicional es pecífica e identificada com essa realidade, como
acontece com o restante do País.
Sobre o assunto, permito-me esclarecer que o
Governo do Estado do Amazonas, desde a criação da
Justiça Federal brasileira, vem prestando colaboração
institucional a este Órgão do Poder Judiciário da União,
como aconteceu quando doou o terreno onde se encontra localizada a sede da Seção Judiciária do Amazonas, bem como o Edifício Anexo à referida sede, que
atualmente abriga a Secretaria Administrativa da Seccional, além de ter cedido o prédio onde funciona o Juizado Especial Federal do Amazonas e, por fim, ter efetuado o Convênio com o TRF da 1ª Região, por meio
do qual repassou a quantia de R$3.000.000,00 (três
milhões de reais) destinada à construção da sede da
Subseção Judiciária de Tabatinga.
Na mesma linha de raciocínio, acrescento a
Vossa Excelência e a seus Pares que o Governo do
Estado do Amazonas, harmonizado com a idéia da
criação do Tribunal Regional Federal do Norte, pretende manter a parceria institucional para com a
Justiça Federal do Amazonas, colaborando com a
instalação do novel Órgão Constitucional de Justiça
Permanente, como vem continuamente fazendo ao
longo de toda a sua história.
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Por outro lado, a feliz menção à cidade de Ma naus, na PEC nº 29/2001, como sendo a sede do
referido Tribunal, causou em toda a população do
Amazonas uma grande satisfação, em especial pelo
fato de que há muito tempo o nosso Estado detém
um pólo industrial gerador de empregos e rendas,
responsável por 58% (cinqüenta e oito pontos per centuais) da arrecadação federal no Norte do País.
Ademais, todos os investimentos do Governo
do Estado nos últimos 8 (oito) anos, nas áreas de
habitação, saúde, educação, saneamento, segurança pública, dentre outros, permitem-me afirmar que
o Estado possui estrutura adequada ao funcionamento de um órgão jurisdicional de tamanha envergadura.
Ao fim, diante das considerações expostas, o
Governo do Estado do Amazonas vem demonstrar a
esperança e a confiança de que essa Douta Casa
do Congresso Nacional haverá de aprovar a Proposta de Emenda Constitucional nº 29/2001, nos exatos
termos em que se encontra redigida e já acolhida
pela Comissão de Constituição e Justiça.
Reitero a Vossa Excelência votos de apreço e
consideração, extensivos a todos os seus Pares. –
Amazonino Armando Mendes, Governador do
Estado do Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 285, DE 2002
Requeiro, na forma do disposto no inciso II do
art. 312 e no art. 372 do Regimento Interno a votação
em separado da expressão Pará, constante da parte
final do § 11 do art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentado pelo art. 1º da
Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2001.
Justificação
A Proposta de Emenda Constitucional nº 29, de
2001, pretende promover ampla reestruturação da
Justiça Federal de Segunda Instância, criando 4 novos Tribunais Regionais Federais, com sede nas cidades de Curitiba, Belo Horizonte, Salvador e Manaus.
O Estado do Pará seria retirado da jurisdição do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, sediado em
Brasília, e transferido para a do pretendido TRF da 9ª
Região, com sede em Manaus.
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Essa alteração, entretanto, não é benéfica para o
nosso Estado, porquanto ainda que a distância entre
Belém e Manaus seja um pouco menor do que aquela
entre a capital do Pará e a capital federal, o transporte
entre essas duas últimas cidades é muito mais fácil e
rápido, seja por via aérea, seja por via terrestre, que é
praticamente inexistente no primeiro caso.
Assim, visando a salvaguardar os interesses do
Estado do Pará, requeiro seja destacada para votação em separado a sua inclusão na jurisdição do TRF
da 9ª Região, instituído pela PEC sob exame.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Senador Luiz Otávio
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 286, DE 2002
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da expressão “Amapá” constante do § 11 do art.
27 do ADCT a que se refere o art. 1º da Emenda nº
3-CCJ (substitutivo) a PEC nº 29/01.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Sebastião Rocha – José Sarney – Gilvam Borges.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em vo tação o requerimento. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
As matérias destacadas serão votadas oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em vo tação a Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2001, ressalvados os destaques. (Pausa.)
De acordo com o disposto no art. 60, § 2º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 288, inciso II, do Regimento Interno, a matéria depende,
para sua aprovação, do voto favorável de três quintos da composição da Casa, devendo a votação ser
feita pelo processo eletrônico.
Os Líderes poderão orientar suas Bancadas.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Senadora Heloísa Helena, peço o voto favorável do Bloco.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre sidente, o PFL vota “sim”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
A Oposição vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Presidente, o PTB vota “sim”.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR) – O PDT
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – O PL
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, o Partido Socialista Brasileiro vota “sim”.
Evidentemente, votaremos posteriormente para que
o Pará e o Amapá fiquem vinculados ao Tribunal de
Brasília até que, na Câmara dos Deputados, possamos renegociar essa matéria. Mas votaremos a favor da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs
e os Srs. Senadores já podem votar.
Faço um apelo aos Srs. Senadores que não se
encontram em plenário para que aqui compareçam,
a fim de exercitar o direito de voto. A matéria requer
quorum qualificado. (Pausa.)
Votaram, até agora, 51 Srs. Senadores. A
Mesa apela aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências da Casa para que compareçam ao plenário. (Pausa.)
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, pela orientação do PMDB, registro meu
voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Se todas as Srªs e os Srs. Senadores já votaram, vou en cerrar a votação.
Renovo o apelo para que as Srªs e os Srs. Se nadores permaneçam em plenário. Trata-se de matéria que requer quorum qualificado, portanto, há
necessidade de três quintos da composição do Senado da República para a sua aprovação.
Vou encerrar a votação. (Pausa.)
Encerrada a votação.
Vamos ao resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 63 Srs. Senadores; e NÃO 1.
Não houve abstenção.
Total: 64 votos.
Aprovada.
Em votação a matéria destacada.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Desculpe-me, Sr. Presidente, mas é só para agradecer, em nome da Justiça Federal do meu Estado, aqui
representada pela Juíza Maria Lúcia Gomes de Souza.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A matéria destacada é para retirada da expressão “Pará”.
Vamos votar o destaque.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não me estenderei
na minha oração, porque foi feito um acordo entre as
Lideranças de todos os Partidos desta Casa quanto a
este projeto de emenda constitucional das quatro no vas sedes de tribunais regionais federais, divididos
entre o Amazonas, Santa Catarina e o Espírito Santo.
Contamos com a participação importante do
Senador Bernardo Cabral, cujo apoio facilitou a tramitação da PEC quando se encontrava na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania. O Relator da PEC é
o Senador Reginaldo Duarte, e, futuramente, poderão
ser incluídos os Estados do Amapá, do Tocantins, do
Maranhão. Atualmente, ficaremos ainda subordinados a Brasília, como foi acordado entre as Lideranças.
Tenho de agradecer igualmente ao Relator, Senador
Arlindo Porto, que também trabalhou por esse acordo.
Sr. Presidente, não me estenderei mais com
relação a esta matéria porque temos ainda muitas
votações nominais para este final de tarde, além de
uma reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação, como Líder do PSB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Ademir Andrade, lamento informar V. Exª, apesar de todo o apreço que tenho por sua pessoa, que
se trata de matéria destacada. Só o autor do requerimento terá oportunidade de falar. O autor foi o Se nador que o antecedeu. Não haverá encaminhamento.
Vou explicar como será a votação. Os Srs. Senadores que quiserem a retirada do nome do Estado do
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Pará da PEC terão que votar “não”, isto é, para o destaque ser aprovado, a votação deverá ser “não”. Todos entenderam? (Pausa.)
Se todos entenderam, vamos votar.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo, de acordo com o seu entendimento, encaminha o voto “não”, Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, o PSB encaminha seu voto “não”. Nas
questões que interessam ao nosso Estado, o Pará,
sempre votamos juntos. Esperamos negociar a ques tão na Câmara dos Deputados.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr.
Presidente, o PMDB vota “não”.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O
PTB vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – O
PDT vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O Bloco vota “não”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vamos
à votação. Insisto com os Srs. Senadores para que
exercitem seu direito de voto. A matéria depende de
maioria absoluta, com quorum qualificado.
Quem quiser votar a favor do destaque vote
“não”.

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Renan Calheiros, o PMDB já encaminhou a votação
pelo voto “não”, na palavra do Senador Nabor Júnior.
(Pausa.)
Senadores Nabor Júnior e Amir Lando, convido
V. Exªs a votarem. (Pausa.)
Convido o Sr. Antero Paes de Barros a votar. A
orientação de seu Partido é o voto “não”. (Pausa.)
Convido o Sr. Waldeck Ornelas a votar, por
gentileza. A orientação de seu Partido é o voto
“não”. (Pausa.)
Srªs e Srs. Senadores, a Mesa vai encerrar a votação. Consulto as Lideranças se posso encerrar a
votação. (Pausa.)
Convido os Senadores Tião Viana e Edison Lobão a votarem. (Pausa.)
Está encerrado o processo de votação.
Vamos ao resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
NÃO 56 Senadores.
Houve 02 abstenções.
Total: 58 votos.
A matéria foi rejeitada. Está excluído o Estado
do Pará.
Passamos, agora, ao Estado do Amapá. É o
mesmo procedimento.
Em votação a expressão destacada.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra para encaminhar, como autor do des taque. Peço brevidade a V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Pois não, Sr. Presidente. Gostaria apenas de justificar nossa posição perante o povo do Amapá, em
especial, e perante o povo da Amazônia, porque
nosso pensamento pode até parecer incoerente,
mas não é.
A Amazônia, complexa como é, com uma ex tensão geográfica imensa, infelizmente nos leva,
muitas vezes, a tomar uma posição até de difícil ex plicação; mas espero que haja a devida compreensão do Plenário e dos nossos companheiros, nossos irmãos do Amapá.
Consultei hoje os dois Senadores do Amapá,
Gilvam Borges e José Sarney, que concordaram
com a iniciativa de retirar o Amapá do Tribunal Regional Federal do Amazonas, conforme está no projeto, permanecendo no Distrito Federal. Conversei
com o Presidente da Ordem dos Advogados do Bra sil, a OAB do Amapá, com o Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado do Amapá, e também com os
Juízes Federais do Amapá. Houve apenas uma divergência, no caso do Juiz Federal do Amapá, que
entende ser melhor para o Amapá, beneficiando-o,
sua participação no Tribunal Regional Federal do
Amazonas. No entanto, todas as outras autoridades
consultadas e a opinião dos três Senadores do
Amapá são de que há uma facilidade muito maior no
deslocamento do Amapá em relação a Brasília do
que para Manaus. É uma questão de acesso. Para
nós, do Amapá, o acesso é mais facilitado a Brasília
do que ao Amazonas. Estaríamos produzindo um
certo transtorno, sobretudo aos advogados que atu am em defesa dos seus clientes, que teriam que se
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deslocar ao Amazonas e, posteriormente, muitas vezes, vir a Brasília para solicitar recurso. Preferimos
aguardar e articular, juntamente com o Pará, um ou tro Tribunal Regional no Pará que possa eventualmente incluir um Estado do Nordeste, a participar do
Amazonas, embora consideremos legítima essa pro posta que cria novos tribunais, inclusive o Tribunal
do Estado do Amazonas.
Louvo, portanto, os autores e aqueles que
apresentaram as emendas, incluindo os novos Esta dos.
Esse é o entendimento do Amapá, Sr. Presidente. Por isso, peço aos Srs. Senadores o voto
“não”, que retira o Amapá do Tribunal do Amazonas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP) – Sr.
Presidente, o PMDB orienta e conclama as outras
siglas partidárias a repetirem o voto “não”. Isso é im portante para nós, pois Manaus é muito longe.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O
PTB, Sr. Presidente, encaminha o voto “não”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha
o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs. e
Srs. Senadores, passaremos depois à apreciação
do Item 1 da pauta, que trata da PEC sobre propriedade de empresas jornalísticas e radiodifusão no
País.
A matéria é importante. A Mesa, portanto, con voca as Sras e os Srs Senadores a comparecerem
ao plenário.
Peço às Sras e aos Srs Senadores que ainda
não votaram para fazê-lo. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez tebet) – Está encerrrada a votação.

(Procede-se á apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs. e
Srs. Senadores, o Amapá está excluído, conforme de sejo da maioria da Casa.
Votaram SIM 3 Srs. Senadores; e NÃO 52
Houve 1 abstenção.
Total: 56 votos.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para a redação final.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 29, DE 2001
(Redação para o segundo turno)
Cria os Tribunais Regionais Federais
da 6ª, 7ª 8ª e 9ª Regiões.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT é acrescido dos seguintes §§ 11 e 12:
“Art. 27. .................................................
(*) § 11. São criados, ainda, os seguintes Tribunais Regionais Federais: o da 6ª
Região, com sede em Curitiba, Estado do
Paraná, e jurisdição nos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Mato Grosso do Sul; o da
7ª Região, com sede em Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, e jurisdição no
Estado de Minas Gerais; o da 8ª Região,
com sede em Salvador, Estado da Bahia, e
jurisdição nos Estados da Bahia e Sergipe,
e o da 9º Região, com sede em Manaus,
Estado do Amazonas, e jurisdição nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia, Pará,
Amapá e Roraima.
§ 12. Os Tribunais, a que se refere o §
11, deverão ser instalados no prazo de 6
(seis) meses, a contar da promulgação des ta emenda constitucional, observando,
quanto à sua composição, o estabelecido
nos incisos I e II do art. 107 da Constituição
Federal.” (NR)
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi gor na data de sua promulgação.
(*) Em destaque as expressões “Pará” e “Amapá”, rejeitadas, que
serão suprimidas do texto.
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O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presidente, infelizmente, apesar de ter discado os números... Eu voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata vai
registrará a manifestação de V. Exª.
Solicito, encarecidamente, às Srªs. e aos Srs.
Senadores que permaneçam em plenário.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pois não,
Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, eu também gostaria de registrar o meu
voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sim, será
registrada a manifestação de V. Exª.
Peço a V. Exª que permaneça em plenário, porque vamos continuar a discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sras e
Srs Senadores, considerando que, felizmente, as
Mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados e as Lideranças partidárias de ambas as Casas chegaram a um consenso quanto à composição
do Conselho de Comunicação Social, antes de dar
início à discussão desta proposta, vou pedir ao ilus tre Senador Carlos Wilson, 1º Secretário, que proceda à leitura – uma vez que isso faz parte do acordo
para votação da matéria – da composição do Conselho de Comunicação Social, que ainda depende
de votação em sessão do Congresso Nacional, a
qual já designo para a próxima terça-feira, dia 28,
às 14 horas, não havendo necessidade de reunião
da Mesa do Congresso Nacional, uma vez que os
membros que compõem a Mesa do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados são os mesmos que in tegram a Mesa do Congresso Nacional.
Peço ao 1º Secretário, Senador Carlos Wilson,
que leia a composição do Conselho de Comunicação Social, e, mais uma vez, reafirmo o nosso propósito de realizar sessão do Congresso Nacional
para o fim específico de homologar o Conselho de
Comunicação Social na próxima terça-feira, às 14
horas.
Sobre a mesa, proposta que será lida pelo Sr.
1º Secretário, Senador Carlos Wilson.
É lida a seguinte:
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PROPOSTA
• um representante das empresas de rádio. Como
titular, Paulo Machado de Carvalho Neto e, como
suplente, Emanuel Soares Carneiro;
•
• um representante das empresas de televisão.
Como titular, Roberto Wagner Monteiro e,
como suplente, Flávio Martinez;
•
• um representante de empresas de imprensa
escrita
•
• Um representante de empresa de imprensa
escrita: como titular Paulo Cabral de Araújo;
como suplente Carlos Roberto Berlinck.
•
• Um engenheiro com notório conhecimento na
área de comunicação social: como titular:
Fernando Bitencourt e como suplente Miguel
Cipolla.
•
• Um representante da categoria profissional
dos jornalistas: como titular Daniel Herz;
como suplente Frederico Ghedini;
•
• Um representante da categoria profissional
de radialistas: como titular Francisco Pereira
da Silva; como suplente Orlando José
Ferreira Guilhon.
•
• Um representante da categoria profissional
dos artistas: como titular Berenice Isabel
Mendes Bezerra; como suplente Stephan
Nercessian.
•
• Um
representante
das
categorias
profissionais de cinema e vídeo: como titular
Geraldo Pereira dos Santos; como suplente
Antônio Ferreira de Sousa Filho.
•
• Cinco membros representantes da sociedade
civil:
1 – Como titular José Paulo Cavalcanti; como
suplente Manuel Alceu Affonso Ferreira;
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2 – Como titular Alberto Dines; como suplente
Antônio Telles;
3 – Como titular Jayme Sirotsky; como suplente
Jorge da Cunha Lima;
4 – Como titular Carlos Chagas; como suplente
Regina Festa.
5 – Como titular Ricardo Moretzon; como suplente Assunção Hernandes.
Sr. Presidente, são esses os nomes indicados
para compor o Conselho de Comunicação Social.

É a seguinte a íntegra do documento lido:

GP-O/ 734/02
Brasília, 22 de maio de 2002

À Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Presidente,

Com meus cordiais cumprimentos, encaminho a
Vossa Excelência, em atenção ao OF. SF. 447/2002,
de 14 de maio de 2002, relação de nomes indicados
para a composição do Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional, nos ter mos art. 224 da Constituição Federal, com mandato
até 31 de março de 2003.
Aproveito a oportunidade para apresentar a
Vossa Excelência meus protestos de alta estima e
distinta consideração. – Aécio Neves, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O documento lido vai à publicação. Determino ainda a sua
juntada ao processo da Proposta de Emenda à Cons tituição nº 5, de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002
(Votação nominal, se não houver emendas)
(Continuação da apreciação.)
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 5, de 2002 (nº 203/95, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 1º do artigo 222 da Constituição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2º
do referido artigo, que trata da propriedade
de empresas jornalísticas e de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, tendo
Parecer sob nº 337, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Romeu Tuma, oferecendo a redação para o segundo turno.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria apenas de fazer um registro, enquanto se movimentam os demais Senadores para discutir a próxima
matéria.
Cumprimento V. Exª pela maneira correta com
que agiu em relação a nossa PEC, no sentido de dar
liberdade aos Srs. Senadores para que votassem de
acordo com sua consciência e com independência
em relação ao Poder Legislativo; cumprimento também o Senador Bernardo Cabral, Presidente da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, que, de
maneira séria e eficiente e também independente,
propiciou condições para que os membros da Comissão pudessem discutir e aprovar por unanimidade a
PEC; cumprimento ainda o Senador Osmar Dias que
por várias vezes reavaliou o assunto, analisou cada
emenda, apresentando o seu relatório final. Naturalmente os Srs. Senadores foram importantes no pro cesso de aprovação desta PEC.
Quero também congratular-me com os Senadores Francelino Pereira e o Senador José Alencar, do
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meu Estado, que, juntamente com os demais Senadores, propiciaram aprovação unânime da matéria.
Sr. Presidente, gostaria de, rapidamente, registrar a presença do Presidente da OAB de Minas Gerais, Dr. Marcelo Leonardo; do Dr. José Murilo Procópio
de Carvalho, também da OAB do meu Estado; da Senadora Júnia Marise, que prestigia a votação neste
momento; do Dr. Miguel Arcanjo, Juiz Federal em Minais Gerais; do Dr. Renato Prates e do Dr. Cláudio
Costa, da Justiça Federal de Minas Gerais, do Dr. Ricardo César Mandarino, Juiz Federal no Estado de
Sergipe; do Dr. Márcio Flávio Leal, Juiz Federal na Bahia; Dr. José Jairo Gomes, Procurador da República
em Minas Gerais e da Senhora Sandra Zandonadi,
representante do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário.
Lembro, Sr. Presidente, que a partir de agora o
Judiciário dispõe de mais um instrumento e melhor
condição de promover justiça neste País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a proposta.
Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ricardo Santos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste momento, manifesto-me sobre esse grande passo que o Congresso Nacional dá, ao finalmente instalar o Conselho de Comunicação Social.
Como todos sabemos, essa é uma luta de 14
anos das entidades de classe vinculadas aos meios
de comunicação. O art. 224 da Constituição Federal
estabeleceu que seria constituído pelo Congresso
Nacional o Conselho de Comunicação Social como
órgão de assessoramento do Congresso Nacional
nas questões atinentes à comunicação. Esse artigo
foi regulamentado por uma lei de 1991. Portanto, so mente hoje, após 11 anos da edição dessa lei, estamos tomando medidas concretas voltadas para a instalação desse Conselho, que certamente trará contribuições valiosas para orientar o Congresso Nacional
na melhoria da programação de nossas rádios e televisões, na orientação de programas educativos e in formativos. Em síntese, permitirá que os meios de comunicação deste País cumpram o seu verdadeiro papel social.
Felicito primeiramente V. Exª, que tomou todas
as medidas em tempo hábil para que hoje anunciássemos esses nomes de consenso entre as duas Ca -
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sas para que, na próxima terça-feira, possam ser ho mologados pelo Congresso Nacional.
Parabenizo também todos os membros da Co missão de Educação do Senado, que assumiram a
instalação do Conselho de Comunicação Social
como uma bandeira da Comissão de Educação e
que, finalmente, está chegando a bom termo.
Parabenizo ainda o Senador Carlos Wilson,
Relator da matéria; o Senador Artur da Távola, que
fez parte do grupo de trabalho que permitiu a elaboração desta lista, e o Senador José Eduardo Dutra,
autor do Projeto de Resolução nº 03, de 1995, que
regulamenta a escolha dos membros do Conselho
de Comunicação Social pelo Congresso Nacional.
Hoje é um grande dia para o Congresso Nacional, considerando que a instalação desse Conselho
também ensejará a aprovação da PEC que permitirá
a abertura do capital das empresas de rádio, televisão e jornal para as pessoas jurídicas, inclusive
para o capital estrangeiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª,
por modéstia, não quis declinar o seu nome, mas
também prestou uma grande contribuição, assim
como o Senador Carlos Patrocínio e tantos outros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra, para discutir, o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, agradeço a atenção V. Exª e a do Senador
Carlos Wilson.
Felizmente, houve esse esforço por parte do
Presidente Aécio Neves, levando em consideração o
apelo de V. Ex.ª, bem como dos Senadores Carlos
Wilson, Romeu Tuma, José Eduardo Dutra, Artur da
Távola e outros que estão empenhados nesta matéria – o Senador Carlos Wilson leu os nomes. Houve
um consenso entre as entidades que indicaram os
nomes e as Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, ouvidos os Líderes.
Dessa maneira, Sr. Presidente, tendo sido pra ticamente consolidados os termos do que havíamos
acordado, informamos que a Liderança do PT e do
Bloco de Oposição está de acordo que a votação
seja feita agora.
O Partido dos Trabalhadores e o Bloco de
Oposição encaminham favoravelmente a matéria,
objeto de discussão de seus membros. Alguns Par lamentares, como o Senador Roberto Saturnino, vo -
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tam diferentemente ou abstêm-se por terem outro
ponto de vista. No conjunto, o Bloco e o PT são favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não ha vendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senadora Marina Silva, V. Exª deseja discutir a matéria
ou encaminhar a votação?
A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, eu estava inscrita para discutir a proposta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
concorda em usar da palavra para encaminhar a vo tação?
A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, esta matéria, como toda Proposta
de Emenda Constitucional, requer quorum qualificado, mas o número de Parlamentares da Casa está
diminuindo. Quero dividir a responsabilidade com as
Lideranças dos Partidos. O Regimento Interno não
permite paralisar a votação depois de iniciada. Faço
um apelo às Lideranças Partidárias para que chamem seus liderados ao plenário, porque se trata de
matéria de extrema responsabilidade. Foram feitos
ingentes esforços para a formação deste Conselho
de Comunicação Social. Percebo que o número de
Parlamentares está reduzindo-se a cada votação.
Então, faço esse apelo às Lideranças partidárias.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB –
RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB –
RJ. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, levando em conta o cuidado de V. Exª, solicito
à Mesa que faça soar as campainhas. Na hipótese
de verificarmos, em 10 minutos, a inexistência de
quorum razoável para a sustentação da matéria –
que já foi aprovada em primeiro turno e teve, hoje, a
consagração das razões de sua aprovação, trazendo inclusive toda a Oposição –, poderemos votá-la
amanhã.
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Entretanto, creio que em 10 minutos a Casa
contará com número suficiente de Senadores para
votação. Os Parlamentares encontram-se no Senado Federal, não tendo viajado. As Lideranças, então,
instarão sua presença e em breve estaremos em
condição de votar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esclareço à Casa que só estou fazendo essa consulta por
se tratar de matéria que envolve acordo de Lideranças partidárias. Não estou protegendo a matéria,
mas procurando atender ao desejo das Lideranças
desta Casa e pretendo que todo o esforço feito até
agora não seja em vão, razão pela qual a sugestão
de V. Exª é válida.
Faço um apelo aos Srs. Líderes para que usem
o microfone, chamando ao plenário os seus liderados.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
aproveito para fazer um apelo também aos ilustres
Senadores aqui presentes para que permaneçam,
porque o próximo item da pauta é uma proposta de
emenda constitucional que só interessa ao Estado
de Rondônia. Trata-se de uma luta de muito tempo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Perfeitamente. Acolho o desejo de V. Exª. Faço um apelo
aos Srs. Senadores, que, por gentileza, se for possível, tomem seus assentos, a fim de que possamos
fazer ligeira conferência.
A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como é
encaminhamento de votação, para ganhar tempo, darei
a palavra à Senadora Marina Silva por cinco minutos.
Peço aos Srs. Senadores que permaneçam
sentados e que convidem os nossos companheiros
para vir ao plenário.
A SRª MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero apenas
fazer um breve registro. Estava inscrita para discutir
a matéria, mas acatei a sugestão de V. Exª para que
me manifestasse durante o encaminhamento de vo -
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tação, já que não houve objeção alguma da parte do
meu Líder, Senador Eduardo Suplicy.
O nosso Líder do Partido dos Trabalhadores, li berou a nossa Bancada nesta votação, respeitando
a opinião daqueles que divergem da nossa. Mas de sejo ressaltar o fato de que os meios de comunicação realmente têm uma importância estratégica na
vida do País, portanto, as preocupações que aqui fo ram elencadas são da maior justeza.
Em muitos momentos da vida do País, os meios de comunicação ou a mídia, como é intitulada,
contribuíram decisivamente, sobretudo na recuperação e na instauração do processo democrático. Todavia, podemos dizer que mesmo as contribuições
significativas de denúncias e muitas vezes dos abusos à censura estabelecida eram feitas não pelo ali nhamento a esse ou àquele grupo ideológico, mas
pela defesa do direito à liberdade de imprensa, tam bém defendendo, assim, o direito da sociedade de
estar informada.
Participamos de uma discussão eivada de dificuldades e que não pode ser resolvida de forma
simplista. Elencarei rapidamente alguns pontos no
encaminhamento da matéria. Quais são os problemas que estão no entorno da abertura para o capital
estrangeiro nas empresas de comunicação? Exatamente a insegurança que sentimos com relação à
nossa soberania. E como nossa soberania pode ser
afetada? Pode ser afetada a partir de uma incompreensão do papel dos meios de comunicação no
fortalecimento da nossa cultura, dos nossos valores
e do nosso sentido de nacionalidade, que, no contexto da globalização, é completamente diferente do
que foi há alguns anos. E digo isso com a tranqüilidade de quem luta a vida toda, até por lidar com a
problemática ambiental na Amazônia, com a questão da soberania. Existe a diferença porque a influência já é estabelecida em muitos aspectos.
Aspectos esses que nos levam a trocas positivas e a
outras altamente negativas, que procuram diluir nos sas referências nacionais, nossas referências locais.
Todavia, existe aquela importante contribuição que
se estabelece como um mecanismo de troca daquilo
que é mais elaborado do ponto de vista das experiências humanas, das quais não podemos nos pri var.
Estando segura do controle social sobre os
meios de comunicação, do nosso verdadeiro sentido
de identidade na defesa da nossa cultura, da nossa
soberania, no contexto das questões feitas pela atu alidade, mesmo com a votação no Senado de forma
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favorável, não me sinto ameaçada como talvez me
sentiria há 15 ou 20 anos. Neste momento, temos
que fortalecer essas formas de controle social em
uma referência de identidade que nos leve ao sentido da construção da nossa nacionalidade onde quer
que estejamos, seja numa empresa de comunicação, seja no meu pequeno espaço de poder político
no Congresso Nacional, votando matérias que afirmem a nossa soberania, mas, ao mesmo tempo,
que não nos privem de estarmos como parte de um
processo que constrói globalmente uma nova qualidade cultural, que, do meu ponto de vista, passa ne cessariamente pelo fortalecimento das experiências
locais, das qualidades de cada Estado no âmbito
das suas fronteiras culturais, sociais, enfim, não me
pegando apenas ao aspecto geográfico.
Com certeza, estamos encaminhando esta
matéria favoravelmente pela compreensão daquilo
que trabalhamos durante todo esse processo, que é
do controle social na instalação do Conselho Nacional de Comunicação, que será, com certeza, um ins trumento adequado para que possamos enfrentar a
nossa segurança no contexto da globalização, sem
ao mesmo tempo cairmos em xenofobias primitivas
ou até mesmo numa visão maniqueísta entre o que
é o bem e o que é o mal, até mesmo pela razão do
que estamos vivendo hoje. Esse mal está diluído
nas empresas que lidam com o capital financeiro,
nas organizações transnacionais, e não seria diferente dentro dos meios de comunicação.
A vigilância da sociedade, a postura do Congresso Nacional em fortalecer mecanismos institucionais de controle, fiscalização e elaboração democrática – porque, quando digo controle, não deve ser
confundido com censura – é que vai assegurar uma
forma sadia de vivermos esse novo processo.
Portanto, encaminho favoravelmente.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra para encaminhar.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ratifico apenas a
posição do meu Partido manifestada no primeiro tur no de votação: contrária à aprovação desta matéria.
Não se trata de uma posição sectária, raivosa
e nem xenófoba. Nada disso. É uma preocupação
que o PDT tem exatamente com a linha editorial dos
meios de comunicação. É claro que o Conselho Na -
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cional de Comunicação Social, às vésperas de ser
instalado, traz uma certa salvaguarda à soberania
nacional com relação aos meios de comunicação.
Entretanto, seguindo a orientação do Partido, eu, na
condição de Líder, votarei contra, embora, da mesma maneira como no primeiro turno, a Bancada es teja à vontade para dar o seu voto. Não adotamos,
aqui no Senado, nenhuma posição radical de orientação da Bancada. No primeiro turno, alguns Senadores se abstiveram; posição essa que deve continuar no segundo turno.
A orientação do PDT, e, portanto, o voto do Lí der, é contra essa matéria, pelos motivos expostos,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em primeiro lugar, quero cumprimentar
V. Exª porque V. Exª cumpriu a sua palavra. V. Exª,
algumas semanas atrás, antes do processo de votação se iniciar, assumiu o compromisso com o Plenário no sentido de encaminhar a indicação dos nomes para a constituição do Conselho Nacional de
Comunicação Social, de dar efetividade a essa indicação, de fazer disso uma negociação, e, evidentemente – não se poderia esperar outra coisa –, concretizar aquilo que havia expresso em palavras.
De minha parte, não havia uma dependência
direta dessa questão para votar favoravelmente à
matéria. Creio que a emenda constitucional vem atu alizar o Brasil, trazer competitividade às empresas
de comunicação, independentemente da existência
ou não do Conselho de Comunicação Social. Por
isso, vou votar favoravelmente.
Agora, entendo que o que realmente vai definir
e caracterizar o exercício pleno de um controle técnico, fiscalizador e regulador da comunicação social
no Brasil não é o Conselho de Comunicação Social,
que é um órgão auxiliar do Congresso Nacional tal
como o Tribunal de Contas da União. Portanto, o
Conselho está subordinado à Câmara e ao Senado;
esse não é um órgão que esteja acima da Câmara e
do Senado. As decisões dos Plenários do Senado e
da Câmara continuarão a ser decisões soberanas
em relação ao Conselho de Comunicação Social.
Portanto, esse Conselho não tem características de
independência ou de autonomia. Mas não deixa de
ser uma instituição recomendada pela Constituição,
importante para o País, um órgão técnico de apoio,
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um órgão profissional, um órgão que representa,
também, a sociedade civil e que, de certa forma, tra rá informações novas que vão contribuir para uma
melhor compreensão dos Srs. Senadores e Deputados, quando nos dispusermos a votar aqui as outorgas ou as renovações de concessão de rádio e de
televisão, ao longo do tempo.
O que considero fundamental, aí, não depende
do Senador Ramez Tebet; o que considero importante, infelizmente, não depende de V. Exª, porque
sei que V. Exª já teria tomado iniciativa para a criação de um órgão, este sim, independente, não subordinado aos humores político-partidários, de diretores com mandato certo e por prazo determinado,
que possam fiscalizar e regular o sistema de comunicação social no País através de uma agência reguladora.
Mas isso depende de iniciativa do Presidente
da República, porque a Constituição estabelece que
a iniciativa, aí, é privativa de Sua Excelência. Nós,
do Congresso Nacional, não podemos criar órgãos
federais. De modo que estamos permanentemente
no aguardo, permanentemente na espera, e na cer teza de que, um dia, será criada a Anacom – Agên cia Nacional de Comunicação Social –, nos moldes
da FCC americana – Federal Communications
Commission –, órgão que regula todo o sistema de
concessões, que fiscaliza, que controla as outorgas
e renovações e estabelece toda a regulamentação
do setor. São pessoas independentes e que têm
mandato certo; portanto, agem com inteira autonomia, ao sabor da necessidade técnica e também do
interesse público, que fica inteiramente preservado.
De modo, Sr. Presidente, que voto a favor, in dependentemente da existência ou não desses órgãos. Mas reitero que a existência desses dois órgãos – tanto do Conselho de Comunicação Social,
cuja constituição V. Exª acaba de anunciar, quanto
da Agência Nacional de Comunicação Social, Anacom – é fundamental para essa nova etapa das comunicações do Brasil. São absolutamente importantes. E eu diria que a Anacom vai representar um
grande avanço, vai despolitizar as concessões de
serviço público, vai despolitizar o sistema de controle de rádio e televisão, no Brasil, e vai significar um
avanço “civilizatório”.
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O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, apenas para secundar o apelo já
feito aos Senadores que integram a Bancada do
PSDB e PPB para que se dirijam ao plenário, a fim
de participarem desta votação nominal.
Também aproveito para recomendar o voto fa vorável da Bancada do PSDB e PPB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, eu queria fazer um apelo aos Senadores
do PFL que se encontram nos seus gabinetes para
que compareçam ao plenário para que possamos
fazer uma avaliação, inclusive, do quorum, tendo
em vista que as matérias constantes da pauta são
Propostas de Emenda à Constituição e que envolvem número qualificado. São matérias importantes e
que não podem correr risco.
Eu gostaria, portanto, de convocar os Srs. Senadores do PFL para que viessem ao plenário para
que pudéssemos votar as PECs constantes da pauta.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Carlos Patrocínio para encaminhar a votação.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– O PTB, Sr. Presidente, encaminha o voto favoravelmente. Não tem que solicitar a presença dos
seus Membros, porque todos que estão em Brasília
estão aqui, no presente momento, no plenário.

Exª.

Gostaria de fazer uma ressalva, Sr. Presidente.
Em que pese não estarmos absolutamente de acor do com a composição do Conselho de Comunicação
Social, porque achávamos que a sociedade civil devesse ser melhor representada, vamos, por ocasião
do Congresso Nacional, encaminhar favoravelmente, porque vimos o esforço para implementar definitivamente o Conselho de Comunicação Social por
parte do Colegiado de Líderes e de V. Exª e, sobretudo, do 1º Secretário da Mesa, Senador Carlos Wilson, que teve muitas dificuldades para compor esse
Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Geraldo Melo.

Portanto, em que pesem as ressalvas que pos samos fazer, haveremos de encaminhar favoravel-

Portanto, Sr. Presidente, cumprimentos a V.
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mente a esse Conselho, embora entendendo que a
sociedade civil devesse estar melhor representada
nesse Conselho.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Já estamos encerrando a votação, mas vou conceder a pa lavra a V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sras e
Srs. Senadores, essa é uma matéria sui generis
pelo seu encaminhamento. A Mesa não fará isso em
nenhuma outra votação, mas essa é a unanimidade
das Lideranças partidárias. Há um desejo de se votar a matéria. Houve um esforço muito grande para a
composição do Conselho de Comunicação Social.
Consultarei os Líderes quanto ao quorum dessa
matéria: se os Líderes desejam votar a matéria hoje
ou se devemos retirá-la de pauta.

O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF. Para declaração de voto. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre sidente, realmente parece-me que esse projeto é de
suma importância. O setor de televisão e rádio, os
meios de comunicação têm-se desenvolvido a uma
taxa das mais elevadas do mundo. Há quinze anos,
portanto, a propriedade no setor de televisão e rádio
não estava tão concentrada como hoje.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, solicito a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
essa matéria é importante e estratégica para a eco nomia nacional. Faço um apelo a todos os membros
da Bancada do PMDB e do Senado Federal para
que façamos um esforço para votar hoje mesmo
essa matéria. Que essa votação, depois de uma
avaliação rápida, que evidentemente tínhamos de
fazer, ocorresse também rapidamente, de modo a
administrar o que houver de mais expressivo no pró prio quorum do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O
PMDB acaba de se manifestar. O PFL já fez um
apelo aos Srs. Senadores.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – O
PSB vota “sim”, Sr. Presidente, desde que a votação
também ocorra de maneira rápida. Creio que há
quorum para aprovar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Bloco avalia ser possível votarmos
essa matéria hoje.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Prorrogo a sessão pelo tempo necessário ao andamento
dos nossos trabalhos.
O PSDB concorda que seja colocada em votação essa matéria? (Pausa.)
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Sr. Presidente, para justificar o meu voto, eu gostaria de ter
a palavra.

Trata-se de um setor que tem alta influência na
formação da consciência popular, na formação dos
votos e na decisão, portanto, dos destinos de cada
nação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
pede licença a V. Exª, Senador Lauro Campos, e
convoca os Srs. Senadores que não estão presentes
para que compareçam ao plenário.
O SR. LAURO CAMPOS (PDT – DF) – Tendo
em vista isso, nos últimos quinze anos, as nossas
dúvidas já foram dirimidas. Silvio Berlusconi, grande
proprietário, magnata dos meios de comunicação na
Itália torna-se o seu Presidente. Sílvio Santos, um
outro grande, brilhante, muito simpático empresário
nacional, pela segunda vez, tem seu nome lembrado para ocupar a Presidência da República. Nenhum fabricante de prego, de parafuso ou de autopeças teve tamanha projeção política e poder.
Agora, vemos que vai acontecer novamente
algo, Sr. Presidente. Abrimos as portas para o capital estrangeiro e ele virá aqui no valor de 30% do ca pital acionário. Portanto, somente virá para comprar
ações de empresas já em funcionamento. É uma
abertura ao capital especulativo.
Sr. Presidente, além disso, parece-me que o
BNDES já se mostrou favorável ao empréstimo absurdo, de alto risco, para favorecer também esse se tor. Trinta por cento para servir de reforço a ele, prin cipalmente às televisões a cabo, aquelas TVs pagas, porque, tal como aconteceu com a telefonia,
esse setor de televisão a cabo, paga, não conseguirá manter-se porque a população empobrecida não
consegue pagar a conta.
De modo que o capital estrangeiro cometerá
um ato de loucura se embarcar nesta e vier aqui aju dar com 30%, se vier assistir como participante de
30% a falência desse setor. E essa falência é devida, tal como acontece nos telefones celulares, à im -

568
08878 Quinta-feira 23

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

possibilidade de pagar as contas nos setores de telefonia e de televisão pagas.
De modo que, felizmente, parece que embora
tenhamos esmorecido a nossa guarda, arrefecido a
nossa consciência e estejamos querendo entregar
esse setor importantíssimo da nossa cultura e da
produção cultural ao capital estrangeiro, parece-me
que ele felizmente não estará interessado nisso,
porque, se vier, será para participar da falência do
setor. Tal como acontece com a Globo Cabo e outras que estão aí em situações parecidas e que, portanto, vão padecer dos negros males.
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taria de fazer uma sugestão prática. Os Líderes se
reuniram e S. Exªs têm dúvida com relação ao quorum. Sobre esta relevante matéria o Congresso vem
debatendo há muito tempo e não podemos arriscar
no quorum. A Casa, pela sua maioria, manifestar-se-á favoravelmente a esta proposição, mas há
votos contrários e, com quorum baixo, corre-se o
risco de se rejeitar a matéria. Consulto V. Exª se po deríamos, a bem dos objetivos do Congresso Nacional, fazer somente uma verificação de quorum, para
termos, nós, Líderes, maior segurança no encaminhamento da votação. Consulto se isso seria possível?

Embora aprovemos a entrada do capital estrangeiro nesse importante setor, Deus é brasileiro,
e a crise que abala as comunicações vai impedir
que a gana se erice e que o setor seja dominado em
30% pelo capital estrangeiro. Estamos votando e es pero que essa deliberação também não pegue, que
o capital estrangeiro não venha ocupar espaço na
nossa cultura, na nossa formação, na nossa independência.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srs. Senadores, esclareço ao ilustre Líder do PFL, Senador
José Agripino, que o Regimento Interno não permite
verificação de presença. Não há previsão no Regimento Interno. Se os Srs. Líderes partidários concordarem, por unanimidade, a Mesa fará a vontade
da Casa e faremos o registro da presença no painel,
sem que isso estabeleça jurisprudência.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT –
RJ) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra, pela ordem, ao eminente Senador Luiz
Otávio.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, há um acordo para que se faça o re gistro de presença.

O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – O mi crofone está sem som, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Então, é
isso que eu estou buscando, Senador Roberto Freire. Se há um acordo dos Líderes da Casa para o re gistro de presença, eu peço a S. Exªs que se manifestem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência solicita ao serviço de som que atenda ao pe dido do Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, as
Lideranças de todos os Partidos estão aqui reunidas
para tratar dessa proposição de fundamental importância para o País.
A maioria dos Srs. Líderes está solicitando o
registro das presenças dos Srs. Senadores, para re almente podermos encaminhar a votação. Se não
houver quorum, pediremos o adiamento da votação
da matéria.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra, pela ordem, ao eminente Senador
José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gos -

Senador Geraldo Melo, V. Exª concorda que
haja registro de presença, sem que a matéria esteja
em votação?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Concordo, Sr. Presidente, que os Srs. Senadores re gistrem a presença.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Renan Calheiros, pelo PMDB, V. Exª concorda?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Vamos fazer qualquer esforço que for preciso para
agilizar a votação. Concordo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Roberto Saturnino, por favor, tem V. Exª a palavra.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT –
RJ) – Sr. Presidente, tenho quase vinte anos de Se nado e nunca vi esse procedimento. Ou os Líderes
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assumem e votamos hoje ou, então, a matéria fica
para depois. É uma vergonha! Não é possível termos de fazer uma verificação para avaliar se dá
para aceitar a pressão do capital estrangeiro.

O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT –
RJ) – Sr. Presidente, se V. Exª não quer jogar fora
esse trabalho – eu compreendo –, que se adie a vo tação para a semana próxima.

Sr. Presidente, é a instituição, a norma da instituição, a moral da instituição? Nunca vi esse procedimento. Ele não existe.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Roberto Saturnino, a Mesa declara o assunto
encerrado e está aguardando o requerimento de inversão de pauta, do Senador Renan Calheiros.

É claro que os Líderes estarão todos de acor do, porque a pressão da mídia é muito grande. Sei
que o comportamento do Congresso Nacional é pautado pela pressão da mídia, mas vamos manter
pelo menos a aparência de dignidade. O Congresso
não pode se curvar a esse ponto.
Há quanto tempo estamos aqui no aguardo?
Eu estava quieto, mas fazer uma verificação para
ver se colocamos em votação não existe.
Vamos ter respeito à dignidade do Senado Fe deral!
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra pela ordem.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, se
for necessário, poderemos fazer um requerimento
de inversão da pauta, que é absolutamente regimental. Podemos fazê-lo e, com ele, testar a presença. Assim, eu gostaria de subscrever esse requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esclareço que a Mesa atende à maioria da Casa e não entende, absolutamente, que haja qualquer desmoralização do Congresso Nacional. O que há é uma von tade e um esforço muito grande para instalar o Con selho de Comunicação Social, que todo o Congresso Nacional aguarda desde 1988.
Admiti uma idéia que partiu do Líder do PFL, Senador José Agripino. Agora, há uma outra proposta,
do Senador Renan Calheiros, cujo requerimento a
Mesa aguarda.

O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
E se pede verificação nesse requerimento. Por favor,
não vamos criar nenhum problema. Já fiz isso inúmeras vezes na Câmara dos Deputados. Pode-se
não se permitir solicitação individual, mas se cria um
requerimento e, para esse requerimento, pede-se
uma verificação. Se há um acordo de Lideranças,
faz-se isso sem precisar de requerimento. Cria-se
uma simulação. É tão fácil fazer. Pode-se fazer um
requerimento solicitando que amanhã não haja ses são; não se discute e se pede verificação. Acabou. E
vai-se saber se há presença. Já se fez isso inúmeras vezes. Isso é mecanismo fácil no Parlamento.
Não há por que se criar problema em torno disso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Solicito
que se cancelem as presenças que estão sendo re gistradas.
Sobre a mesa, requerimento do Senador Renan Calheiros que será lido pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Carlos Wilson.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 287, DE 2002
Nos termos do art. 311, inciso I, do Regimento
Interno, requeiro preferência para o item 5 a fim de ser
apreciado antes da matéria constante do item nº 8 da
Ordem do Dia.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002 – Anto nio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, o requerimento está sendo apresentado pelo Senador Amir Lando.

O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha
o voto “não”.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – É o me lhor que podemos fazer.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “não”, Sr. Presidente.

O que não quero é jogar fora todo um trabalho
realizado para a formação do Conselho de Comunicação Social.

O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, o Bloco PSDB/PPB encaminha o
voto “não”.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em vo tação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
permaneçam sentados. (Pausa.)
Rejeitado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Peço verificação de quorum, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Houve
pedido de verificação de quorum.
Senador Romero Jucá, V. Exª deve obter o
apoio dos Parlamentares, mas já conta com a aprovação dos Senadores Roberto Freire, Artur da Távola, José Agripino e vários outros.
Passo à verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – As Srªs
e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Os Srs. Líderes podem encaminhar a votação.
Como vota o Líder do PDSB?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha
o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, o PMDB encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, o PFL encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PPS?
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, o PPS encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, o PSDB encaminha o voto “não”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do Bloco de Oposição?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Bloco de Oposição encaminha o
voto “não”.

Maio de 2002

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Faço
um apelo aos Srs. Senadores que se encontram em
seus gabinetes que venham ao plenário.
Como vota o Líder do PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Sr. Presidente, o PTB encaminha o voto “não”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares
pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, trata-se de um requerimento de preferência para que o Item 5, que trata da verticalização das alianças, seja votado antes do Item 8. Se os
Srs. Senadores votarem contrariamente a esse requerimento de preferência, já estarão preferindo a
decisão do Tribunal Superior Eleitoral.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet ) – Não,
Senador. A preferência é quanto ao encaminhamento e não quanto ao mérito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB – SE) – Sr. Presidente, o retardamento significará que essa proposta de emenda à Constituição,
que tem como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, será votada, no mínimo, em cinco de
junho. Hoje, certamente, não haverá mais quorum
para votação. No entanto, está registrado que há nú mero suficiente de Senadores para votar qualquer
matéria. Não sei o motivo de tanto medo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Se as
Srªs e os Srs. Senadores já votaram, encerrarei a
votação.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, vamos votar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet ) – Srªs e
Srs. Senadores, vou encerrar a votação. Vamos à
proclamação do resultado.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre
Presidente, solicito a V. Exª que faça soar a campainha.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, vou encerrar este processo de votação. (Pausa.)
Está encerrado.
Vamos ao resultado.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 4 Srs. Senadores; e NÃO 51.
Houve três abstenções.
Total de votos: 58.
O requerimento está rejeitado.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, o PSB pede aos Srs. Senadores que vão votar a favor da matéria, inclusive eu, que
aqui permaneçamos todos a fim de votar as demais
matérias, pois são tão importantes quanto esta.

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, tenho absoluta convicção de que devemos votar, não há risco. Mas devemos fazê-lo rapidamente. Não dá para delongar a votação.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Perfeitamente. O apelo de V. Exª será ouvido. A matéria, para
a aprovação, necessita de 49 votos favoráveis.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Líder
do PMDB está recomendando a votação.
Consulto os demais Líderes.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
opta pela votação. Vota “sim”.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
O PSDB opta pela votação.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB propugna pela votação.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, o Bloco é pela votação, e votamos “sim”.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, o Governo encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Assim
sendo, passemos à votação.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB encaminha o voto “sim”.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, o Líder do PDT vota “não”, mas a Bancada vota de acordo com suas convicções.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o Bloco e o PT votam “sim”.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB vota “sim”.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, o PFL vota e recomenda o voto “sim”.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
faz um apelo para que as Srªs e os Srs.Senadores venham ao plenário.

(Procede-se à votação nominal.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, enquanto se procede à votação, gos taria de lembrar à Casa que teremos hoje, às 19 horas
e 30minutos, reunião da Comissão de Constituição e
Justiça e Cidadania exatamente para votar a matéria
da CPMF, que é extremamente importante para o
País. Faço esse registro e peço a presença de todos
os membros da Comissão, para que possamos votar
rapidamente essa matéria ainda hoje.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Gerson Camata, aguardamos o voto de V. Exª.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, enquanto se procede à votação, solicito, na condição de
Relator do item seguinte da pauta, a retirada e a de signação do item para a próxima terça-feira.
Se todos os presentes aqui permanecessem,
seria possível votar essa emenda constitucional que
interessa a Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Fiz um
esforço extremo aqui, consultei as Lideranças, dei minha opinião, não fui ouvido e acatei a decisão da
Casa.
Senador Renan Calheiros, vou aguardar mais
cinco minutos. Vou chamar alguns Senadores.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª, Senador José Fogaça.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª, Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o
Senador Osmar Dias, no exercício da Presidência da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, con vocou reunião extraordinária daquela Comissão para
agora, às 19h30min. Conseqüentemente, há de se fazer uma escolha: ou damos quorum à Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para votarmos a
CPMF, ou ao plenário, para dar continuidade às demais votações, principalmente de emendas constitucionais. As duas atividades não podem ser desenvolvidas em conjunto, pois todas as emendas constitucionais dependentes de votação em segundo turno cairiam tranqüilamente, Sr. Presidente.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de solicitar à Mesa que colocasse
em votação, tendo em vista a desistência do nobre
Senador Moreira Mendes, a proposta que tem como
primeiro signatário o nobre Presidente da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Senador Ber nardo Cabral. Trata-se do Item 5, que trata da verticalização, a favor da qual o Senado Federal deu uma
resposta belíssima na última votação – 60 votos a 4.
Acredito que não haverá problema se todos os Senadores permanecerem em plenário.
Esse é o requerimento que estou fazendo a V.
Exª, combinado com o autor da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Antonio Carlos Valadares, por gentileza, ninguém
mais do que a Mesa está fazendo força e apelando
para que os Srs. Senadores venham ao plenário e
nele permaneçam, a fim de podermos votar e dar an damento aos nossos trabalhos. O que não posso é,
no meio da votação, colocar outra matéria para ser
discutida.
Estamos em processo de votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, não pedi isso a V. Exª, mas que
fosse após o resultado da votação dessa matéria.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.

Faço essa ressalva a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs. e
Srs. Senadores, consultei as Lideranças a respeito de
tudo o que foi feito em relação à matéria.
Os Senadores Renan Calheiros, José Eduardo
Dutra, Roberto Freire, José Agripino e Artur da Távola
opinam no sentido de que já posso encerrar o processo de votação. Isso não significa que a Mesa está
abrindo mão de suas prerrogativas, mas que está dividindo responsabilidades com o Plenário – o que, até
certo ponto, é altamente salutar.
Em conseqüência, vou declarar encerrado o
processo de votação. Vamos ao resultado.
Vou anunciar o resultado, Senador Renan Ca lheiros, para que V. Exª olhe para o painel, já que V.
Exª está muito inquieto.

(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 57 Srs. Senadores; e NÃO 01.
Houve 01 abstenção.
Total: 59 votos.
A matéria está aprovada, com 57 votos favoráveis e vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 5, DE 2002
Dá nova redação ao art. 222 da Constituição Federal, para permitir a participação
de pessoas jurídicas no capital social de
empresas jornalísticas e de radiodifusão so nora e de sons e imagens, nas condições
que especifica.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 222 da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
”Art. 222. A propriedade de empresa
jornalística e de radiodifusão sonora e de
sons e imagens é privativa de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez anos,
ou de pessoas jurídicas constituídas sob as
leis brasileiras e que tenham sede no País.
§ 1º Em qualquer caso, pelo menos
setenta por cento do capital total e do capital votante das empresas jornalÍsticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens
deverá pertencer, direta ou indiretamente, a
brasileiros natos ou naturalizados há mais
de dez anos, que exercerão, obrigatoriamente, a gestão das atividades e estabelecerão o conteúdo da programação.
§ 2º A responsabilidade editorial e as
atividades de seleção e direção da programação veiculada são privativas de brasileiros natos ou naturalizados há mais de dez
anos, em qualquer meio de comunicação
social.
§ 3º Os meios de comunicação social
eletrônica, independentemente da tecnologia utilizada para a prestação do serviço,
deverão observar os princípios enunciados
no art. 221, na forma de lei específica, que
também garantirá a prioridade de profissio-
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nais brasileiros na execução de produções
nacionais.
§ 4º Lei disciplinará a participação de
capital estrangeiro nas empresas de que
trata o § 1º.
§ 5º As alterações de controle societário das empresas de que trata o § 1º serão
comunicadas ao Congresso Nacional.“ (NR)
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi gor na data de sua publicação.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB AL) –
Inquieto não, Sr. Presidente, nunca tive dúvidas do
resultado, tanto que aceitamos a responsabilidade.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador,
digo inquieto por estar torcendo.
Vejo que sempre é bom ouvir os conselhos dos
Líderes, entre os quais incluo V. Exª.
Peço encarecidamente aos senhores que per maneçam no plenário, porque há outras matérias a
serem votadas.
A Presidência vai convocar, oportunamente,
sessão conjunta do Congresso Nacional, destinada à
promulgação da emenda constitucional; e reafirma a
convocação de sessão do Congresso Nacional para
terça-feira, dia 28, às quatorze horas, a fim de tentarmos votar os nomes dos Membros do Conselho de
Comunicação Social.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vamos
continuar os nossos trabalhos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, na
condição de Relator, quero pedir o adiamento do
Item 8 da pauta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Faça o
requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Só retiro
as matérias da pauta de hoje se todos estiverem de
acordo.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá,
pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
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gostaria de apelar a V. Exª para que ouvisse os Líderes no sentido de que suspendêssemos a votação,
dando quorum à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania. Também indago se teremos a sessão ex traordinária logo mais, para lermos o parecer da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A fim de
cumprir a decisão do Plenário ao aprovar o Requerimento nº 278, de 2002, a Presidência convoca ses são deliberativa extraordinária a realizar hoje, às 20
horas e 30 minutos, destinada à apreciação das seguintes matérias:
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da
Cãmra nº 81, de 2001;
Projeto de Decreto Legislativo nº 383, de 2001; e
Requerimento nº 232, de 2002.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco/PSDB – SP) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. JOSÉ SERRA (Bloco/PSDB – SP. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu
gostaria apenas de declarar meu voto favorável à
emenda constitucional.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata
registrará a manifestação de V. Exª, Senador José
Serra. O processo de votação está encerrado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 11:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2002
Discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2002, de
iniciativa da Comissão Mista de Segurança
Pública, que acrescenta ar tigo ao Código
Penal e modifica a pena cominada aos crimes de corrupção ativa e passiva.
A Presidência esclarece ao Plenário que a ma téria será submetida a dois turnos de discussão e vo tação, nos termos do art.143, do Regimento Comum.
Comunica ainda que, após a leitura do Projeto,
foi aberto prazo de cinco dias úteis, perante a Mesa,
para oferecimento de emendas, nos termos do art.
235, II, “f”, do Regimento Interno do Senado Federal.
Entretanto, em face do disposto na alínea “c” do art.
143 do Regimento Comum, fica facultada às Senhoras e aos Senhores Senadores a oportunidade para
apresentação de emendas até o encerramento da
discussão da matéria, em primeiro turno.
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Passa-se à discussão do projeto, em primeiro
turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia de amanhã para a segunda sessão de discussão em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 12:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 299, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 299, de 2001 (nº
284/96, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Segundo Protocolo ao Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços da
Organização Mundial do Comércio, tendo
Parecer favorável, sob nº 79, de 2002,
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador Lúdio Coelho.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 9 de abril último, quando
teve sua discussão adiada para hoje.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Tião Viana.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 288, DE 2002
Requeiro, nos termos do disposto no inciso II do
art. 279 do Regimento Interno, o adiamento da discussão do Projeto de Decreto Legislativo nº
299/2001, que aprova o texto do Segundo Protocolo
ao Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços da
Organização Mundial do Comércio, para que a proposição seja submetida ao reexame da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Justificação
Movimentos especulativos contra a moeda brasileira dos últimos dias, orientados, inclusive pelos
bancos que recentemente passaram a atuar no mercado nacional, reforçam a necessidade de um debate
mais profundo sobre a presença de capital estrangeiro no sistema bancário brasileiro. Ocorre que o art.
192 da Constituição Federal remete à regulamentação, via lei complementar, do sistema financeiro nacional, norma que infelizmente ainda não foi deliberada.
Por esta razão sugerimos o retorna da matéria a
CRE, para um aprofundamento do seu estudo, inclusive com a deliberação da lei complementar, conforme determinação constitucional.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – José
Eduardo Dutra.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência retira da pauta de hoje as matérias que exigem
quorum qualificado.
São os seguintes os itens retirados:
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 1, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Saturnino, que
determina a fixação de limites para gastos com a pu blicidade de obras governamentais, tendo
Parecer sob nº 1.362, de 2001, da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Agripino, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece.
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–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 48, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 48, de 2001, tendo como primeiro signatário o Se nador Bernardo Cabral, que altera o “caput” do artigo
27 da Constituição Federal. (representação nas
Assembléias Legislativas), tendo
Parecer favorável, sob nº 1.436, de 2001, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Osmar Dias.

–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 4, DE 2002
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 4, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Bernardo Cabral, que dá nova redação ao parágrafo 1º do art. 17 da Constituição Federal, tendo
Parecer sob nº 336, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo
turno.

A discussão da matéria encerrou-se na sessão
deliberativa ordinária de 16 do corrente, quando teve
sua votação transferida para hoje.

–7–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)

–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)

Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
42, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que dá nova redação ao art. 217
da Constituição Federal, para vedar a recondução
dos dirigentes de entidades de administração do desporto por mais de um período consecutivo, tendo
Parecer sob nº 1.178, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Alvaro Dias, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, que apresenta, e votos contrários dos Senadores José Eduardo Dutra, Leomar Quintanilha e Bello Parga.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 15 do corrente, quando teve
sua discussão adiada para hoje.

Terceira e última sessão de discussão, em se gundo tur no, da Pro posta de Emen da à Constituição nº 32, de 2001, tendo como primeiro signatário
o Senador Sebastião Rocha, que altera o in ciso II
do art. 37 da Constituição Federal para permitir o
desenvolvimento funcional de ocupante de cargo
efetivo ou em prego permanente, mediante processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo
turno.
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–8–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
Requerimento nº 245, de 2002 –
art. 357 do Regimento Interno)
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
19, de 2002 (nº 289/2000, na Câmara dos Deputados), de iniciativa do Presidente da República, que
acrescenta o art. 84 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incorporando os Policiais Militares do extinto Território Federal de Rondônia aos Qu adros da União, tendo
Parecer favorável, sob nº 341, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica que há reunião extraordinária da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e, de
comum acordo com o que as Lideranças também
manifestaram, lembra que haverá sessão extraordinária do Senado hoje, às 20 horas e 30 minutos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação fi nal para a Proposta de Emenda à Constituição n.º 29,
de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Tião Viana.
É lido o seguinte:

PARECER Nº 421, DE 2002
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Redação final do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de
2001.
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania apresenta a redação final do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2001, que
cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª e 7ª Regiões, procedendo a exclusão das expressões destacadas e rejeitadas pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de maio de
2002.

ANEXO AO PARECER Nº 421, DE 2002
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 2002
Cria os Tribunais Regionais Federais da 6ª, 7ª 8ª e 9ª Regiões.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 27 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT é acrescido dos seguintes §§ 11 e 12:
”Art. 27. .................................................
§ 11. São criados, ainda, os seguintes
Tribunais Regionais Federais: o da 6ª Região, com sede em Curitiba, Estado do
Paraná, e jurisdição nos Estados do
Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do
Sul; o da 7ª Região, com sede em Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, e
jurisdição no Estado de Minas Gerais; o da
8ª Região, com sede em Salvador, Estado
da Bahia, e jurisdição nos Estados da Bahia
e Sergipe, e o da 9ª Região, com sede em
Manaus, Estado do Amazonas, e jurisdição
nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia
e Roraima.
§ 12. Os Tribunais, a que se refere o §
11, deverão ser instalados no prazo de 6
(seis) meses, a contar da promulgação desta emenda constitucional, observado, quan to à sua composição, o estabelecido nos incisos I e II do art. 107 da Constituição Federal.“ (NR)
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Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi gor na data de sua promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Moreira Mendes, tem V. Exª a palavra, pela or dem.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, no
final desta sessão, uso da palavra apenas para fazer
uma justificação e encaminhar um requerimento à
Mesa, subscrito por 32 dos Srs. Senadores, entre
eles todos os Senadores da Região Norte, que é o
seguinte: no Brasil, existem cerca de nove milhões
de antenas parabólicas, instaladas principalmente
no interior e na Região Amazônica. O sinal dos jogos da Copa do Mundo só poderá ser captado em
todo o País se a transmissão não for codificada.
Assim, com o objetivo de que toda a população bra sileira fora das grandes cidades – que é o caso do
meu Estado – tenha acesso aos jogos da Copa do
Mundo – verdadeira paixão nacional –, estamos, todos os que subscreveram este requerimento, estão
pedindo que a Mesa encaminhe a S. Exª, o Ministro
das Comunicações, solicitação para que o sinal não
seja codificado, de forma a permitir que as antenas
parabólicas instaladas por todo o País possam captar os jogos da Copa do Mundo.
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O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Registro que
os Senadores Eduardo Suplicy, Tião Viana, Heloísa
Helena, Marina Silva, José Eduardo Dutra, Geraldo
Cândido e Roberto Saturnino, do PT, e os Senadores Lauro Campos, Jefferson Péres encaminharam,
com amparo no art. 17 da Resolução do Senado nº
20, de 1993, à consideração do Egrégio Conselho
de Ética solicitação para que seja feita a promoção
preliminar e sumária dos fatos relativos à reportagem feita pela revista Época, inserindo na documentação o discurso feito pelo Senador Ney Suassuna.
Fazemos isso com a responsabilidade de Senadores. Informamos aos Senadores Ney Suassuna
e Wellington Roberto do procedimento, numa atitude
de respeito com S. Exas. Avaliamos ser dever do
Senado e do Conselho de Ética, além do Corregedor, acompanhar o desvendar dos fatos que foram
objeto daquela reportagem da revista Época.
Encaminho à Mesa a cópia desta providência.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs. e
Srs. Senadores, antes de encerrar a presente sessão, a Presidência quer agradecer a colaboração do
Senado da República.
A Mesa abriu mão de algumas de suas prerrogativas ao ouvir o Plenário de uma forma, desculpem-me, altamente democrática, porque sei do anseio da Casa, sei do esforço foi feito para que cum príssemos o dispositivo constitucional, que já tem
80% do seu caminho andado, graças ao esforço das
Mesas da Câmara e do Senado. Cumpre, inclusive,
destacar que o Conselho de Comunicação Social
teve início com a sugestão de nomes, com o recebimento de correspondências de toda a sociedade
brasileira pelo Senado da República. E também con tou com a colaboração da Mesa da Câmara, a quem
quero agradecer na pessoa do Presidente Aécio Ne ves. Temos agora o dever de colocar em votação a
relação desses nomes no Congresso Nacional.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, solicito a palavra pela ordem.

Com a colaboração de toda a Casa, uma vez
que a matéria exigia quorum qualificado, a Mesa
procedeu – e isso de acordo com todas as Lideranças, porque se não fosse assim, a Mesa procederia
de outra maneira – de forma que, felizmente, o Regimento Interno foi respeitado. Os Srs. Líderes e Senadores comportaram-se com dignidade, procederam de acordo com a sua consciência.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra a V. Exª.

Nós, que vimos trabalhando incansavelmente
pelo aprimoramento, pela transparência do Senado,

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
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para que esta Casa chegue cada vez mais perto do
cidadão, agradecemos a Deus a graça que temos
recebido na condução dos trabalhos.
É isso o que faço, agradecendo a Deus e a
todo o Senado da República pela compreensão que
estão tendo com relação à maneira pela qual venho
dirigindo os nossos trabalhos e a própria Casa.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Senadores Mozarildo Cavalcanti, Carlos Bezerra,
Lúcio Alcântara, Eduardo Siqueira Campos, Romero
Jucá, a Sra. Senadora Maria do Carmo Alves e o Sr.
Senador Ademir Andrade enviaram discursos à
Mesa para serem publicados, na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, finalmente,
a combalida área da Ciência e Tecnologia recebeu
uma boa notícia da iniciativa governamental. Trata-se do programa Institutos do Milênio, que conta
com R$ 90 milhões em recursos do Banco Mundial,
que serão distribuídos entre centros de ensino e
pesquisa. O dinheiro financiará pesquisas que visem
ao incremento da competitividade da indústria brasileira no mercado internacional, e tem como proposta
resolver problemas sociais como os do semi-árido
nordestino e da tuberculose.
Essa rede de pesquisas será formada por 17
institutos. Cada um com uma média de 20 universidades conveniadas, que passam a compartilhar pro fessores, máquinas, laboratórios e conhecimentos,
com a finalidade de combater doenças, preservar o
meio ambiente e criar novas tecnologias. Os temas
de pesquisa para a primeira etapa de três anos foram escolhidos por uma comissão de cientistas notáveis. Entre eles, o suíço e prêmio Nobel de Medicina Werner Arber.
O programa Institutos do Milênio faz parte de
uma estratégia traçada pelo Governo para conseguir
ampliar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento no Brasil. A principal intenção anunciada é
conseguir estimular a iniciativa privada a participar
do esforço de financiamento à pesquisa no País.
Essa tentativa de atração das empresas, na
verdade, é tímida e tardia. Atualmente, 80% dos investimentos brasileiros em inovação tecnológica são
feitos pelo setor público, ficando somente 20% com
a iniciativa privada. Mesmo em São Paulo, que con-
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centra a produção de tecnologia, apenas 5% das
empresas investem em pesquisa. O maior número
de doutores e o crescimento da produção científica
não impedem que o Brasil continue dependendo, em
larga escala, da pesquisa feita pelas matrizes de
empresas aqui instaladas.
Há várias razões para isso. Uma delas é conjuntural. A pesquisa tecnológica requer investimentos de alto risco, algo virtualmente impossível de ser
financiado com juros de mercado num país em que
essa taxa está entre as mais elevadas do mundo.
Outra razão é a carência de cultura empresarial vol tada para a pesquisa e de política pública que a estimule. Para investir em novas tecnologias, as empresas precisam de incentivo. No Brasil, as áreas que
produzem os melhores resultados são aquelas não
atendidas por empresas estrangeiras. É o caso de
pesquisas agrícolas e de doenças tropicais.
No Brasil, 73% dos cientistas se concentram
nas universidades. Nos Estados Unidos, essa fatia é
de 13%. No Brasil, 11% estão em centros de pesquisa de empresas privadas; nos EUA, 79%. Além de
estarem no lugar errado, os cientistas são pouquíssimos em comparação com outros países. No Brasil,
há 8.765 pessoas fazendo pesquisa nas empresas;
na Coréia do Sul, 74.565. Nas universidades, há
56.760 brasileiros, ante 48.588 coreanos. Nos institutos de pesquisa, 12.336, no Brasil, e 15.186, na
Coréia do Sul, que tem 48 milhões de habitantes,
menos de um terço do Brasil.
O Brasil investe anualmente cerca de 0,9% do
seu Produto Interno Bruto (PIB) em pesquisa. É um
dos melhores índices da América Latina, mas está
longe de ser o ideal. As exportações das indústrias
intensivas em pesquisa e desenvolvimento representaram, em 2001, apenas 12,55% da pauta brasileira. Segundo especialistas, o problema é que o
País não tem a visão de que o conhecimento deixou
de ser apenas um mero participante do processo
capitalista, para se tornar um dos mais importantes
fatores de desenvolvimento do século XXI.
Dados da Fundação Centro de Estudos em
Comércio Exterior (Funcex) mostram que a falta de
estímulo ao desenvolvimento da ciência em geral
tem efeito na balança comercial. Segundo os estudos, o fato de as exportações das indústrias intensivas em pesquisa e desenvolvimento ter representado no ano passado somente 12,55% da pauta brasileira é uma evidência disso. Além do problema financeiro, especialistas apontam a ausência de interação entre universidade e empresa como uma das
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explicações para a falta de aplicação econômica do
conhecimento brasileiro. No Brasil, não há instrumentos que promovam a parceria.
Já nos Estados Unidos, a qualidade do Massachussets Institute of Technology (MIT), por exemplo,
é medida pela sua capacidade de integração com o
mundo corporativo. Sabemos que as universidades
não podem mergulhar totalmente no universo empresarial, se não perdem o saber. Mas, se não se
juntam a ele, não se tornam agentes de transformação.
A universidade não gera tecnologia e inovação,
que são desenvolvidas nas empresas. Nos EUA,
menos de 5% das patentes vêm das universidades.
O que se pesquisa na universidade é algo novo, que
leva anos para chegar à indústria.
Há, ainda, um outro complicador na discussão
sobre o modelo de universidade pública no Brasil: a
pouca pesquisa e desenvolvimento que se faz no
País, como vimos, estão concentrados nela. Quando
alguns especialistas propõem levar a pesquisa para
outras instituições, muita gente estremece: quem
mais se interessaria em bancar pesquisa e desenvolvimento, que equivale a um bilhete para o mundo
desenvolvido? Muito dessa preocupação se origina
na noção de que a pesquisa é um ato de desprendimento, de amor à humanidade. Não um negócio.
Portanto, só o poder público, por meio da universidade, pode financiá-la.
Há uma tendência mundial de mudar a forma
de financiamento em ciência e tecnologia. Nos Esta dos Unidos, o peso do financiamento estatal é exatamente o oposto do brasileiro e na União Européia
o setor privado custeia 56% dos investimentos. A fi losofia da Comunidade Européia é de que o setor
público sustenta a ciência e o setor privado tem a ta refa de desenvolver o que tem aplicação prática.
Por inserir-se nessa tendência e, principalmente, por representar um esforço de retomada de iniciativa governamental no setor de ciência e tecnologia, o Programa Institutos do Milênio deve ser saudado e merece ser acompanhado com atenção.
O programa terá vigência de três anos, e, entre
os objetivos fixados pela coordenação, estão: envolvimento de 380 empresas, reciclagem de mil profissionais, elaboração de 120 dissertações de mestrado e teses de doutorado e geração de 15 patentes.
Todos os projetos abrigados no programa terão indicadores.
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É o caso, por exemplo, da Rede Brasileira de
Pesquisa em Tuberculose. O grupo, que reunirá 47
institutos de pesquisa e 170 pesquisadores, pretende, em cinco anos, ter desenvolvido uma nova droga
contra o bacilo da doença, uma nova vacina e um
novo tipo de teste para diagnóstico da enfermidade.
Tudo porque a BCG já não é mais eficaz no
controle da doença e os diagnósticos são muito demorados. O Brasil ocupa a 13ª colocação em incidência dessa patologia, que está relacionada diretamente à pobreza. São 50 milhões de infectados no
Brasil, dos quais cerca de 10% deverão desenvolver
a tuberculose. Por ano, são identificados 130 mil novos casos. Como é uma doença típica de países po bres, não há esforços das grandes indústrias farmacêuticas do mundo em desenvolver drogas e vacinas.
Igualmente relevantes são outros projetos apo iados pelo Instituto do Milênio: a Fábrica do Milênio,
uma rede formada por 16 centros tecnológicos, fomentará o aumento da produção nas pequenas e
médias indústrias do setor de autopeças; a Citricultura, com o objetivo de tornar o setor ainda mais
competitivo, vai apoiar o mapeamento genético dos
cítricos para identificação de pragas; o semi-árido
vai montar um banco de genes das espécies nordestinas, visando à preservação, sobretudo de plan tas alimentícias locais; o Instituto do Milênio Água
vai unir esforços para procurar novas fontes de água
de qualidade e para desenvolver tecnologias que
ajudem a recuperar os mananciais destruídos.
Não há dúvida, Srªs e Srs. Senadores, de que
são questões essenciais para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira e para o desenvolvimento do País.
Entretanto, é pouco diante das nossas necessidades e carências. Espera-se, portanto, que os
Institutos do Milênio representem uma mudança efe tiva na gestão dos recursos da ciência e tecnologia
e um primeiro passo para que o setor receba o reconhecimento orçamentário e a atenção estratégica
que lhe é devida.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no último dia 24
de abril, os funcionários do Banco do Brasil perderam a cadeira que ocupavam no Conselho de Admi nistração do Banco desde 1987. Quebrando uma
tradição de 15 anos, segundo noticiou o jornal Correio Braziliense de 18 de abril, ficou para a Previ –
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o fundo de pensão dos funcionários e maior acionista minoritário do Banco – a prerrogativa de indicar o
substituto de Paulo Assunção de Sousa, que representava, até então, os servidores do Banco no Con selho, e cujo mandato terminou.
O economista Andrea Calabi, ex-Secretário
Executivo do Ministério do Planejamento, ex-Presidente do Banco do Brasil e ex-Presidente do
BNDES, foi o escolhido pela Previ para ocupar a
vaga. Com isso, segundo o jornal O Globo, de 25
de abril passado, o Conselho de Administração do
Banco passou a ser formado por quatro integrantes
indicados pelo Governo e por três nomeados pela
Previ.
A mudança se deu porque o Banco do Brasil
decidiu seguir à risca o Estatuto de l996, segundo o
qual, para ter assento no Conselho, os funcionários
precisariam ser donos de 3% do capital do Banco, o
equivalente a R$250 milhões. Atingir esse número é
inviável, segundo O Globo, porque o único clube de
investidores existente tem menos de 0,2% das
ações. Contudo, pela tradição, os funcionários indicavam um representante ao Conselho desde 1987.
Segundo O Globo, houve até mesmo um apelo dos
funcionários ao Ministro Pedro Malan, no sentido de
que se mantivesse a vaga, mas foi em vão.
Os funcionários ainda pretendem contestar a
nomeação de Andréa Calabi, na Justiça, porque a
indicação dele não foi feita pelo Conselho Deliberativo, como determina o estatuto da Previ, mas pela
Diretoria Executiva. Contudo, essa iniciativa não tra rá de volta à vaga um representante dos funcionários do Banco, e esse é o grande prejuízo nessa
questão.
Vejo como uma iniciativa lamentável essa de
se quebrar a tradição de permitir a presença de um
representante dos funcionários do Banco em seu
Conselho de Administração. Creio, mesmo, que seria o caso de reformar o estatuto, de maneira a per mitir que, de forma minoritária, os funcionários continuassem a ter assento no Conselho.
É saudável para os servidores, e prudente
para o Banco, que assim seja. Essa prática cria maior sintonia entre o corpo funcional e a direção da
Instituição. De um lado, permite que os empregados
sintam-se co-responsáveis pela sua gestão. De outro, torna as decisões do Conselho mais transparentes e permite que a palavra dos funcionários seja
sempre levada em consideração na formulação de
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políticas e na alta gestão de uma Instituição tão importante quanto é o Banco do Brasil.
Quero, portanto, Sr. Presidente, protestar contra essa decisão e manifestar meu apoio aos funcionários do Banco do Brasil. Desejo, também, apelar
ao Governo para que reveja essa decisão e continue
a permitir a representação dos servidores no Conselho de Administração, como vem ocorrendo nos últimos quinze anos. Ela certamente será mais positiva
para o Banco e para o Brasil.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB –
CE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Esta do brasileiro ao reduzir sua participação como agen te empreendedor na economia, ampliando o espaço
para a iniciativa privada, além de renovar as fontes
de investimento, pôde voltar-se para exercer, com
maior eficácia, as atividades de normatização, controle e fiscalização dos serviços colocados à disposição dos contribuintes e dos cidadãos em geral.
Um dos setores que logo se mostrariam revigorados com essa oxigenação, Sr. Presidente, foi o
de eletricidade, de importância estratégica e imprescindível para a manutenção e alavancagem das ati vidades do setor produtivo, e indispensável, também, ao bem-estar da coletividade.
O setor elétrico há muito enfrentava problemas, como, por exemplo, a inadimplência das distribuidoras, que acumulavam débitos com as empresas geradoras de energia. Por outro lado, as tarifas
estavam defasadas, e as empresas do setor, descapitalizadas, não podiam contar com créditos de organismos financeiros internacionais para expandir a
oferta.
Nesse contexto, surgiu a Agência Nacional de
Energia Elétrica (ANEEL), com a incumbência de re estruturar o setor, viabilizar a retomada dos investimentos e melhorar o atendimento à população. A
responsabilidade de realizar novos investimentos na
geração, distribuição e oferta de energia, nesse
novo modelo, foi transferida aos agentes privados. A
ANEEL, por sua vez, assumiu as competências típicas de uma agência reguladora de serviço público –
experiência bem-sucedida nos Estados Unidos e em
diversos países europeus.
A criação da ANEEL foi precedida de algumas
medidas que prenunciavam a transformação a ocor rer no setor elétrico. A Lei nº 8.631, de 1993, permi-
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tiria o saneamento financeiro das empresas do setor, especialmente as distribuidoras estaduais, que,
no futuro, seriam privatizadas. A Lei 8.976, que dis põe sobre a concessão de serviços públicos, e a
9.074, que trata especificamente da concessão dos
serviços de energia elétrica – ambas de 1995 –, es tabeleceram as condições necessárias à reestruturação que se operaria com a criação da ANEEL, no
ano seguinte.
Essa reestruturação, pressupondo, entre outras mudanças, a superação da situação de monopólio e o estabelecimento de um modelo competitivo, não poderia, obviamente, acontecer de forma
abrupta, como explica a própria ANEEL: “As características do setor elétrico, especialmente o fato de
que as empresas não pertenciam apenas à União,
mas também aos governos estaduais, exigiram a
adoção de uma estratégia específica, gradual, que
levasse em conta a complexidade setorial e essa di versidade no regime de propriedade dos empreendimentos” – esclarece a Agência.
Desde então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a ANEEL vem utilizando sua capacidade de
articulação para renovar o setor elétrico, que passou
a experimentar uma nova fase de expansão da oferta de energia elétrica, que responde por 83% de
toda a potência energética brasileira.
Como o consumo de eletricidade no Brasil au menta 4,5% ao ano, superando o próprio crescimento da economia nacional, a ANEEL tem estimulado a
entrada em funcionamento de novos projetos de ge ração. Com a conclusão das centrais geradoras autorizadas pela Agência, nada menos que 31 mil e
400 megawatts serão incorporados à oferta nacional
de energia até 2005.
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Tudo isso, Srªs e Srs. Senadores, faz da
ANEEL um órgão de importância estratégica ao desenvolvimento nacional. No entanto, seu desempenho pode ser constatado, de forma ainda melhor,
pelos milhões de consumidores de energia elétrica
em todo o País.
“Tendo o cidadão como destinatário final de
suas ações, a Agência acompanha e fiscaliza as ati vidades do setor elétrico, empenhada em promover
o respeito aos direitos do consumidor”, esclarece a
ANEEL, que, com essa finalidade, instituiu a Pesquisa Nacional de Satisfação do Consumidor – pesquisa na qual os entrevistados avaliam a confiabilidade
dos serviços do setor elétrico, a facilidade de acesso
às empresas concessionárias e a qualidade das informações fornecidas.
Entre outras inovações, a Agência criou, em
sua Ouvidoria, um atendimento especial para os
consumidores. De março de 2000 a novembro do
ano passado, esse setor registrou nada menos que
365 mil chamadas telefônicas, com 257 mil pedidos
de informação, 103 mil reclamações e 2.853 denúncias.
Outra medida que veio a beneficiar o consumidor relaciona-se com o Contrato de Adesão para
Fornecimento de Energia Elétrica, no qual os seus
direitos, além de especificados, são ampliados em
relação às antigas fórmulas contratuais.

Entre 1998 e 2001, a ANEEL autorizou o funcionamento de 31 usinas hidrelétricas de médio e
grande porte e 196 usinas de menor capacidade.
Além disso, firmou convênios com universidades e
órgãos públicos especializados visando à retomada
das avaliações de bacias hidrográficas. A Agência
tem incentivado e autorizado também o funcionamento de usinas termelétricas e fontes alternativas,
como a utilização da energia eólica.

Entre outros direitos do consumidor, explicitados no documento, prevê-se o ressarcimento em
equipamentos por danos decorrentes do fornecimento de energia; o ressarcimento, em dobro, de
valores cobrados indevidamente e sem justificativa;
a opção por até seis datas de vencimento das contas; a religação da energia em no máximo quatro
horas, em caso de corte indevido; o detalhamento,
na fatura, de informações relativas à qualidade do
fornecimento; a informação quanto à possibilidade
de recurso à concessionária e, posteriormente, à re guladora; a aplicação do tipo de tarifa mais vantajosa a que o consumidor tiver direito; a informação por
escrito, e com antecedência mínima de 15 dias,
quanto à possibilidade de suspensão do fornecimento por falta de pagamento.

Em todos esses casos, a Agência exerce fiscalização permanente, monitorando os cronogramas
de construção para evitar atrasos na incorporação
de potência e efetuando, também, diagnósticos de
caráter preventivo, para evitar ocorrência de acidentes, interrupções no fornecimento, etc.

Como podemos ver, Srªs e Srs. Senadores, a
ANEEL veio trazer ao País um suporte moderno, eficiente e indispensável ao crescimento econômico;
mais do que isso, veio também trazer à sociedade
brasileira um novo modelo de relações do Poder Pú blico e de concessionários com o contribuinte e con -
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sumidor – em última análise, a razão de ser das
transformações tão importantes que vêm sendo implementadas no setor elétrico.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, mais uma vez, o jornalista Gilberto Dimenstein tocou numa ferida da sociedade brasileira. Desta
vez o fez em artigo publicado no jornal Folha Popular, de Palmas, adequadamente intitulado “Criança é
a mãe”, em que aproveita a comemoração do Dia
das Mães para tratar de uma de nossas calamidades sociais: a maternidade das adolescentes.
Os números comprovam a dimensão desse
problema. Estatísticas do IBGE têm mostrado um
número enorme de gestações inoportunas entre jovens, com mais de 600.000 partos de adolescentes
por ano. Se a esse número acrescentarmos a estimativa de abortamento provocado, que deve andar
por volta de 500.000 ao ano, chegaremos ao espantoso número de um milhão ou mais de gestações in desejáveis entre adolescentes.
Em 1980, o Brasil possuía 27,8 milhões de
adolescentes entre 10 e 19 anos de idade, o que re presentava 23% da população geral. A taxa de fecundidade entre os 15 e 19 anos era de 11%. Nessa
época, dos partos realizados pela rede do INAMPS,
13% eram de menores de 19 anos. Em 2001, 25%
do total de partos realizados na rede pública de saúde foram de adolescentes grávidas. O Censo de
2000 mostra, em relação à fecundidade das mulheres brasileiras, que houve uma queda no índice geral – de 4,4 filhos por mulher para 2,3 entre 1980 e
2000 –, enquanto subiu de 8 para 9,1 o número de
filhos para cada grupo de 100 jovens na faixa de 15
e 19 anos.
Os estudos mostram que a atividade sexual na
adolescência se vem iniciando cada vez mais precocemente, com conseqüências indesejáveis imediatas, como o aumento da freqüência de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez, muitas vezes
indesejável e que pode terminar em aborto.
A gravidez na adolescência tem sérias implicações biológicas, familiares, emocionais e econômicas, além das jurídico-sociais, que atingem o indivíduo isoladamente e a sociedade como um todo.
É de espantar, Srªs e Srs. Senadores, que, de pois da AIDS e do bombardeio de informações sobre o uso de preservativos, ainda se encontrem jovens que não tenham conhecimento a respeito. Só
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que esse conhecimento não se traduz em prevenção. Entre a informação e sua aplicação prática existe um abismo povoado pelo difícil acesso aos meios
de prevenção, pelo pensamento mágico de que isso
só acontece com a vizinha e, muitas vezes, pela insegurança de exigir do parceiro o uso do preservativo.
Apesar de serem muitas as causas da gravidez precoce e de ela estar presente em todas as
classes, há um consenso entre especialistas: a falta
de perspectiva de vida é um dos principais pontos
que levam a essa gravidez. Segundo dados do periódico Criança e Adolescente, do IBGE, existe um
acentuado vínculo entre a gravidez na adolescência,
a pobreza e o nível educacional: quase metade das
mães adolescentes não completa sequer o primeiro
grau. Com isso, a relação entre a maternidade na
adolescência e a pobreza traz à tona graves problemas, como a taxa de mortalidade infantil, desnutrição e outras carências da infância brasileira.
Assim, no estrato de renda familiar menor que
um salário mínimo, cerca de 26% das adolescentes
entre 15 e 19 anos tiveram filhos, e no estrato de
renda mais elevado, somente 2,3% se tornam mães.
O problema da gravidez na adolescência apre senta desdobramentos biológicos, familiares e sociais, gerando conseqüências tardias, e em longo pra zo, tanto para a adolescente quanto para o recém-nascido. A adolescente poderá apresentar problemas de crescimento e desenvolvimento, emocionais e comportamentais, educacionais e de aprendizado, além de complicações da gravidez e problemas de parto. No tocante à educação, a interrupção,
temporária ou definitiva, no processo de educação
formal, acarretará prejuízo na qualidade de vida e
nas oportunidades futuras. Não raro, com a conivência do grupamento familiar e social, a adolescente
se afasta da escola, frente à gravidez indesejada,
quer por vergonha, quer por medo da reação de
seus pares.
Naturalmente, tudo isso repercute, também,
sobre os filhos das adolescentes, com impacto, muitas vezes, redobrado.
Estamos diante, Srªs e Srs. Senadores, de um
dos grandes impasses de nossas políticas públicas,
particularmente as de Educação e de Saúde.
Na minha opinião, além da necessidade de se
discutir a sexualidade na escola e de se garantir a
jovens de ambos os sexos o direito e o acesso a
métodos anticoncepcionais, ainda é preciso ir mais
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longe: é necessário estender essa conscientização
a toda a sociedade.
Os programas para adolescente abordando se xualidade, gravidez, prevenção de doenças devem,
antes de tudo, levar em conta os aspectos sociais,
culturais e econômicos das comunidades em que se
inserem. Deve-se insistir na capacitação dos profissionais das áreas de saúde e educação para que se
sintam preparados para atuarem junto aos jovens. É
necessário, também, garantir o acesso às informações sobre todos os métodos contraceptivos. Vale
lembrar, ainda, que o custo dos contraceptivos como
o diafragma, o preservativo e a pílula é proibitivo
para grande parte da população jovem.
É preciso, enfim, Srªs e Srs. Senadores, como
diz o articulista que motivou este pronunciamento,
criar condições para que todas as mães possam ser
mães de verdade.
Muito obrigado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) está
completando 50 anos de fundação.
A comemoração do Jubileu de Ouro da CNBB
merece o reconhecimento de todos nós que temos
responsabilidade política, que temos compromisso
com o futuro do Brasil, e que temos consciência do
trabalho sério realizado pela CNBB neste meio século de vida.
Não há dúvida: poucas entidades conseguiram
tanta credibilidade e tanto respeito, no Brasil e no exterior, como a CNBB, pela seriedade do seu trabalho, pelo
perfil dos bispos brasileiros e pelo papel que a Igreja
Católica representa para o País e para o mundo.
Nesses 50 anos, a CNBB, publicou muitos e importantes documentos sobre temas de natureza política e social, contribuindo para a formação democrática do povo brasileiro, para uma maior participação de
todos os brasileiros nos processos de aperfeiçoamento da sociedade.
São tantos os temas discutidos, analisados e levados à consideração da sociedade pela CNBB, que
seria impossível, neste momento, tratar, mesmo resumidamente, de todos eles, tanto pela importância
como pela profundidade, seriedade e complexidade
da maioria dos documentos publicados pela CNBB.
A Campanha da Fraternidade certamente é o
maior exemplo da preocupação social da CNBB com
todos os nossos irmãos mais humildes, mais desprezados e marginalizados.
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Todos os anos, um tema de alta relevância é escolhido para a reflexão da consciência nacional, para
que mentes e corações trabalhem juntos por um Bra sil mais justo, mais fraterno e mais solidário.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é muito
difícil destacar um documento, um tema escolhido
para reflexão ou um lema como mais importante ou
mais prioritário, pois vivemos num país que tem pro gredido, mas ainda precisa melhorar muito, principalmente em termos sociais.
Mesmo assim, pela oportunidade do ano eleitoral em que vivemos, gostaria de destacar o documento publicado pela CNBB denominado Eleições 2002
– Propostas para reflexão.
Trata-se de um documento elaborado e aprovado pelo Conselho Permanente da CNBB, destinado
a “servir de subsídio para as comunidades católicas
no diálogo com toda a sociedade, com vistas a uma
participação efetiva de todos no processo de aperfeiçoamento democrático da sociedade”.
Essa é a preocupação e o objetivo de todos nós,
homens públicos que temos compromisso com o futuro do Brasil e com o aperfeiçoamento e consolidação
da democracia.
Neste ano de 2002, em que a CNBB completa
50 anos de existência, de trabalho profícuo dedicado
ao povo brasileiro, iremos escolher os futuros Presidente da República, Governadores dos Estados, Se nadores, Deputados Federais e Estaduais, atentos
aos aspectos relacionados à política e à ética.
Não há dúvida de que cristãos e todos os homens e mulheres de boa vontade têm consciência da
responsabilidade de todos na definição dos destinos
do Brasil.
Os deveres eleitorais de cada um não podem limitar-se ao mero comparecimento a uma seção eleitoral, com o depósito de um voto.
Todos nós precisamos refletir sobre os rumos do
Brasil, sobre as transformações necessárias para
construirmos uma sociedade mais democrática, mais
justa, participativa, solidária e pluralista.
Precisamos oferecer maior garantia aos Direitos
Humanos, principalmente às mulheres, às mulheres
pobres, muitas delas responsáveis exclusivas pelo
sustento da família.
Precisamos dar maior participação e esperança
aos jovens, que encontram grande dificuldade para
obter o primeiro emprego, para que tenham uma me lhor perspectiva de vida, para que não caiam na tentação de ingressar no campo da droga e do crime.
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Em tudo isso, sabemos que contamos com a
atuação serena, segura e firme dos Bispos do Brasil,
que conhecem a realidade brasileira, que são homens de grande cultura, experiência e vivência dos
problemas nacionais.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Papa
João Paulo II afirmou, com grande propriedade e senso
de oportunidade, que: “A vertente ético-social é uma dimensão imprescindível do testemunho cristão.”
O trabalho realizado durante os últimos 50 anos
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil nos
dá a garantia de que o ensinamento social da Igreja, à
luz do Evangelho, continuará a ser realizada em benefício do Brasil, em benefício da democracia e em benefício de um mundo mais fraterno.
Meus cumprimentos a todos os Bispos do Brasil
pelo Jubileu da CNBB e, particularmente, a todos os
seus dirigentes e colaboradores.
Muito obrigado.
A SRª MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, li, com bas tante preocupação, uma notícia do Jornal da Cidade de Sergipe, de on tem, que comentava a ques tão da violência nas escolas e que informava que o
Estado de Sergipe ocu pa a vergonhosa ter ceira po sição no ranking nacional de vi olência nas entidades de ensino.
A violência, como a maioria dos males sociais,
atinge de forma desigual à sociedade, prejudicando a
questão do ensino-aprendizagem especialmente na
rede pública de ensino, onde professores, funcionários e alunos são vítimas de violência e sofrem com a
possibilidade de não voltarem em segurança para
seus lares.
Os números fornecidos pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe dos atos de violência registrados pela entidade até o mês de abril
deste ano são impressionantes: nos 390 estabelecimentos de ensino fiscalizados, 90 tiveram problemas
com atos de vandalismo, ou seja, foram assaltados ou
arrombados e 40 com fornecimento e uso de drogas
pelos alunos. Esses números confirmam a preocupação dos professores e pais de alunos ao comparar os
dados de 2002 com os de 2001, quando das 216 es colas visitadas 101 foram assaltadas ou arrombadas;
32 registraram envolvimento dos estudantes com drogas; 7 disseram possuir gangues dentro dos espaços
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educacionais e 14 professores foram agredidos fisicamente.
Os motivos que levaram a escola a se transformar
em um local perigoso são muitos, Senhor Presidente, e
vão desde a insegurança do país a falta de policiamento
e ao pouco investimento em campanha de conscientização para o jovem. É necessário que haja uma maior
participação da sociedade dentro das instituições, para
que os exemplos da cultura da paz possam ser reforçados em todos os locais, e para que a parceria casa-escola efetivamente funcione.
Mas sem policiamento dificilmente poderemos
mudar essa triste situação em curto prazo. Mas, pas mem, senhoras e senhores Senadores, a Polícia Militar de Sergipe possui, apenas, 66 homens trabalhando na Companhia de Segurança Escolar, atendendo
a 96 escolas estaduais dentro da capital. Eles têm
como material de apoio, somente, três viaturas e quatro motocicletas.
A necessidade de uma intensificação no combate à violência dentro das escolas foi percebida
com mais clareza no segundo se mestre do ano passado, senhor Presidente, quando dois alunos, uma
da rede pública es tadual e outro da rede pública
municipal de ensino foram esfaqueados por colegas
de turma. Esse ano, o tema voltou a ser discutido
depois que os professores da Escola Municipal
Oviêdo Teixeira, paralisou as atividades essa semana por dois dias, reivindicando se gurança dentro da
instituição de en sino, alegando a en trada de vândalos na esco la, Espero que estes dados sirvam de
alerta para que os governos estadual e federal to mem as atitudes con dizentes e não permitam que
os bancos es colares virem campos de guerra. As
escolas devem ser terreno fér til pára o conhecimento e para o debate. Não podemos deixar nossos colégios sucumbirem à violência e a degradação social,
esse é o apelo que eu faço.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigada.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,Senhoras e Senhores Senadores, está em curso no Pará uma ope ração para desmonte de mais um órgão federal: a
Unidade de Negócios da Petrobrás na Amazônia, na
base do Tapanã, responsável pela atividade de exploração petrolífera no Norte e parte do Nordeste.
Esta morte anunciada vem sendo tentada há pelo
menos três anos. Não se concretizou graças à inter-
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ferência da bancada federal paraense, alertada pelo
Sindipetro, à época.
Desde o final do ano passado os rumores sobre
a desativação da base do Tapanã voltaram com força
total. Os 140 funcionários que ainda permanecem na
Unidade insistem em conseguir uma audiência com o
Governador Almir Gabriel, mas sua excelência não
demonstra o menor interesse em adotar uma posição
sobre esse assunto.
Se confirmado o fechamento da base do Tapanã, local onde é situada as instalações da Petrobrás
em meu Estado, ocorrerá a estagnação das pesquisas de busca de petróleo nas bacias da costa do
Amapá, do Pará e do Maranhão. Para os técnicos da
empresa, a transferência da administração destas
pesquisas para o Rio de Janeiro, como pretende a direção da Petrobrás, vai fazer com que fiquem em ter ceiro plano. Esse será o maior prejuízo para o Pará e
para toda região amazônica.
Considerando as declarações à imprensa do
Gerente Geral da Unidade de Negócios da Petrobrás
na Amazônia, Sr. Paulus Van Der Ven no último dia 21
de fevereiro: a Petrobrás vai permanecer no Pará por
meio da Petrobrás Distribuidora, da Transpetro e do
setor de comunicações. E só. A base do Tapanã deixará de existir. O representante da empresa garante
que a desativação da Unidade de Negócios não diminuirá a arrecadação estadual com a Petrobrás.
Claro, até agora, impostos como o ICMS são pa gos pela Distribuidora. Todos os projetos da Unidade de
Negócios no Pará estão na fase de pesquisas e pesquisas envolvem estudos, dedicação e tempo, para que se
confirmem ou não as perspectivas iniciais.
O resultado do trabalho da Unidade de Negócios já apareceu no vizinho Estado do Amazonas em
dois lugares: na província petrolífera de Urucu, nos
municípios de Coari e Tefé, e na exploração de gás
natural em Silves, que terá produção estimada em
sete milhões de metros cúbicos de gás. Estas duas
bases foram montadas a partir de 350 técnicos trans feridos de Belém. Também as descobertas petrolíferas na Bacia Potiguar, em Natal, no Rio Grande do
Norte, foram feitas com base nos estudos desenvolvidos pelo corpo técnico da Unidade da Amazônia.
No Estado do Pará a Unidade está investigando
as possibilidades da costa atlântica no município de
Salinópolis. E no Maranhão as pesquisas se concentram em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses e é
considerado o filé das possibilidades de ocorrência
de petróleo no Norte e Nordeste. Se a ameaça de de sativação da base do Tapanã se concretizar, essa
área promissora será toda gerenciada pelo Rio de Ja-
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neiro, que comandará as análises e o cobiçado setor
de contratação de terceirizadas e de compras. Um
poço confirmado significa empregos e aquecimento
do comércio na região onde está sediada a gerência.
É isto que o Pará, um Estado que tem o desemprego
como problema principal, está perdendo, lamentavelmente.
Até o início da década de 90 a Unidade de Ne gócios da Amazônia tinha 700 funcionários, além de
3.000 indiretos, envolvendo profissionais das mais diversas áreas. Destes, permanecem em Belém apenas 140. Os demais foram transferidos para o Amazonas e o Rio de Janeiro. Os planos da matriz, segundo
os petroleiros de Belém, é conservar apenas dez funcionários, para cuidar dos aposentados e de pequenas questões burocráticas; geólogos, geofísicos e
pessoal de informática serão transferidos para o Rio.
Não se tem idéia do que a Petrobrás planeja para os
trabalhadores de menor qualificação.
Novamente, parte da bancada de Parlamentares do Pará a iniciativa para tentar impedir o desmonte da base da Petrobrás no Pará, já que o Governador
do Estado, Almir Gabriel, tem se negado a receber os
trabalhadores e a intervir junto à direção da Petrobrás. A Comissão da Amazônia e de Desenvolvimento Regional, da Câmara dos Deputados, aprovou um
requerimento para realização de uma audiência pública com a presença do Presidente da Petrobrás, Sr.
Francisco Gros, do Gerente Geral da Unidade da
Amazônia, Sr. Paulus Van Der Vem e do Sindicato dos
Trabalhadores da Petrobrás no Pará. Também a
Assembléia Legislativa do Pará tem se movimentado
no sentido de exigir explicações da direção da Petrobrás sobre as notícias do possível fechamento da
Base do Tapanã.
Da minha parte, solicitei uma audiência com o
Presidente da Petrobrás, por um lado, ouvir as explicações sobre a pretensa extinção da base da Petrobrás no Pará e por outro lado, para manifestar o meu
posicionamento, que desde já é pela manutenção da
Unidade do órgão no Estado. A minha proposta é que
nesta audiência possam estar presentes representantes dos vários seguimentos políticos do meu Estado, além de representação dos trabalhadores.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que haverá sessão extraordinária hoje, às 20 horas e
30 minutos, com a seguinte
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 19 horas e 25 minutos.)
(OS 15122/02)
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Ata da 67ª Sessão Deliberativa Extraordinária
em 22 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Ramez Tebet
ÀS 20 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Adir Gentil – Alberto Silva –
Álvaro Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Júnior – Antônio Carlos Valadares – Ari
Stadler – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Benício Sampaio – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Pa trocínio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Chico
Sartori – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos –
Eduardo Suplicy – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Francisco Escórcio – Freitas Neto – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro
– José Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra –
José Fogaça – José Jorge – José Sarney – José Serra –
Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Maria do Carmo
Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda –
Moreira Mendes – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet – Reginaldo Duarte – Renan Ca lheiros – Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu
Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck
Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 77 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES NºS 422 E 423, DE 2002
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
PARECER Nº 422, DE 2002
Sobre o Projeto de Lei do Senado nº
68, de 2000, de autoria da Senadora Mari-

na Silva, que dispõe sobre a concessão
do benefício de seguro-desemprego ao
trabalhador extrativista vegetal durante o
período em que estiver impedido de exercer sua atividade e dá outras providências (Tramitando em conjunto com o PLS
nº 5, de 2000, nos termos do Requerimento nº 173, de 2000)
Relator: Senador Tião Viana
I – Relatório
São submetidos ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais, em caráter terminativo, o Projeto
de Lei, do Senado nº 5, de 2000, de autoria do Senador Sebastião Rocha, e o Projeto de Lei do Senado nº
68, de 2000, de autoria da Senadora Marina Silva, em
tramitação em conjunto, que têm por finalidade estender o benefício do seguro-desemprego aos beneficiadores do açaí e da castanha do Brasil e aos trabalhadores extrativistas vegetais, respectivamente.
Ao justificar sua iniciativa, o ilustre autor do PLS
nº 5, de 2000, alega:
“O seguro-desemprego representa uma medida
compensatória de política social extremamente importante no Brasil. Isso ocorre especialmente porque não
dispomos de políticas de renda mínima e de distribuição
de renda eficazes. Infelizmente, a área de cobertura
desse instituto está limitada aos trabalhadores formais e
aos trabalhadores na pesca. Num país com elevada informalidade, esses limites de abrangência são pequenos. Muitas outras categorias de trabalhadores merecem uma atenção especial. No nosso entender, esse é
o caso dos trabalhadores no extrativismo e beneficiamento do açaí e da castanha do Brasil.”
A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regulamentou o programa do seguro-desemprego, restringiu, originariamente, a concessão do pagamento
aos casos de dispensa sem justa causa, inclusive a indireta (art. 2º, I), em desacordo com a Constituição Federal. De fato, circunscrever o sentido do preceito constitucional “seguro-desemprego, em caso de desemprego
involuntário” (art. 7º, II da CF) a apenas ao desemprego
decorrente da ruptura do contrato “sem justa causa” dis-

MAIO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

torce, sem sombra de dúvida, o sentido da tutela constitucional. Vale lembrar que há o desemprego decorrente
da força maior, falência do empregador etc... que não é
fruto de dispensa sem justa causa e também não é pro duto da vontade do trabalhador. Conseqüentemente,
também nesses casos o seguro é devido.
Assim, a ampliação da cobertura d programa do
seguro-desemprego para abranger os trabalhadores
no extrativismo vegetal e beneficiamento do açaí e da
castanha do Brasil, entre outros, está em perfeita consonância com o dispositivo constitucional, vez que, no
período de entressafra, esses trabalhadores ficam
desocupados involuntariamente.
Como muito bem salientou a Senadora Marina
Silva, na justificação de seu projeto, a despeito das
profundas transformações na estrutura produtiva e
ocupacional verificadas na nossa economia, principalmente nos últimos vinte anos, o extrativismo continua desempenhando um papel socioeconômico da
mais alta importância, principalmente nas regiões
Norte e Centro-Oeste.
Abrangendo atividades extremamente diversificadas e que apresentam graus variáveis de inserção
na economia formal, o extrativismo, bem como o be neficiamento de produtos das florestas, é ainda qua se que a única garantia de subsistência de milhões de
brasileiros, à margem do mercado formal de trabalho.
Vale ressaltar que o setor, intensivo em mão-de-obra,
torna-se ainda mais importante na medida em que as
mudanças tecnológicas e organizacionais na esfera
da produção, em curso na economia brasileira, apon tam para um decréscimo nas taxas de crescimento da
geração de empregos.
Ocorre que, com o objetivo de assegurar sua
sustentabilidade, as atividades do setor, caracterizadas pela sazonalidade, devem muitas vezes, ser li mitadas ou mesmo proibidas por normas legais em
determinadas épocas do ano, prejudicando um significativo contingente populacional, que necessita ter
a sua sobrevivência amparada pelo Estado.
Ambas as proposições são meritórias e de ex trema relevância social.
Nesse sentido, no nosso entendimento, é con veniente que apresentemos proposição substitutiva
que incorpore elementos contidos nos respectivos
projetos, ampliando-lhes o alcance.
II – Voto
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Pro jeto de Lei do Senado nº 68, de 2000, pela sua maior
abrangência, e pela aprovação parcial do Projeto de
Lei do Senado nº 5, de 2000, na forma do seguinte
Substitutivo:
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EMENDA Nº 1 – CAS (SUBSTITUTIVO)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 2000
Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal e ao beneficiador
de produtos das florestas durante o período em que estiver impedido de exercer
sua atividade e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º O pescador profissional, o extrativista vegetal e o beneficiador de produtos
das florestas que exerçam suas atividades de
forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, sem contratação de
terceiros, farão jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo
mensal, durante o período de proibição legal
de atividade pesqueira, para a preservação
da espécie, e durante o período em que for
imprópria ou não recomendável a exploração
extrativista, respectivamente. (NR)
..............................................................
§ 2º A O período de proibição de atividade extrativista vegetal é fixado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), considerando os ciclos biológicos evolutivos e as
características climáticas regionais.
..............................................................
Art. 2º A Para se habilitar ao benefício,
o extrativista vegetal e o beneficiador de
produtos das florestas deverão apresentar
ao órgão competente do Ministério do Trabalho e da Previdência Social:
I – atestado do sindicato da categoria
a que esteja filiado, ou do Órgão do Ibama,
com jurisdição sobre a área onde exerça
sua atividade, ou, em último caso, declaração de dois profissionais idôneos que exer çam a mesma atividade, comprovando:
a) o exercício da profissão na forma do
art. 1º;
b) que se dedicou à atividade, em caráter ininterrupto, durante o período transcorrido entre a paralisação anterior e aquela
em curso;
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c) que a sua renda mensal não é superior ao valor de um salário mínimo;
II – o comprovantes do pagamento da
contribuição previdenciária;
III – se seringueiro, além das exigências constantes dos incisos I e II, prova de registro profissional no Ibama, há, no mínimo,
três anos, e atestado do Conselho Nacional
de Seringueiros;
..............................................................
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, de de 2001. – Romeu
Tuma, Presidente – Tião Viana, Relator – Marina Silva – Ademir Andrade – Juvêncio da Fonseca –
João Alberto Souza – Lauro Campos – Geraldo
Althoff – Luiz Pontes – Sebastião Rocha – Geraldo
Cândido – Maguito Vilela – Emilia Fernandes – Maria do Carmo Alves – Ricardo Santos – Osmar
Dias.
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PARECER Nº 423, DE 2002
Sobre as Emendas oferecidas perante a Comissão, em turnos suplementar, ao Substitutivo apresentado ao Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2000, que
tramita em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 5, de 2000.
Relator: Senador Tião Viana
Retornam a esta Comissão os Projetos de Lei do
Senado nº 5, de 2000, e nº 68, de 2000, que tramitam
em conjunto, uma vez retirado definitivamente de pauta
o Requerimento nº 727, de 2001, de autoria do Senador
Wellington Roberto, que solicitava que além da Comissão de Assuntos Sociais, constante dos despachos iniciais, fosse também ouvida a Comissão de Assuntos
Econômicos, para a análise das emendas, de autoria do
Senador Juvêncio da Fonseca, ao Substitutivo, durante
sua discussão em turno suplementar, na reunião realizada em 28 de novembro de 2001.
A Emenda nº 1 determina que os períodos de
proibição das atividades de pescador profissional se rão fixados, anualmente, com antecedência de seis
meses, pelo Ibama.
Já a Emenda nº 2 estabelece que, se houver a
proibição definitiva da pesca profissional, o seguro-desemprego será de doze meses, a partir da data
de sua proibição.
Por fim, a Emenda nº 3 determina que o benefício do seguro desemprego assegurado ao pescador
profissional poderá ser requerido até a data do início
do período de proibição.
É o relatório.
Com relação ao proposto na Emenda nº 1, em
que pese à preocupação do autor em divulgar o período de proibição da pesca com a devida antecedência,
cabe-nos salientar que a fixação, pelo Ibama, do pe ríodo de defeso não pode pautar-se por regras tão rí gidas. Afinal, como se sabe, de um ano para outro, o
início do defeso pode sofrer variações, fruto de cir cunstâncias ambientais, não plenamente previsíveis.
Note-se, ademais, que, atualmente, o prazo para re querer o benefício é bastante razoável, uma vez que
ele é contado a partir da data de início do defeso até o
seu final, não podendo ultrapassar cento e vinte dias.
No que diz respeito à Emenda nº 2, caberia al gumas ponderações.
É preciso levar-se em conta que o Programa do
Seguro-Desemprego provê assistência financeira
temporária ao trabalhador desempregado, mas que
também auxilia os trabalhadores requerentes na bus -
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ca de um novo emprego, através de cursos e programas de capacitação profissional, daí o caráter de
transitoriedade de tal aporte financeiro.
Nos dias de hoje, caso o período de defeso seja,
em caráter excepcional, prorrogado além da duração
usual para a espécie sob controle, conforme classificação do Ibama, a concessão do Seguro-Desemprego é
limitada ao período usual acrescido de apenas um mês.
Assim sendo, a princípio, entendemos que nos
casos de proibição definitiva da pesca profissional, a
concessão de uma assistência financeira de doze
parcelas do benefício do seguro-desemprego deveria
ser precedida de um amplo e detalhado estudo sobre
a repercussão de tal medida nas finanças do FAT.Preocupava-nos o fato de abrimos um precedente que
poderia vir a abalar o princípio da eqüidade que deve
nortear o apoio aos trabalhadores.
Ademais o fato do Projeto de Lei do Senado nº
54, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara,
que“ dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego aos trabalhadores da pesca, durante o período de
defeso, e dá outras providências“, tratar especificamente da matéria e ter sido amplamente discutido pelos nobres senadores, quando apreciado tanto por
esta Comissão como pelo plenário da Casa, e só en tão remetido para a revisão da Câmara dos Deputados, em 6-10-2000, fazia-nos relutar quanto à pertinência do acolhimento da referida emenda.
Entretanto, em virtude dos debates travados
aqui, que resultaram num acordo político das partes
interessadas, compreendemos que seria justo pela
dificuldade que tais profissionais têm de recolocar-se
no mercado de trabalho, quer por limitações regionais, quer pela não qualificação para qualquer outra atividade, pois a pesca é um saber tradicional, passado
de pai para filho, de caráter ar tesanal, manifestamo-nos favoravelmente à emenda nº 2, oferecida ao
projeto pelo senador Juvêncio da Fonseca.
Já no que tange à Emenda nº 3, cujo objetivo é
definir o prazo para o exercício do direito de requerer o
beneficio do seguro-desemprego, julgamos que sua
atual normatização não carece de qualquer alteração e
o prazo ali previsto é adequado, conforme já salientado.
III – Voto
Por todo o exposto, opinamos pela rejeição das
Emendas nºs 1 e 3 e pela aprovação da Emenda nº 2
apresentadas ao Substitutivo aos Projetos de Lei do
Senado nº 5, de 2000, e nº 68, de 2000, que tramitam
em conjunto.
Sala da Comissão, Tião Viana, Relator.
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EMENDA Nº 2-CAS
(Correspondente à Emenda nº 2, apresentada
perante à Comissão de Assuntos Sociais, em turno
suplementar) (aprovada na Comissão)
Inclua-se no Substitutivo ao PLS nº 68, de 2000,
o acréscimo, onde couber, do seguinte artigo na Lei
nº 8.287, de 10-12-91:
“Art. Sendo definitiva a proibição da pesca pro fissional o seguro-desemprego será de 12 meses
consecutivos, a partir da data da eventual proibição”.
(AC)

Maio de 2002

§ 3º Os períodos de proibição das atividades de
pescador profissional serão anualmente fixados com
antecedência de 6 meses. (AC)s
Justificação
Esta emenda procura disciplinar a fixação pré via, no mínimo de seis meses, pelo Ibama, da proibição anual da pesca, visando a melhor aplicação da
lei.
Sala das Sessões, – Juvêncio da Fonseca.
EMENDA Nº 4

Justificação
A emenda disciplina a concessão do benefício,
estendendo-o por 12 (doze) meses em caso de proibição definitiva da pesca, visando assegurar ao pescador um período mínimo de susbsistência para a sua
readaptação em nova atividade.
Sala das Sessões, – Juvêncio da Fonseca.
EMENDA Nº 3
(Correspondente à emenda nº 1, apresentada
perante à Comissão de Assuntos Sociais, em turno
suplementar) (rejeitada na Comissão).
Inclua-se no Substitutivo ao PLS nº 68, de 2000,
o acréscimo do § 3º, ao artigo 1º, da Lei nº 8.287, de
20-12-91, com a seguinte redação:

(Correspondente à Emenda nº 3, apresentada
perante à Comissão de Assuntos Sociais, em turno
Suplementar) (rejeitada na Comissão)
Inclua-se no Substitutivo ao PLS nº 68, de 2000,
nova redação para o artigo 4º, da Lei nº 8.287, de
10-12-91, com a seguinte redação:
“Art. 4º O benefício assegurado ao pescador
profissional nesta lei, somente poderá ser requerido
até a data de início do período de proibição.”(NR)
Justificação
O objetivo desta emenda é definir o prazo para o
exercício do direito ao benefício pelo trabalhador.
Sala das Sessões, – Juvêncio da Fonseca.

(Procede-se a Votação.)
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TEXTO FINAL DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 68, DE 2000, APROVADO PELA COMISSÃO
DE ASSUNTOS SOCIAIS EM REUNIÃO DO DIA
8 DE MAIO DE 2002.
Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal e ao beneficiador
de produtos das florestas durante o período em que estiver impedido de exercer
sua atividade e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de
1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º O pescador profissional, o extrativista vegetal e o beneficiador de produtos
das florestas que exerçam suas atividades de
forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, sem contratação de
terceiros, farão jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo
mensal, durante o período de proibição legal
de atividade pesqueira, para a preservação
da espécie, e durante o período em que for
imprópria ou não recomendável a exploração
extrativista, respectivamente. (NR)
..............................................................
§ 3º O período de proibição de atividade extrativista vegetal é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), considerando os ciclos biológicos evolutivos e as
características climáticas regionais.
§ 4º Sendo definitiva a proibição da
pesca profissional o seguro-desemprego
será de 12 meses consecutivos, a partir da
data da eventual proibição. (NR)
Art. 2º-A Para se habilitar ao benefício,
o extrativista vegetal e o beneficiador de
produtos das florestas deverão apresenta ao
Órgão competente do Ministério do Trabalho
e da Previdência Social:
I – atestado do sindicato da categoria
a que esteja filiado, ou do Órgão do Ibama,
com jurisdição sobre a área onde exerça
sua atividade, ou, em último caso, declaração de dois profissionais idôneos que exer çam a mesma atividade, comprovando:
a) o exercício da profissão na forma do
art. 1º;
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b) que se dedicou à atividade, em caráter ininterrupto, durante o período transcorrido entre a paralisação anterior e aquela
em curso;
c) que a sua renda mensal não é superior ao valor de um salário mínimo;
II – comprovantes do pagamento da
contribuição previdenciária;
III – se seringueiro, além das exigências constantes dos incisos I e II, prova de registro profissional no Ibama, há, no mínimo,
três anos, e atestado do Conselho Nacional
de Seringueiros;
...........................................................”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Romeu Tuma, Presidente – Tião Viana, Relator.
OF. nº 30/02 – PRES./CAS
Brasília, 14 de maio 2002
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
DD. Presidente do Senado Federal
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Interno do Senado, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão, em reunião no dia 8 de maio de 2002,
aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do
Senado nº 68, de 2000, que “dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal durante o período em que estiver impedido de exercer sua atividade e dá outras pro videncias”, de autoria da Senadora Marina Silva, nos
termos da Emenda Substitutiva nº 1-CAS. Submetida
a Turno Suplementar em 28-11-2001 e recebendo três
emendas, a matéria retornou para exame do Relator.
Em 8 de maio de 2002, o Substitutivo foi aprovado,
com a Subemenda nº 1-CAS, e aprovou parcialmente
o Projeto de Lei do Senado nº 5, de 2000, que tramita
em conjunto.
Atenciosamente, – Senador Romeu Tuma,
Presidente.

DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO DO REGIMENTO INTERNO.
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MINUTA
Da Comissão de Assuntos Sociais,
em decisão terminativa, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 5, de 2000 que
Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.998, de
11 de janeiro de 1990, para conceder o
benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores que especifica e dá outras
providências o qual tramita em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nº 68, de
2000, que dispõe sobre a concessão do
benefício de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal durante o
período em que estiver impedido de exercer sua atividade e dá outras providências.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
São submetidos ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais, em caráter terminativo, o Projeto
de Lei do Senado nº 5 , de 2000, e o Projeto de Lei do
Senado nº 68, de 2000, tramitando em conjunto, que
têm por finalidade estender o benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores extrativistas vegetais e
beneficiadores do açaí e da castanha do Brasil.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da primeira
proposição alega:
”O seguro-desemprego representa
uma medida compensatória de política so cial extremamente importante no Brasil. Isso
ocorre especialmente porque não dispomos
de políticas de renda mínima e de distribuição de renda eficazes. Infelizmente, a área
de cobertura desse instituto está limitada
aos trabalhadores formais e aos trabalhadores na pesca. Num país com elevada informalidade, esses limites de abrangência são
pequenos. Muitas outras categorias de trabalhadores merecem uma atenção especial.
No nosso entender, esse é o caso dos trabalhadores no extrativismo e beneficiamento do açaí e da castanha do Brasil“
Cumpre-nos assinalar que, em 5 de abril de
2000, no Plenário desta Casa foi apresentado o Re querimento nº 164, de 2000, de autoria do Senador
Nabor Júnior, no sentido de que o PLS nº 16 e, por decorrência da tramitação conjunta, também projeto sob
comento seja sobrestado, tendo em vista tratar de
matéria já discutida e aprovada por esta Comissão e
que, no momento, aguarda deliberação da Câmara
dos Deputados.
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Ao projeto, não foram apresentadas emendas.
E o relatório.
II – Voto do Relator
A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regulamentou o programa do seguro-desemprego, res tringiu, originariamente, a concessão do pagamento
aos casos de dispensa sem justa causa, inclusive a
indireta (art. 2º, I) em desacordo com a Constituição
Federal. De fato, circunscrever o sentido do preceito
constitucional ”seguro-desemprego , em caso de de semprego involuntário“ (art. 7º, II, da CF.), apenas ao
desemprego decorrente da ruptura do contrato ”sem
justa causa“ distorce, sem sombra de dúvida, o sentido da tutela constitucional. Vale lembrar que há o de semprego decorrente da força maior, falência do em pregador etc, que não é fruto de dispensa sem justa
causa e também não é produto da vontade do trabalhador. Conseqüentemente, também nesses casos o
seguro é devido.
Assim, a ampliação da cobertura do programa
do seguro-desemprego, para abranger os trabalhadores no extrativismo vegetal e beneficiamento do açaí
e da castanha do Brasil, está em perfeita consonância
com o dispositivo constitucional, vez que, no período
de entressafra, esses trabalhadores ficam desocupados involuntariamente.
Ademais, como muito bem salientou a Senadora Marina Silva na justificação de seu projeto, a des peito das profundas transformações na estrutura produtiva e ocupacional verificadas na nossa economia,
principalmente nos últimos vinte anos, o extrativismo
continua desempenhando um papel socioeconômico
da mais alta importância.
Ambas as proposições são meritórias e de extrema relevância social. A despeito de seu mérito, porém,
cumpre-nos ressaltar que, em 11 de junho de 1997,
esta Comissão de Assuntos Sociais aprovou o Projeto
de Lei do Senado nº 16, de 1996, de autoria do Senador
Nabor Júnior, que dispõe sobre a mesma matéria e,
que, atualmente, encontra-se tramitando na Comissão
de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados como PL nº 3.601, de 1997.
Assim, tendo em vista o requerimento nº 164, de
2000 e tratando-se de assunto já aprovado por esta
Comissão, ao mesmo tempo que aguarda pela deliberação da Câmara dos Deputados, entendemos que
ambos os projetos devam ser sobrestados até definição final daquela Casa.
Pelo exposto, com base no art. 335, I, combinado com o art. 412, VI, do Regimento Interno do Senado Federal, opinamos pelo sobrestamento do Projeto
de Lei do Senado nº 68, de 2000, e do Projeto de Lei
do Senado nº 5, de 2000.
Sala da Comissão, Mozarildo Cavalcanti, Relator.
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MINUTA
Da Comissão de Assuntos Sociais,
em decisão terminativa, sobre o Projeto
de Lei do Senado nº 5, de 2000 que
”Acrescenta dispositivos à Lei nº 7.998,
de 11 de janeiro de 1990, para conceder o
benefício do seguro-desemprego aos trabalhadores que especifica e dá outras
providências“ que tramita em conjunto
com o Projeto de Lei do Senado nº 68, de
2000 que ”Dispõe sobre a concessão do
benefício de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal durante o período em que estiver impedido de exercer
sua atividade e dá outras providências ”.
Relator: Senador Mozarildo Cavalcanti
I – Relatório
São submetidos ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais, em caráter terminativo, o Projeto de
Lei do Senado nº 5, de 2000 e o Projeto de Lei do Senado MP 68, de 2000, tramitando em conjunto com o pri meiro, que têm por finalidade estender o benefício do se guro-desemprego aos trabalhadores extrativistas vegetais e beneficiadores do açaí e da castanha do Brasil.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposição
alega:
”O seguro-desemprego representa uma
medida compensatória de política social extremamente importante no Brasil. Isso ocorre especialmente porque não dispomos de políticas
de renda mínima e de distribuição de renda eficazes. Infelizmente, a área de cobertura desse
instituto está limitada aos trabalhadores formais
e aos trabalhadores na pesca. Num país com
elevada informalidade, esses limites de abrangência são pequenos. Muitas outras categorias
de trabalhadores merecem uma atenção especial. No nosso entender, esse é o caso dos tra balhadores no extrativismo e beneficiamento do
açaí e da castanha do Brasil ”.
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Federal. De fato, circunscrever o sentido do preceito
constitucional ”seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário“ (art. 7, II da CF.) a apenas ao
desemprego decorrente da ruptura do contrato ”sem
justa causa“ distorce, sem sombra de dúvida, o sentido da tutela constitucional. Vale lembrar que há o de semprego decorrente da força maior, falência do em pregador etc... que não é fruto de dispensa sem justa
causa e também não é produto da vontade do trabalhador. Conseqüentemente, também nesses casos o
seguro é devido.
Assim, a ampliação da cobertura do programa
do seguro-desemprego, para abranger os trabalhadores no extrativismo vegetal e beneficiamento do açaí
e da castanha do Brasil, está em perfeita consonância
com o dispositivo constitucional, vez que, no período
de entressafra, esses trabalhadores ficam desocupados involuntariamente.
Ademais, como muito bem salientou a Senadora Marina Silva, na justificação de seu projeto, a des peito das profundas transformações na estrutura produtiva e ocupacional verificadas na nossa economia,
principalmente nos últimos vinte anos, o extrativismo
continua desempenhando um papel socioeconômico
da mais alta importância.
Abrangendo atividades extremamente diversificadas e que apresentam graus variáveis de inserção
na economia formal, o extrativismo é ainda quase que
a única garantia de subsistência de milhões de brasileiros, à margem do mercado formal de trabalho. Vale
ressaltar que o setor torna-se ainda mais importante
na medida em que as mudanças tecnológicas e organizacionais na esfera da produção, em curso na eco nomia brasileira, apontam para um decréscimo nas
taxas de crescimento da geração de empregos.
Ocorre que essa instabilidade afeta, da mesma
forma, o extrativismo vegetal, que também envolve
um significativo contingente populacional, principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste. No extrativismo vegetal, as atividades, além de caracterizadas
pela sazonalidade, devem ser, muitas vezes, limitadas ou mesmo proibidas por normas legais, como
forma de assegurar sua sustentabilidade.

II – Voto do Relator

Ambas as proposições são meritórias e de ex trema relevância social. Nesse sentido, no nosso en tendimento, é conveniente que apresentemos proposição substitutiva que incorpore elementos contidos
nos respectivos projetos.

A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regulamentou o programa do seguro-desemprego, res tringiu, originariamente, a concessão do pagamento
aos casos de dispensa sem justa causa, inclusive a
indireta (art. 2º, I), em desacordo com a Constituição

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 68, de 2000, pela sua
maior abrangência, e pela aprovação parcial do Pro jeto de Lei do Senado nº 5, de 2000, na forma da
seguinte emenda:

Ao projeto, não foram apresentadas emendas.
É o relatório.
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EMENDA Nº
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 68, DE 2000
Dispõe sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego ao trabalhador
extrativista vegetal e ao beneficiador do
açaí e da castanha do Brasil durante o pe ríodo em que estiver impedido de exercer
sua atividade e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de
1991, passa a vigorar com as seguintes alterações:
”Art. 1º O pescador profissional, o extrativista vegetal e o beneficiador do açaí e
da castanha do Brasil que exerçam suas atividades de forma artesanal, individualmente
ou em regime de economia familiar, sem
contratação de terceiros, farão jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um
salário-mínimo mensal, durante o período
de proibição legal de atividade pesqueira,
para a preservação da espécie, e durante o
período em que for imprópria ou não recomendável a exploração extrativista, respectivamente. (NR)
..............................................................
§ 2º-A O período de proibição de atividade extrativista vegetal é o fixado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama),
considerando os ciclos biológicos evolutivos
e as características climáticas regionais.
..............................................................
Art. 2º-A Para se habilitar ao benefício,
o extrativista vegetal e o beneficiador do
açaí e da castanha do Brasil deverão apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social:
I – atestado do sindicato da categoria
a que esteja filiado, ou do órgão do Ibama,
com jurisdição sobre a área onde atue o extrativista vegetal, ou, em último caso, declaração de dois extrativistas vegetais profissionais idôneos, comprovando:
a) o exercício da profissão na forma do
art. 1º;
b) que se dedicou à atividade, em caráter ininterrupto, durante o período transcorrido entre a paralisação anterior e aquela
em curso;
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c) que a sua renda não é superior a
R$151,00 (cento e cinqüenta e um reais)
mensais;
II – comprovantes do pagamento da
contribuição previdenciária;
III – se seringueiro, além das exigências constantes dos incisos I e II, prova de registro profissional no Ibama, há, no mínimo,
três anos, e atestado do Conselho Nacional
de Seringueiros;
.............................................................”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, Mozarildo Cavalcanti, Re lator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
....................................................................................
II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
PARECER Nº 424 DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça Cidadania, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2002,
(407/2001 na Câmara dos Deputados) de
iniciativa do Presidente da República que
altera os arts. 100 e 156 da Constituição
Federal e o art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e
acrescenta os arts. 84, 85, 86, 87 e 88 ao
Ato da Disposições Constitucionais Transitórias
Relator: Senador Bernardo Cabral
I – Relatório
Vem a exame a proposição acima identificada,
cujo objeto, plúrimo. e:
a) alterar o art. 100 da parte permanente da
Constituição Federal vigente, para vedar a expedição
de precatório complementar ou suplementar de valor
pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra
de valor da execução;
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b) inserir dispositivos novos no ADCT, para dar
regramento transitório ao pagamento de precatórios;
c) alterar o art. 156 da parte permanente, para
impor novo tratamento constitucional ao imposto mu nicipal sobre serviços de qualquer natureza, bem
como inserir dispositivo transitório alusivo a esse im posto;
d) alterar o art. 81 do ADCT, para impor modificação no prazo a quo da constituição do fundo com posto pelos recursos recebidos pela União em razão
de desestatização;
e) inserir novos dispositivos no ADCT, tratando
da contribuição provisória sobre movimentação ou
transmissão de valores e de créditos e direitos de na tureza financeira – CPMF.
Essa proposta de emenda à Constituição chega
ao Senado Federal já tendo sido aprovada pela Câ mara dos Deputados.
A tramitação regimental nesta Casa trouxe a
proposição a exame desta Comissão.
É o relatório.
II – Análise
A Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de
2002 (nº 407, de 2001, na Câmara dos Deputados) nos
termos em que lavrada, encontra óbice no art. 371 do
Regimento Interno desta Casa, que transcrevo:
Art. 371. É vedada a apresentação de
Proposta que objetive alterar dispositivos
sem correlação direta entre si. (grifei)
A óbvia inexistência de correlação entre as alterações pretendidas na disciplina constitucional dos
precatórios, no imposto municipal sobre serviços de
qualquer natureza, no fundo de desestatização e na
CPMF impede o tratamento da presente proposição
como uma unidade.
O mencionado art. 371 do Regimento propugna
a unidade temática da proposição porque a mistura
de matérias caracteriza-se como uma irregularidade
do processo legislativo, uma vez que é irrazoável su por que os Senadores da República que serão cha mados a decidir sobre a proposta de emenda à Cons tituição terão, sobre os outros temas nela ventilados.
O mesmo juízo de valor e a mesma decisão.
Situação como esta não é novidade no Senado
Federal. Em fevereiro de 1993, quando da apreciação
da PEC nº 2, de 1993 (nº 48, de 1991 na Câmara dos
Deputados), que altera dispositivos da Constituição
Federal (Sistema Tributário Nacional) e que resultou
na Emenda Constitucional nº 3 de 1993, esta Casa
deparou-se com o problema de separar as matérias
ou manter a unidade da proposição.
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O propósito deste Relator não é o de obstaculizar a tramitação de matéria de tamanha relevância.
Todavia, a votação no Parlamento, mormente a votação no processo reformador, requer responsabilidade
pública, reflexão e profundidade analítica.
Por isso, o exame da PEC nº 18, de 2002, não
pode ser processado em desacordo com as normas
regimentais. Há que se encontrar, portanto, à luz da
Norma Interna, uma solução capaz de assegurar aos
Senhores Senadores o direito de apreciação, em se parado, de cada uma das matérias constantes da re ferida proposição.
Nesse sentido, salvo melhor juízo, o art. 48, XIV,
combinado com o art. 300, II, ambos transcritos a seguir, contemplam a possibilidade de exame individualizado por assunto:
”Art. 48. Ao Presidente compete:
..............................................................
XIV – orientar as discussões e fixar os
pontos sobre que devam versar, podendo,
quando Conveniente, dividir as proposições
para fins de
Votação;“ (grifei)
”Art. 300. Na votação, serão obedecidas as seguintes normas:
..............................................................
II – a votação do projeto, salvo deliberação do Plenário, será em globo, podendo
a Presidência dividir a proposição, quando
conveniente“; (grifei)
A vista disso, e com amparo no art. 372 do Regimento Interno, combinado com o art. 133, V, d, do
mesmo diploma, emerge a necessidade desta Comissão sugerir ao Presidente do Senado Federal, que divida a proposição, para efeito de votação, a fim de que
cada matéria seja apreciada separadamente.
Nessa linha de raciocínio, embora este parecer
seja único, por ser instrutório da proposição, a seguir,
na parte da análise do mérito das matérias, a Proposta de Emenda à Constituição nº 18, de 2002, será
examinada por tópicos, nestes termos:
a) o primeiro, abrangendo os dispositivos que
cuidam dos precatórios (arts. 100 da parte permanente e 86 e 87 da parte transitória);
b) o segundo, restrito às mudanças pretendidas
sobre o art 156 da parte permanente e art. 88 do ADCT;
c) o terceiro, veiculando as alterações pretendidas ao art. 8º do ADCT;
d) o quarto, restrito às alterações alusivas à
CPMF, nos novos arts. 84 e 85 do ADCT.
É a preliminar que ora suscitamos. – Senador
Bernardo Cabral, Relator.
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Mérito
Acolhida a preliminar, devemos salientar que
antes de proceder à análise do mérito dos itens a, b, c
e d foram recebidas seis emendas ao texto, conforme
quadro acostado ao presente, acompanhado do res pectivo Parecer.
Quanto ao item a:
Art. 1º O art. 100 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte § 4º, renumerando-se
os subseqüentes:
Art. 100. ................................................
..............................................................
§ 4º São vedados a expedição de pre catório complementar ou suplementar de
valor pago, bem como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim
de que seu pagamento não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 3º deste ar tigo e, em parte, mediante expedição de pre catório.
......................................................”(NR)
”Art. 86. Serão pagos conforme disposto no art. 100 da Constituição Federal, não
se lhes aplicando a regra de parcelamento
estabelecida no caput do art. 78 deste Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, os débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, que preencham,
cumulativamente, as seguintes condições:
I – ter sido objeto de emissão de precatórios judiciários;
II – ter sido definidos como de pequeno valor pela lei de que trata o § 3º do art.
100 da Constituição Federal ou pelo art. 87
deste Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
III – estar, total ou parcialmente, pendentes de pagamento na data da publicação
desta Emenda Constitucional.
§ 1º Os débitos a que se refere o caput deste artigo, ou os respectivos saldos,
serão pagos na ordem cronológica de apre sentação dos respectivos precatórios, com
precedência sobre os de maior valor.
§ 2º Os débitos a que se refere o caput
deste artigo, se ainda não tiverem sido objeto de
pagamento parcial, nos termos do art. 78 deste
Ato das Disposições Constitucionais Transitóri-
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as, poderão ser pagos em duas parcelas
anuais, se assim dispuser a lei.
§ 3º Observada a ordem cronológica
de sua apresentação, os débitos de natureza alimentícia previstos neste artigo terão
precedência para pagamento sobre todos
os demais.“
”Art. 87. Para efeito do que dispõem o
§ 3º do art. 100 da Constituição Federal e o
art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de
pequeno valor, até que se dê a publicação
oficial das respectivas leis definidoras pelos
Entes da Federação, observado o disposto
no § 4º do art. 100 da Constituição Federal,
os débitos ou obrigações consignados em
precatório judiciário, que tenham valor igual
ou inferior a:
I – quarenta salários mínimos, perante
a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;...
II – trinta salários mínimos, perante a
Fazenda dos Municípios.
Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo,
o pagamento far-se-á, sempre, por meio de
precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.”
Quanto ao item b:
Art. 2º o § 3º do art. 156 da Constituição Federal
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 156 ................................................
..............................................................
§ 3º Em relação ao imposto previsto no
inciso III do caput deste artigo, cabe a lei
complementar:
I – Fixar as suas alíquotas máximas e
mínimas;
..............................................................
III – regular a forma e as condições
como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados.
....................................................(NR)”.
“Art. 88 Enquanto lei complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art.
156 da Constituição Federal, o imposto a que se re fere o inciso III do caput do mesmo artigo”:
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I – terá alíquota mínima de dois por
cento, exceto para os serviços a que se re ferem os itens 32, 33 e 34 da lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de
dezembro de 1968;
II – não será objeto de concessão de
isenções, incentivos e benefícios fiscais,
que resulte, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no
inciso I.

§ 3º A alíquota da contribuição de que trata este
artigo será de:
I – trinta e oito centésimos por cento,
nos exercícios financeiros de 2002 e 2003;
II – oito centésimos por cento, no exercício financeiro de 2004, quando será integralmente destinada ao Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza, de que tratam os
arts. 80 e 81 deste Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.”.

Quanto ao item c:
Art. 3º O art. 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar com a seguinte
redação:
”Art. 81. E instituído Fundo constituído pelos recursos recebidos pela União em decorrência da desestatização de sociedade de economia mista ou empresas públicas por elas controladas, diretas ou indiretamente,
quando a operação envolver a alienação do respectivo
controle acionário a pessoa ou entidade não integrante
da Administração Pública, ou de participação societária
remanescente após as alienações, cujos rendimentos,
gerados a partir de lº de janeiro de 2004, reverterão ao
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.“
(NR)
Quanto ao item d:
“Art. 84. A contribuição provisória sobre movimentação ou transmissão de valores e de créditos e
direitos de natureza financeira, prevista nos arts. 74,
75 e 80, I, deste Ato das Disposições Constituições
Transitarias, será cobrada até 31 de dezembro de
2004, observando o disposto no § 6º do art. 195 da
Constituição Federal”.

Art. 85. A contribuição a que se refere o art. 84
deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
não incidirá, a partir do trigésimo dia da data da publicação desta Emenda Constitucional, nos lançamentos:

§ 1º Fica prorrogada, até a data referida no caput deste ar tigo, a vigência da Lei
nº 9.311, de 24 de outubro de 1996, e suas
alterações.
§ 2º Do produto da arrecadação da
contribuição social de que trata este artigo
será destinada à parcela correspondente à
alíquota de:
I – vinte centésimos por cento ao Fun do Nacional de Saúde, para financiamento
das ações e serviços de saúde;
II – dez centésimos por cento ao custeio da previdência social;
III – oito centésimos por cento ao Fun do de Combate e Erradicação da Pobreza,
de que tratam os arts. 80 e 81 deste Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.

I – em contas correntes de depósito
especialmente abertas e exclusivamente utilizadas para operações de:
a) câmaras e prestadoras de serviços
de compensação e de liquidação de que trata o parágrafo único do art. 2º da Lei nº
10.214, de 27 de março de 2001;
b) companhias securitizadoras de que
trata a Lei nº 9.514, de 20 de novembro de
1997;
c) sociedades anônimas que tenham
por objeto exclusivo a aquisição de créditos
oriundos de operações praticadas no mercado financeiro;
II – em contas correntes de depósito,
relativos a:
a) operações de compra e venda de
ações, realizadas em recintos ou sistemas
de negociação de bolsas de valores e no
mercado de balcão organizado;
b) contratos referenciados em ações
ou índices de ações, em suas diversas modalidades, negociados em bolsas de valores, de mercadorias e de futuros;
III – em contas de investidores estrangeiros, relativos a entradas no País e a remessas para o exterior de recursos financeiros
empregados, exclusivamente, em operações
e contratos referidos no inciso II deste artigo.
§ 1º O Poder Executivo disciplinará o
disposto neste artigo no prazo de trinta dias
da data de publicação desta Emenda Constitucional.
§ 2º O disposto no inciso I deste artigo
aplica-se somente às operações relacionadas em ato do Poder Executivo, dentre
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aquelas que, constituam o objeto social das
referidas entidades.
§ 3º O disposto no inciso II deste ar tigo aplica-se operações e contratos efetuados por intermédio de instituições financeiras, sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários, sociedades distribuidoras de
títulos e valores mobiliários e sociedades
corretoras de mercadorias."
Voto
A presente proposição, como referido ao longo
do Relatório, diz respeito à Emenda à Constituição nº
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18, de 2002, aprovada pela Câmara dos Deputados e
que está com os pressupostos regimentais e processuais legislativos atendidos, uma vez que esta Comissão aprovou a preliminar de sugestão ao Presidente
do Senado Federal de que seja a proposição dividida,
para efeito de votação, a fim de que cada matéria seja
apreciada separadamente.
Por essa razão, somos pela aprovação da pre sente Proposta de Emenda à Constituição, relativa
aos itens 2a, 2b, 2c, e 2d.
E por fim, quanto às Emendas apresentadas segue o voto, em separado, a cada uma.
Sala da Comissão, 22 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Relator.
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Sala das Reuniões, 22 de maio de 2002. –
Osmar Dias, Presidente, em exercício – Bernardo
Cabral, Relator – Roberto Freire – Antônio Carlos
Júnior – Romero Jucá – Romeu Tuma – Amir Lan do – Maria do Carmo Alves – Jefferson Péres –
Gerson Camata – Luiz Otávio – Reginaldo Duarte
– Francelino Pereira – José Eduardo Dutra.
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Complementam as assinaturas dos membros da
comissão, nos termos do art. 356, parágrafo único do
RISF, os Senhores Senadores: Fernando Ribeiro – Carlos Bezerra – Sebastião Rocha – Benício Sampaio –
José Fogaça – Marluce Pinto – Moreira Mendes – Casildo Maldaner – Ari Stadler – Eduardo Suplicy – José
Agripino Maia – Artur da Távola – Renan Calheiros.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Parecer nº 424, de 2002-CCJ, lido anteriormente, referente à PEC da CPMF, relatada pelo Senador Bernardo
Cabral, vai à publicação, de acordo com o Regimento
Interno.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lida a seguinte:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUiÇÃO
Nº 26, DE 2002
Altera o art. 228 da Constituição Federal, para reduzir a idade prevista para a
imputabilidade penal, nas condições que
estabelece.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 228 da Constituição Federal passa
a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
Art. 228. ................................................
Parágrafo único. Os menores de dezoito e maiores de dezesseis anos responderão pela prática de crime hediondo ou con tra a vida, na forma da lei, que exigirá laudo
técnico, elaborado por junta nomeada pelo
Juiz, para atestar se o agente, à época dos
fatos, tinha capacidade de entender o caráter ilícito de seu ato;
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parece necessário, no âmbito desta proposição, alertar os Senhores Congressistas sobre a necessidade
de que sejam tomadas medidas mais firme no com bate à criminalidade e delinqüência que grassam em
nosso País.
Mas considero essencial, para ressaltar a con veniência e oportunidade do debate que ora propomos, recordar os Membros do Parlamento para o fato
de que, nos últimos sessenta anos, ocorreu um pro cesso de inegável amadurecimento dos nossos ado lescentes.
No mais das vezes e, sobretudo, nos centros
urbanos, um jovem de dezesseis anos, nos dias atu ais, detém informações, conhecimento, experiência
de vida que lhe permitem discernir sobre a natureza
lícita ou ilícita de seu comportamento. Conhece a re alidade e tem condições de comportar-se, diante
dela, com senso de responsabilidade.
Apesar desse quadro ser para nós evidente,
não estamos propondo, simplesmente, a redução da
inimputabilidade penal para dezesseis anos, como
outros colegas parlamentares o fizeram, em outras
oportunidades.
Limitamo-nos a sugerir que, na hipótese do co metimento de crime hediondo ou contra a vida,
quando o laudo técnico de uma junta especializada,
nomeada pelo Juiz, concluir pela capacidade do
agente de perceber, à época dos fatos, a natureza
criminosa de seu comportamento, poderá o agente
responder ao processo criminal pertinente, em que
lhe será possibilitada ampla defesa.
Consideramos a presente proposta a expressão da busca de um entendimento quanto a esse
assunto tão polêmico e que, conforme registra a his tória recente do Congresso brasileiro, costuma dividir opiniões. De um lado, não nos omitimos diante
do aumento da criminalidade; de outro, preservamos
os jovens de idade entre dezesseis e dezoito anos
da imputabilidade penal genérica, buscando assim
uma solução negociada.

Justificação

Por tais razões, conclamamos os Senhores
Congressistas a discutir e, de assim entenderem,
aperfeiçoar esta Proposta de Emenda à Constituição, a qual, a nosso ver, expressa a justa preocupação do Parlamento brasileiro com relação ao necessário combate à delinqüência e criminalidade em
nosso País.

A Constituição Federal de 1988 repete os ter mos do Código Penal, de 1940, que considera inimputáveis os menores de dezoito anos de idade. Não nos

Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Íris
Rezende.

Art. 2º Esta Emenda entra em vigor na data de
sua publicação.
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LEGISLAÇÃo CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A proposta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Romeu Tuma.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 137, DE 2002
Revoga o caput do art. 83 da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996, que
trata da representação fiscal relativa a
crimes contra a ordem tributária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica revogado o caput do art. 83 da Lei nº
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O ilícito penal tributário é um atentado contra o
patrimônio do Estado, a quem compete prover as ne cessidades coletivas. Para o autor do delito, significa
enriquecimento ilícito à custa de concorrência desleal. Para a sociedade, menos leitos nos hospitais, menos vagas nas escolas, menos segurança pública,
menos pesquisa científica etc. Assim, a sonegação
fiscal é um perigoso instrumento de aprofundamento
da injustiça social, razão pela qual praticamente todas as nações civilizadas a tipificam como crime, punido com reclusão.
O dispositivo que se pretende revogar tem a seguinte redação:
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Art. 83. A representação fiscal para
fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária definidos nos arts. 1º e 2º da
Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990,
será encaminhada ao Ministério Público
após proferida a decisão final, na esfera ad ministrativa, sobre a exigência fiscal do cré dito tributário correspondente.
Parágrafo único. ...................................
Ele surgiu a partir de uma construção doutrinária segundo a qual o crime contra a ordem tributária
tem como pressuposto a supressão ou a redução do
tributo, fato cuja apuração só se dá com o exaurimento do processo administrativo correspondente.
Seria, portanto, uma condição de procedibilidade da
ação penal.
Entretanto, apreciando Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral da Re pública, o Supremo Tribunal Federal já entendeu que
a norma seria meramente administrativa, no âmbito
do Poder Executivo, não se constituindo em prejudicial necessária da ação penal, visto que o Ministério
Público, por qualquer forma tomando conhecimento
de atos criminosos, não fica impedido de agir desde
logo, utilizando-se, para isso, dos meios de prova a
que tiver acesso.
Em Direito Processual existe o conceito da
questão prejudicial, que pode ser necessária ou facultativa.
A prejudicial necessária determina, obrigatoriamente, a suspensão do processo principal, até solução definitiva, em outra esfera de jurisdição, de ques tão relacionada com o mérito da principal, vinculando
a sua decisão. Entretanto, ela não impede a denúncia,
nem a inquirição de testemunhas, tampouco a produção de quaisquer outras provas de natureza urgente,
nem representa obstáculo ao inquérito policial. Não
faz sentido que se obste a fase investigativa do crime,
em que apenas se apura a autoria e a materialidade
do delito, não comportando qualquer ato decisório de
caráter punitivo contra o investigado.
A prejudicial facultativa é objeto do art. 93 do
Código de Processo Penal. que diz:
Art. 93. Se o reconhecimento da existência da infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência do juízo cível,
e se neste houver sido proposta ação para
resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que
essa questão seja de difícil solução e não
verse sobre direito cuja prova a lei civil limi-
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te, suspender o curso do processo, após a
inquirição das testemunhas e realização das
outras provas de natureza urgente.
Como se vê, neste caso, a pendência na esfera cível, além de não importar obstáculo à fase investigativa do crime, não vincula a instância penal,
cabendo ao juiz, a seu critério, suspender ou não a
ação penal, a depender das provas de que dispuser
ou vier a produzir na instância penal.
O Supremo Tribunal já se pronunciou, como visto acima, no sentido de que o litígio administrativo
acerca do crédito tributário decorrente de fato delituoso não configura condição de procedibilidade da ação
penal e o Ministério Público tem o poder de dever, dependendo dos elementos de que disponha, de proceder à denúncia, mesmo antes do desfecho da lide administrativa.
Assim, a discussão administrativa do crédito tributário configura, quando muito, uma questão prejudicial facultativa, posta à discrição do Juiz, não repercutindo na iniciativa do Ministério Público e muito menos vinculando a decisão judicial.
Entendendo o Ministério Público que a notitia
criminis contempla elementos suficientes para caracterizar a autoria e a materialidade do crime,
cabe-lhe proceder à denúncia. O Juiz, por sua vez, a
acolherá ou não, dependendo das provas oferecidas
que, se insuficientes, poderão ser completadas a seu
critério (diligências, perícias etc.). Caso entenda o
Juiz que a matéria é de tal sorte complexa, que somente com os elementos extraídos da decisão administrativa será capaz de firmar sua convicção, poderá
simplesmente aguardá-la, não ficando, todavia, a ela
vinculado.
O mais importante a considerar, em toda essa
questão é a possibilidade real de impunidade, ante o
risco de prescrição da ação penal. Existe sempre
uma grande defasagem entre o fato gerador (que
coincide com o momento do cometimento do crime)
e a consumação do processo administrativo. A subordinação da ação penal ao pronunciamento definitivo da Administração implica o risco da prescrição
da ação penal, já que, entre as causas de sua interrupção, previstas no art. 117 do Código Penal, não
consta o início do processo administrativo de discussão do crédito tributário.
Mesmo que não venha a prescrever a ação pe nal, a simples demora de seu início acaba por diluir as
provas no tempo, conspirando contra a apuração da
verdade e a favor da impunidade.
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Assim, por militar contra o interesse da Administração Tributária, o qual, em última análise, é o interesse da coletividade, deve ser revogado o art. 83, caput, da Lei nº 9.430, de 1996, cabendo, na concomitância de ação penal e processo administrativo sobre
o mesmo fato, prevalecer o tratamento de prejudicial
facultativa, previsto no art. 93 do CPP, reservada ao
Juiz da ação penal a faculdade de suspendê-la ou
não, a seu prudente critério, jamais se justificando a
existência de mecanismos legais tendentes a obstruir
ou retardar a simples apuração do delito.
Tais argumentos em sua essência, foram colhidos no artigo “Procedibilidade nos Crimes Tributários”, de Luiz Marcellos Costa de Brito, in “Tributação
em Revista” (publicação do Unafisco Sindical), julho/setembro de 1999, págs. 18-23.
É o que se coloca à deliberação do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Senador Carlos Bezerra.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
Institui o Código de Processo Penal
....................................................................................
Art. 93. – Se o reconhecimento da existência da
infração penal depender de decisão sobre questão diversa da prevista no artigo anterior, da competência
do juízo cível, e se neste houver sido proposta ação
para resolvê-la, o juiz criminal poderá, desde que
essa questão seja de difícil solução e não verse sobre
direito cuja prova a lei civil limite, suspender o curso
do processo, após a inquirição das testemunhas e re alização das outras provas de natureza urgente.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.848,
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Código Penal
....................................................................................
Art. 117. O curso da prescrição interrompe-se:
I – pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
II – pela pronúncia;
III – pela decisão confirmatória da pronúncia;
IV – pela sentença condenatória recorrível;
V – pelo início ou continuação do cumprimento
da pena;
VI – pela reincidência.
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§ 1º Excetuados os casos dos incisos V e VI
deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos
crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a
qualquer deles.
§ 2º Interrompida a prescrição, salvo a hipótese
do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr,
novamente, do dia da interrupção.
....................................................................................
LEI Nº 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre a legislação tributária
federal, as contribuições para a seguridade social, o processo administrativo de
consulta e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 83. A representação fiscal para fins penais
relativa aos crimes contra a ordem tributária definidos
nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro
de 1990, será encaminhada ao Ministério Público
após proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário cor respondente.
Parágrafo único. As disposições contidas no caput do art. 34 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de
1995, aplicam-se aos processos administrativos e
aos inquéritos e processos em curso, desde que não
recebida a denúncia pelo juiz.
....................................................................................
LEI Nº 8.137, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1990
Define crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de
consumo, e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 1º Constitui crime contra a ordem tributária
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e
qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I – omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II – fraudar a fiscalização tributária, inserindo
elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei
fiscal;
III – falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável;
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IV – elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou ine xato;
V – negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a
venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com
a legislação. Pena – reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco)
anos, e multa.
Parágrafo único. A falta de atendimento da exi gência da autoridade, no prazo de 10 (dez) dias, que
poderá ser convertido em horas em razão da maior ou
menor complexidade da matéria ou da dificuldade
quanto ao atendimento da exigência, caracteriza a in fração prevista no inciso V.
Art. 2º Constitui crime da mesma natureza:
I – fazer declaração falsa ou omitir declaração
sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo;
II – deixar de recolher, no prazo legal, valor de
tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e
que deveria recolher aos cofres públicos;
III – exigir, pagar ou receber, para si ou para o
contribuinte beneficiário, qualquer percentagem sobre a parcela dedutível ou deduzida de imposto ou de
contribuição como incentivo fiscal;
IV – deixar de aplicar, ou aplicar em desacordo
com o estatuído, incentivo fiscal ou parcelas de imposto liberadas por órgão ou entidade de desenvolvimento;
V – utilizar ou divulgar programa de processamento de dados que permita ao sujeito passivo da
obrigação tributária possuir informação contábil diversa daquela que é, por lei, fornecida à Fazenda Pú blica.
Pena – detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois)
anos, e multa.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 138, DE 2002 – COMPLEMENTAR
Autoriza o Poder Executivo a instituir, para efeitos administrativos, a região
do complexo geoeconômico e social denominada Corredor Centro-Norte de Desenvolvimento, visando à redução das
desigualdades regionais, por meio de
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seu desenvolvimento, nos termos do art.
43 da Constituição Federal, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a instituir,
para fins administrativos, a região do complexo geoeconômico e social denominado Corredor Centro-Norte de Desenvolvimento, visando à redução de desigualdades regionais, por meio de seu desenvolvimento, nos termos do art. 43 da Constituição Federal.
§ 1º O Corredor Centro-Norte de Desenvolvimento abrange os Estados do Maranhão, do Piauí e
do Tocantins, e o Distrito Federal, em sua totalidade; o
Estado de Goiás, acima do paralelo de 16º de latitude;
o Sudeste do Pará, compreendendo quarenta municípios e o Nordeste de Mato Grosso, compreendendo
dezessete municípios.
Art. 2º São condições para integração das regiões em desenvolvimento, de que trata esta lei:
I – compatibilização entre o planejamento nacional e o regional;
II – criação de mecanismos que assegurem às
regiões em desenvolvimento participação efetiva na
formulação, execução e acompanhamento dos programas governamentais de caráter regional.
Art. 3º Para os efeitos desta lei, cabe ao Conselho Deliberativo do Corredor Centro-Norte de Desenvolvimento, a ser criado pelo Poder Executivo, com posto por representantes dos governos estaduais in tegrantes da região e das agências de desenvolvimento regionais da área, elaborar o Programa Espe cial do Corredor Centro-Norte, e submeter, através da
Presidência da República, à aprovação do Congresso
Nacional.
Parágrafo único. Compete aos governos estaduais e aos órgãos e entidades federais, sediados na região, executar o programa a que se refere o caput
deste artigo, e às agências de desenvolvimento regionais definir prioridades, coordenar, supervisionar e
avaliar a sua implementação.
Art. 4º O Programa Especial do Corredor Cen tro-Norte, estabelecerá, mediante convênio, normas
e critérios para unificação de procedimentos relativos
aos serviços públicos, abrangidos tanto os federais e
aqueles de responsabilidade de entes federais, como
aqueles de responsabilidade dos entes federados referidos no § 1º do art. 1º, especialmente em relação a:
I – tarifas, fretes e seguros, ouvido o Ministério
da Fazenda;
II – linhas de crédito especiais para atividades
prioritárias;
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III – isenções e incentivos fiscais, em caráter
temporário, de fomento a atividades produtivas em
programas de geração de empregos e fixação de
mão-de-obra.
Art. 5º Os empreendimentos integrantes do Corredor Centro-Norte de Desenvolvimento compreendem:
I – obras de infra-estrutura de transportes, com
prioridade para:
a) construção da Ferrovia Norte-Sul;
b) recuperação do trecho ferroviário Teresina–São Luiz;
c) complementação das eclusas de Tucuruí;
d) construção e melhoramentos hidroviários nos
rios Araguaia, Tocantins e das Mortes;
e) construção de oleodutos e gasodutos;
II – projetos de energia elétrica, com prioridade
para:
a) energia eólica, fotovoltaíca ou termossolar;
b) pequenas centrais hidráulicas;
c) utilização não predatória de biomassa;
d) linhas de transmissão;
e) eletrificação rural;
III – projetos econômicos privados, com prioridade para:
a) atividades agrícolas;
b) atividades industriais;
IV – projetos de apoio à exportação, com prioridade para:
a) implantação de estação aduaneira interior em
Açailândia - MA;
b) implantação de estação aduaneira interior
em Balsas - MA;
c) implantação de estação aduaneira interior em
Imperatriz - MA;
d) implantação de estação aduaneira interior
em Teresina - PI;
e) implantação de estação aduaneira interior em
Lizarda - TO;
V – projetos de colonização e reforma agrária,
com prioridade para obras de irrigação.
Art. 6º Esta Lei Complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Justificação
O Brasil, com aproximadamente 8,5 milhões de
quilômetros quadrados, apresenta uma configuração
espacial com regiões bastante diferenciadas. Além
das diversidades espaciais, as regiões brasileiras
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apresentam nítidas desigualdades sociais e econômicas.A despeito de ter sido estabelecida pela Constituição Federal a redução dessas disparidades como
objetivo fundamental da Nação, as mesmas teimam
em persistir.
No capítulo VII da Carta Magna, relativo à Administração Pública, a Seção IV trata especificamente
das Regiões. Em seu único ar tigo, o art. 43, estabelece que ”para efeitos administrativos, a União poderá
articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à
redução das desigualdades regionais“.
A progressiva ocupação das áreas interioranas
e a consolidação de um pólo econômico no planalto
central estão contribuindo para uma nova configuração espacial do País. O sistema de transporte, tradicional seguidor dos fluxos de comércio interregional e
internacional, necessita ser reorientado dentro do
novo contexto que emerge da intensa exploração
econômica do Centro-Oeste e da penetração que
avança pela bacia Amazônica, e assumir paulatinamente seu papel mais nobre de indutor do desenvolvimento.
O Cerrado Oriental, com seus 1,8 milhões de
quilômetros quadrados, representa um recurso potencial que, se bem utilizado, proporcionará rápido e
valioso retorno de investimentos, atuando ainda
como alavancador de progresso para outras regiões,
beneficiando todo o Brasil, nos campos econômicos e
social.
O projeto de lei complementar, agora proposto,
tem, justamente, o objetivo de propiciar as condições
necessárias e imprescindíveis ao pleno desenvolvimento de vasta região ainda carente de infra-estrutura.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Francisco Escórcio.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 43. Para efeitos administrativos, da União
poderá articular sua ação em um mesmo complexo
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.
*Alterado pela Emenda Constitucional nº 19/98.
**Alterado pela Emenda Constitucional nºs 18/98.
***Alterado pelas Emendas Constitucionais nºs 3/93, 18/98 e
20/98.
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§ 1º Lei complementar disporá sobre:
I – as condições para integração de regiões em
desenvolvimento
II – a composição dos organismos regionais que
executarão, na fonte planos regionais, integrantes dos
planos nacionais de desenvolvimento social, aprovados juntamente com estes.
§ 2º Os incentivos regionais compreenderão,
além de outros, na fonte:
I – igualdade de tarifas, fretes, seguros e outros
itens de custos responsabilidade do poder público;
II – juros favorecidos para financiamento de ati vidades prioritária;
III – isenções, reduções ou diferimento temporário de tributos federais por pessoas físicas ou jurídicas;
IV – prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeita a seca periódicas.
§ 3º Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União
incentivará a recuperação das terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais
esbelecidos, em suas glebas, de fontes de água e de
pequena irrigação.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 2002
Altera a Lei nº 9.636, de 15 de maio
de 1998, a fim de dispor sobre a situação
de escrituras públicas antigas, outorgadas a adquirentes de imóveis conceituados como terrenos de marinha e seus
acrescidos, bem ainda de imóveis construídos sobre acrescidos de marinha, nas
condições que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.636, de 15 de maio de 1998,
passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
Art. 44-A São válidas, para todos efeitos legais,
inclusive para a transferência do domínio pleno dos
imóveis a que se referem, as escrituras públicas con cernentes à alienação da propriedade de terrenos e
acrescidos de marinha que, devidamente registradas
no cartório de imóveis competente, atendam ainda às
seguintes condições:
I – refiram-se a imóvel cuja cadeia dominial
comprovadamente tenha início em data anterior à vi -
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gência do Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de
1946;
II – outorgadas até 15 de fevereiro de 1997, di gam respeito a áreas de aterros ar tificiais construídos
e alienados por Estados e Municípios.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Como sabido nos meios especializados, é no
elogiável esforço de Rosita de Sousa Santos, antiga
Procuradora da Fazenda Nacional, em seu Terras de
Marinha (Forense, 1982), que encontramos um dos
poucos estudos realmente idôneos e substanciosos
sobre as origens e a evolução histórica do regime jurídico dos chamados “terrenos de marinha e seus
acrescidos”.
Segundo a citada autora, embora tenham a sua
raiz histórica remota nos antigos salgados ou terras
salgadas, que remontam ao tempo da Coroa Portuguesa, apenas interessada na extração do sal para
consumo da metrópole, as terras de marinha, em verdade, só em data relativamente recente passaram a
ser objeto de uma disciplina legal precisamente definida, especialmente no que se refere à sua conceituação e propriedade.
Isso porque a primeira lei que tratou, expressamente, das terras de marinha, foi “a Lei Orçamentária,
de 15 de novembro de 1831”, momento a partir do
qual o referido bem imóvel “apareceu sempre como o
elemento gerador de uma renda registrada nas leis
orçamentárias, e a regulamentação de todos os casos que surgiram foi, toda ela, feita por meio de atos
administrativos” (op. cit., pág. 13 – grifo nosso).
Além disso, leis orçamentárias posteriores, a
par de apenas preocupar-se em estimar as rendas
provenientes desses imóveis, ainda contemplaram
outras medidas que só fizeram aumentar ainda mais
a indefinição já reinante. Esse é o caso, por exemplo,
da lei orçamentária de 1887, que, conforme a mesma
autora, também autorizou o governo central a transferir à Câmara Municipal do Rio de Janeiro o direito de
aforar “os terrenos acrescidos existentes no Município Neutro“, sendo o mesmo direito, posteriormente,
estendido a todas as demais Câmaras Municipais. A
partir daí, ganhou vulto a cobiça de Províncias e Mu nicípios sobre esses terrenos, o que fez com muitas
dessas Casas Legislativas, juntamente com alguns
Presidentes de Província, se considerassem proprietários das terras de marinha.
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Esse sentimento, sobretudo após a instauração
da República, ganhou tamanho vulto que a União, em
1904, a fim de resguardar o direito de propriedade de
que se julgava detentora, terminou por ajuizar, perante o Supremo Tribunal Federal, a famosa Ação Originária nº 8, na qual os Estados do Espírito Santo e Ba hia, sustentando serem os aludidos imóveis terras devolutas, reivindicaram lhes fosse reconhecido o direito de propriedade sobre tais terrenos. No Estado do
Espírito Santo, particularmente, já se manifestavam
de alguns anos vários desentendimentos com a
União, sobretudo em razão das rendas provenientes
da extração de areias monazíticas.
O Supremo Tribunal Federal, como era de se esperar, sepultou as pretensões daqueles dois Estados,
declarando, no julgamento da referida ação, em 31 janeiro de 1905, que ”terra de marinha não é próprio nacional, nem se inclui entre as terras devolutas. Terra
de marinha é bem nacional“.
Entretanto, como afirma a ilustre ex-Procuradora da Fazenda Nacional, ”a preçariedade das leis não
inibia a Administração. Seus atos circulavam e alcançavam todos os objetivos em todos os setores que a
interessassem“ (op. cit., pág. 35 – destacamos)
Note-se, ainda, que, nem mesmo o Código Civil
Brasileiro (CCB), de 1º de janeiro de 1916, chegou a
contemplar qualquer norma expressa a respeito da
propriedade da União sobre as terras de marinha.
Apenas prestigiadas interpretações de doutrinadores
de conhecido renome, somadas á. comentada decisão do Supremo Tribunal Federal, autorizavam o en tendimento de que os referenciados terrenos pertenciam à União. E, por exemplo, pelo que se extrai da
obra em questão, o que afirmava Clóvis Bevilácqua,
em seus comentários aos arts. 65 e 66 do CCB, sobre
bens públicos (idem, idem, pág. 36).
Persistindo na mesma trilha, numerosos outros
atos normativos posteriores só fizeram alimentar
esse clima de quase completa indefinição, como é o
caso, por exemplo, do Decreto-Lei nº 4.120, de 1942,
e também do Decreto-Lei nº 5.666, de 1943, que, se gundo a mesma fonte, ”se propunha a esclarecer e
ampliar“ o primeiro. ”A ampliação, entretanto, mais se
assemelhou a uma restrição...“. Contudo, ”não faltou
o tema paralelo de todas as leis anteriores: repetiu-se
a possibilidade de regularização dos aforamentos
concedidos pelos Estados e Municípios por supô-los
de sua propriedade“ (idem, ibidem – pág. 48).
Enfim, só com a edição do Decreto-Lei nº 9.760,
de 5 de setembro de 1946 – a chamada ”Lei do Patrimônio“ – é que veio a lume a primeira definição legal
precisa sobre a propriedade da União em relação aos
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”terrenos de marinha e seus acrescidos“, que igual mente traçou, também pela primeira vez em lei ou ato
equivalente, a seguinte conceituação, até hoje em vigor:
”Art. 2º São terrenos de marinha, em
uma profundidade de 33 (trinta e três) metros medidos horizontalmente, para a parte
da terra, da posição da linha do preamar-médio de 1831:
a) os situados no continente, na costa
marítima e nas margens dos rios e lagoas,
até onde se faça sentir a influência das marés;
b) os que contornam as ilhas situadas
em zona onde se faça sentir a influência das
marés.
Art. 3º São terrenos acrescidos de ma rinha os que se tiverem formado, natural ou
artificialmente, para o lado do mar ou dos
rios e lagoas, em seguimento aos terrenos
de marinha ”.
Ora, se ao cidadão comum já é extremamente
difícil atender à presunção legal de que ”a ninguém
é dado descumprir a lei a pretexto de desconhecê-la“, imagine-se exigir do mesmo cidadão, num
contexto de extrema desorganização e indefinição
como o acima resumido, que ele saiba que o imóvel
que está adquirindo em uma das muitas cidades li torâneas existentes neste país, objeto de escritura
pública já devidamente registrada, é de propriedade
da União a partir de uma decisão judicial em que se
analisava conflito entre o Governo Federal e Estados, ou, pior ainda, com base na interpretação de
juristas de renome, como o saudoso Clóvis Bevilácqua! Sinceramente, trata-se de algo que, a nosso
ver, beira as raias do absurdo!
Daí a primeira formulação constante do artigo que
propomos seja acrescido à Lei nº 9.636, de 1998, na
qual preconizamos que devem ser reconhecidas como
válidas, para todos os efeitos legais, inclusive – e principalmente – para efeito da transferência do domínio pleno alegadamente pertencente à União, as áreas de terras de marinha e acrescidos adquiridos de detentores
de escritura pública, devidamente registrada, cuja cadeia dominial remonte a data anterior à vigência do Decreto-Lei nº 9.760, de 1946, quando só então, como pensamos ter demonstrado, foi expressamente deferida à
União a propriedade desses imóveis.
Casos dessa ordem, existem à farta na região
metropolitana de Vitória, em que titulares de propriedades jamais contestadas, portadores de escrituras
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públicas tidas como boas e valiosas, registradas ain da mesmo na década de vinte, têm sido surpreendidos, sobretudo nos últimos anos, com vultosas cobranças de taxa de ocupação ou de foros encaminhadas pelo Serviço do Patrimônio da União (SPU).
Não menos injusta, de outra parte, se nos afigura a situação que pretendemos solucionar com o
inciso II do mesmo artigo a ser acrescido à lei em comento.
Com efeito, mesmo depois da edição do mencionado Decreto-Lei nº 9.760, continuou reinando o
mais completo caos na administração do patrimônio
imobiliário da União, especialmente no que se refere
aos ”terrenos de marinha e acrescidos“. Tudo, como é
notório, em conseqüência do descaso e da omissão
do Governo Federal, que jamais estruturou convenientemente o Serviço do Patrimônio da União.
Sobretudo em capitais fisicamente situadas em
ilhas – Vitória, Florianópolis, etc –, por uma necessidade natural decorrente do próprio crescimento demográfico, marcadamente a partir da aceleração do processo
de urbanização brasileiro, anos sessenta em diante,
tem sido freqüente o governo municipal ou o próprio go verno do estado construírem aterros artificiais, ampliando, assim, o território dessas mesmas capitais, com vistas ao atendimento da forte pressão de demanda por
áreas destinadas à edificação de residências. Em Vitória, cuja realidade melhor conhecemos, temos casos de
bairros inteiros construídos sobre aterramentos dessa
natureza, como ocorre com a Praia do Canto, além de
outros exemplos nos municípios de Vila Velha e Guarapari, no Estado do Espírito Santo.
O que aí ocorre, na realidade, é que Estados e
Municípios, conforme o caso, investem maciçamente
na construção dessas áreas, nelas realizam inclusive
vultosos gastos com infra-estrutura, sem qualquer
oposição eficaz da União, e só depois de tudo pronto
e vendido pelos respectivos governos a particulares,
vem o SPU reivindicar cobrança de foros anua is,
numa verdadeira forma de enriquecimento sem causa em proveito da União, tudo a pretexto de um direito
de propriedade que pouco ou nada fez para defender
ou preservar na ocasião devida e pelos meios juridicamente apropriados. E mais: em vez de cobrar do
governo estadual ou municipal que auferiu rendas alienando, de forma ilegal, bem imóvel alegadamente
da União, passa a achacar o cidadão comum, que,
premido pela necessidade de moradia para si e seus
familiares, adquire de boa-fé sejam parcelas dessas
áreas com vistas a edificação futura, sejam imóveis já
edificados por incorporadores autorizados a construir
pelo próprio poder público!
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Para corrigir essa situação não apenas injusta,
mas flagrantemente iníqua, estamos propondo que
se reconheçam também válidas as escrituras públicas, concernentes à alienação de áreas situadas em
aterros artificiais construídos por Estados e Municípios, por estes outorgadas até 15 de fevereiro de 1997.
E por que até 15 de fevereiro de 1997? É que
nessa data foi assinada, para posterior publicação,
quando então entrou em vigor, a primeira versão da
medida provisória que deu origem à Lei nº 9.636, de
1998 (MP nº 1.567). A apontada lei, além de prever a
realização de um amplo cadastramento de todos os
terrenos de marinha e acrescidos existentes (arts. 1º
a 10) — o que mais uma vez comprova o caos aqui
denunciado —, contempla uma série de dispositivos
que permitem uma fiscalização efetivamente rigorosa
sobre a utilização dessas áreas, inclusive a realização de aterros artificiais (art. 33, alterando dispositivos do Decreto-Lei nº 2.398, de 1987).
Em suma, a nossa idéia é que se pacifiquem
as situações geradas pelo caos até então reinante,
na expectativa de que o SPU, pelo menos a partir
da entrada em vigor da MP em referência, tenha
passado a cumprir rigorosamente o seu papel, sobretudo para prevenir que, futuramente, devido à
omissão de certos órgãos do poder público, novos
cidadãos venham a ser logrados em sua boa-fé.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Ricardo Santos.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.836, DE 15 DE MAIO DE 1998
Dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos Decretos-Leis nº 9.760, de 5 de
setembro de 1946, e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o § 2º do art.
49 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, e dá outras providências.
...........................................................................
Art. 44. As condições previstas nesta Lei aplicar-se-ão às ocupações existentes nas terras de pro priedade da União situadas na Área de Proteção
Ambiental - APA da Bacia do Rio São Bartolomeu, no
Distrito Federal, que se tornarem passíveis de regularização, após o rezoneamento de que trata a Lei nº
9.262, de 12 de janeiro de 1996.
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Parágrafo único. A alienação dos imóveis residenciais da União,
localizados nas Vilas Operárias de Nossa Senhora das Graças e Santa Alice, no Conjunto Residencial Salgado Filho, em Xerém, no Município de
Duque de Caxias (RJ), e na Vila Portuária
Presidente Dutra, na Rua da América nº 31, no
Bairro da Gamboa, no Município do Rio de Janeiro
(RJ), observará, também, o disposto nesta Lei.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 9.760,
DE 5 DE SETEMBRO DE 1946
Dispõe sobre os bens imóveis da
União e da outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180, da Constituição,
DECRETA:
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 4.120,
DE 21 DE FEVEREIRO DE 1942
Altera a legislação sobre terrenos
de marinha.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição.,
DECRETA:
....................................................................................
DECRETO-LEI N. 5.666,
DE 15 DE JULHO DE 1943
Esclarece e amplia o Decreto-Lei nº
4.120, de 21 fevereiro de 1942, e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição.
DECRETA:
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.398,
DE 21 DE DEZEMBRO DE 1987
Dispõe sobre foros, laudêmios e taxas
de ocupação relativas a imóveis de propriedade da União, e dá outras providências.
O Presidente da República , no uso da atribuição que lhe confere o art. 55, item II, da Constituição,
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DECRETA:
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 2002
Altera as Leis nºs 9.249 e nº 9.250, ambas de 26 de dezembro de 1995, que dispõem sobre o imposto de renda das pessoas jurídicas e físicas, respectivamente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei, na forma dos arts. 2º a 4º faculta
às pessoas jurídicas e físicas a dedução, para efeito
da apuração do Imposto sobre a Renda, de doações
e contribuições efetuadas ao Fundo de Estabilidade
do Seguro Rural – FESR.
Art. 2º O § 2º do art. 13 da Lei nº 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, passa a vigorar acrescido do se guinte inciso:
Art. 13....................................................
..............................................................
§ 2º........................................................
..............................................................
IV – as efetuadas ao Fundo de Estabilidade do Seguro Rural – FESR, de que trata o art. 16 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966.
......................................................(NR)
Art. 3º A pessoa jurídica tributada com
base no lucro real poderá deduzir, até o máximo de quatro por cento do imposto de renda devido, as contribuições efetivamente realizadas, no período de apuração, ao Fundo
de Estabilidade do Seguro Rural – FESR,
de que trata o art. 16 do Decreto-Lei nº 73,
de 21 de novembro de 1966.
Art. 4º O art. 12 da Lei nº 9.250, de 26
de dezembro de 1995, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso:
Art. 12....................................................
..............................................................
III-A – as contribuições feitas ao Fundo
de Estabilidade do Seguro Rural, de que trata o art. 16 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966;
....................................................(NR)
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir do dia primeiro de janeiro subseqüente.
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Justificação
Nos termos da Lei nº 8.171, de 17 de janeiro de
1991, que dispõe sobre a política agrícola, as atividades de produção rural estão sujeitas à cobertura pelo
seguro agrícola e pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (PROAGRO).
O seguro agrícola é um seguro propriamente
dito, a cargo das empresas seguradoras, regulamentado e fiscalizado pelos órgãos que tratam do seguro
privado, enquanto o Proagro constitui-se num programa governamental de apoio à produção, capacitado a
receber recursos orçamentários, orientado para finalidades sociais e sujeito às determinações da política
agrícola do Governo.
Teoricamente, o seguro comercial e o programa
governamental se complementam no sentido de bem
assistir o produtor rural. Todavia, na prática não é o
que acontece. O Proagro opera em bases bastantes
restritivas e é grandemente afetado pela política fiscal
do Governo, a qual, como se sabe, tem tido outras prioridades na alocação de recursos, principalmente
para a geração de superávits destinados à cobertura
das crescentes despesas com juros da dívida pública.
Já o seguro agrícola, de natureza comercial, é
ainda mais restrito. Ao que se sabe, apenas a Companhia de Seguros do Estado de São Paulo (COSESP)
vem atuando de forma ininterrupta no setor. As empresas seguradoras não se interessam pelo ramo,
tendo em vista as suas especificidades. Os cálculos
atuariais utilizados nas outras modalidades de seguro
não se aplicam ao seguro rural, para a projeção da sinistralidade e para o cálculo do prêmio.
Nas outras modalidades, o sinistro é evento pro babilístico independente e pontual. Calcula-se a probabilidade de um incêndio num universo de casas, de um
acidente automobilístico num universo de automóveis e
assim por diante. Um incêndio ou um acidente de automóvel atinge apenas um do universo de segurados.
No seguro agrícola, os eventos que ocasionam
perdas são abrangentes, simultâneos e muitas vezes
fora de qualquer controle, porque originados de fenômenos da natureza: granizo, geada, pragas, enchentes, secas. Daí a necessidade, para o caso, de modelos econométricos específicos e mecanismos de ab sorção de prejuízos com essa modalidade de seguro.
O Fundo de Estabilidade do Seguro Rural foi
instituído pelo Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro
de 1966, em seu art. 16, justamente com o propósito
de ser o instrumento de equalização da modalidade.
Ele é constituído do excesso de lucros das seguradoras (em relação ao máximo tecnicamente admissível)
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e, se necessário, de dotações orçamentárias. Ou
seja, ele se destina a captar uma parcela de lucros excedentes, nos anos de boa safra, para cobrir prejuízos das próprias seguradoras nos anos de safra ruim.
Na teoria, o modelo é bastante inteligente. Na prática não funciona, porque as seguradoras não vendem o
seguro, muito caro, logo não têm lucros excedentes a
aportar ao Fundo e, não tendo recursos no Fundo, as
seguradoras continuam inibidas de prestar o seguro.
Criou-se um círculo vicioso que prejudica a agricultura.
Também na teoria (e na regulamentação) cabem ao
Conselho Nacional de Seguros Privados, por intermédio do Ministério da Fazenda, os procedimentos para
obtenção de crédito orçamentário especial para suprir o
Fundo. Todavia, há sempre dificuldades para isso.
O objetivo deste projeto é o de tentar quebrar o
impasse e inverter o círculo vicioso. Os contribuintes
passariam a aportar recursos diretamente ao Fundo
de Estabilidade do Seguro Rural, dando-lhe lastro
para estimular o setor privado segurador a iniciar as
atividades na modalidade.
Não se trata de renúncia de receita. Por um lado,
não se trata de criar tratamento tributário especial,
discriminatório ou diferenciado, como conceitua o parágrafo 1º do art. 14 da Lei Complementar nº 102, de
2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Pelo contrário,
trata-se de uma dedução do imposto estabelecida
como regra geral, à disposição e alvedrio de todos os
contribuintes.
Por outro lado, a rigor, trata-se de carrear recursos
para um Fundo que executa política governamental de
alto interesse para o País.A produção agrícola brasileira
vem crescendo a duras penas mas, sem dúvida, ainda
está longe do limiar de seu potencial. O seguro agrícola,
pela tranqüilidade e pela estabilização econômica que
proporciona ao produtor rural, é um dos instrumentos
mais importantes para que o Brasil venha a ser, como
se prenuncia, o celeiro do mundo.
É o que se coloca à judiciosa deliberação desta
Casa.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Senador Casildo Maldaner.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de
renda das pessoas jurídicas, bem como
da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras providências.
O Presidente da República,
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Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As bases de cálculo e o valor dos tributos
e contribuições federais serão expressos em reais.
Art. 2º O imposto de renda das pessoas jurídicas e a contribuição social sobre o lucro líquido serão
determinados segundo as normas da legislação vigente, com as alterações desta lei.
Art. 3º A alíquota do imposto de renda das pes soas jurídicas é de quinze por cento.
§ 1º A parcela do lucro real, presumido ou arbitrado, apurado anualmente, que exceder a
R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), sujeita-se à incidência de adicional de imposto de renda à
alíquota de dez por cento.
§ 2º O limite previsto no parágrafo anterior será
proporcional ao número de meses transcorridos, quan do o período de apuração for inferior a doze meses.
§ 3º O disposto neste artigo aplica-se, inclusive,
à pessoa jurídica que explore atividade rural de que
trata a Lei nº 8.023, de 12 de abril de 1990.
§ 4º O valor do adicional será recolhido integralmente, não sendo permitidas quaisquer deduções.
Art. 4º Fica revogada a correção monetária das
damonstrações financeiras de que tratam a Lei nº
7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº
8.200, de 28 de junho de 1991.
Parágrafo único. Fica vedada a utilização de
qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras, inclusive para fins societários.
....................................................................................
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e
da base de cálculo da contribuição social sobre o lu cro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei nº
4.506, de 30 de novembro de 1964:
I – de qualquer provisão, exceto as constituídas
para o pagamento de férias de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art 43 da Lei nº
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da
Lei nº 9.065, de 20 de junho de 1995, e as provisões
técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem como das entidades de previdência privada,
cuja constituição é exigida pela legislação especial a
elas aplicável;
II – das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens móveis ou imóveis exceto
quando relacionados intrinsecamente com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
III – de despesas de depreciação, amortização,
manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas,
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seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis
ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados
com a produção ou comercialização dos bens e serviços;
IV – das despesas com alimentação de sócios,
acionistas e administradores;
V – das contribuições não compulsórias, exceto
as destinadas a custear seguros e planos de saúde, e
benefícios complementares assemelhados aos da
previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI – das doações, exceto as referidas no § 2º;
VII – das despesas com brindes.
§ 1º Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas
com alimentação fornecida pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados.
§ 2º Poderão ser deduzidas as seguintes doações:
I – as de que trata a Lei nº 8.313, de 23 de de zembro de 1991;
II – as efetuadas às instituições de ensino e pesquisa cuja criação tenha sido autorizada por lei federal e que preencham os requisitos dos incisos I e II do
art. 213 da Constituição Federal, até o limite de um e
meio por cento do lucro operacional, antes de computada a sua dedução e a de que trata o inciso seguinte;
III – as doações, até o limite de dois por cento do
lucro operacional da pessoa jurídica, antes de com putada a sua dedução, efetuadas a entidades civis,
legalmente constituídas no Brasil, sem fins lucrativos,
que prestem serviços gratuitos em benefício de em pregados da pessoa jurídica doadora, e respectivos
dependentes, ou em benefício da comunidade onde
atuem, observadas as seguintes regras:
a) as doações, quando em dinheiro, serão feitas
mediante crédito em conta corrente bancária diretamente em nome da entidade beneficiária;
b) a pessoa jurídica doadora manterá em arquivo, à disposição da fiscalização, declaração, segundo
modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal,
fornecida pela entidade beneficiária, em que esta se
compromete a aplicar integralmente os recursos recebidos na realização de seus objetivos sociais, com
identificação da pessoa física responsável pelo seu
cumprimento, e a não distribuir lucros, bonificações
ou vantagens a dirigentes, mantenedores ou associados, sob nenhuma forma ou pretexto;
c) a entidade civil beneficiária deverá ser reconhecida de utilidade pública por ato formal de Órgão
competente da União.
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LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a legislação do imposto de
renda das pessoas físicas e dá outras
providências.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo
anterior, poderão ser deduzidos:
I – as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II – as contribuições efetivamente realizadas em
favor de projetos culturais, aprovados na forma da re gulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, instituído pelo art. 1º da Lei nº 8.313,
de 23 de dezembro de 1991;
III – os investimentos feitos a título de incentivo
às atividades audiovisuais, na forma e condições previstas nos arts. 1º e 4º da Lei nº 8.685, de 20 de julho
de 1993;
IV – (VETADO)
V – o imposto retido na fonte ou o pago inclusive
a título de recolhimento complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
VI – o imposto pago no exterior de acordo com o
previsto no art. 5º da Lei nº 4.862, de 29 de novembro
de 1965.
§ 1º A soma das deduções a que se referem os
incisos I a IV não poderá reduzir o imposto devido em
mais de doze por cento.
§ 2º (VETADO)
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 73,
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações
de seguros e resseguros e dá outras providências.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 2º do Ato Complementar
número 23, de 20 de outubro de 1966, Decreta:
....................................................................................
Art. 16. A assistência técnica e extensão rural
buscarão viabilizar, com o produtor rural, proprietário
ou não, suas famílias e organizações, soluções ade quadas 2 seus problemaS de produção. gerência, be -
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neficiamento, armazenamento, comercialização, industrialização, eletrificação, consumo, bem-estar e
preservação do meio ambiente.
....................................................................................
LEI Nº 8.171, DE 17 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe sobre a política agrícola.
O Presidente Da República faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 101,
DE 4 DE MAIO DE 2000
Estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade
na gestão fiscal e dá outras providências.
O Presidente da República, Faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 289, DE 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Nos termos dos arts. 258 e 260, letra a, inciso II,
do Regimento Interno, requeiro a tramitação conjunta
do Projeto de Lei da Câmara nº 30, de 2002, com o
Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2002, de minha autoria, tendo em vista que ambos tratam de reserva de
vagas nas creches públicas para crianças portadoras
de deficiência.
Sala das Sessões, 22 de maio de 2002. – Maria
do Carmo Alves.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento lido será publicado e, posteriormente, incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, inciso II,
alínea “c”, item 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Romeu Tuma.
É lido o seguinte:
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OF. Nº 30/02 – PRES./CAS
Brasília, 14 de maio 2002.
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º, do art. 91 do Regimento
Interno do Senado, comunico a Vossa Excelência que
esta Comissão, em reunião no dia 8 de maio de 2002 ,
aprovou, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do
Senado nº 68, de 2000, que ”dispõe sobre a concessão do beneficio de seguro-desemprego ao trabalhador extrativista vegetal durante o período em que estiver impedido de exercer sua atividade e dá outras providências.“, de autoria da Senadora Marina Silva, nos
termos da Emenda Substitutiva no 1-CAS. Submetida
a Turno Suplementar em 28-11-2001 e recebendo
três emendas, a matéria retornou para exame do Re lator. Em 8 de maio de 2002, o Substitutivo foi aprovado, com a subemenda nº 1-CAS, e aprovou parcialmente o Projeto de Lei do Senado nº 05, de 2000, que
tramita em conjunto.
Atenciosamente. – Romeu Tuma, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nos ter mos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno, fica
aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição
de recurso, por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Lei do Senado n.º 68, de 2000
(tramitando em conjunto com o PLS n.º 5, de 2000),
cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreciado
pelo Plenário.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, indago
a V. Exª se foi encaminhada a esta Casa, pelo Exce lentíssimo Senhor Presidente da República, mensagem que trata de empréstimo externo de interesse do
Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência consulta a Secretaria-Geral da Mesa se a
Mensagem Presidencial a que se refere o Senador
Moreira Mendes já chegou à Casa e em que data
esse fato ocorreu. (Pausa.)
Informa a Secretaria-Geral da Mesa que a Pre sidência recebeu a Mensagem n.º 164, de 2002 (n.º
397/2002, na origem), de 22 do corrente, enviada
pelo Chefe da Casa Civil da Presidência da República, 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
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Brasil, no valor total equivalente a US$35,000,000.00
(trinta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, entre o Governo do Estado
de Rondônia e a Corporação Andina de Fomento –
CAF, destinada a financiar, parcialmente, o “Programa de Gerenciamento da Malha Rodoviária do Esta do de Rondônia”.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Sr.
Presidente, tendo em vista que a referida Mensagem
se encontra na Casa, requeiro a V. Exª, nos termos do
Regimento Interno, em virtude da urgência do tema
para o Estado de Rondônia e do alto interesse público, que solicite a leitura da matéria para que comece
a tramitar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Moreira Mendes, está dispensada a leitura porque já
o fiz.
A matéria vai à publicação e, posteriormente, à
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à
ORDEM DO DIA
Item 1:

Discussão, em turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei
da Câmara n.º 81, de 2001 (nº 3.228/2000,
na Casa de origem), que institui o Cadastro
Nacional de Moradia e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 328, de 2002, da Comissão Diretora, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, oferecendo a redação do
vencido.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão
ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Discussão do Substitutivo, em turno suplementar. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Encerrada a discussão sem a apresentação de
emendas, o Substitutivo é considerado definitivamente adotado, nos termos do art. 284 do Regimento
Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo n.º 383, de 2001
(n.º 511 na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia sobre a Recuperação de Bens Culturais, Patrimoniais e
Outros Específicos Roubados, Importados
ou Exportados Ilicitamente, celebrado em La
Paz em 26 de julho de 1999.
Parecer favorável, sob o n.º 320, de
2002, da Comissão de Relações Exteriores
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e Defesa Nacional. Relator: Senador Iris Rezende.
Discussão do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
Não havendo quem deseje encaminhar a matéria, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

* (A Íntegra do texto do acordo encontra-se publicado no DSF, de 7-11-01)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
REQUERIMENTO Nº 232, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento n.º 232, de 2002, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do Senado n.º 178, de 2001, e 15, de 2002, por re gularem a mesma matéria. Senador Antero
Paes de Barros.
Em votação o requerimento, em turno único.
As Srªs. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado n.ºs 178/2001 e
15/2002 passam a tramitar em conjunto e retornam
ao exame da Comissão de Assuntos Econômicos em
decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que, após o término da sessão especial, marcada
para as 10 horas de amanhã, terá lugar sessão deliberativa ordinária, a realizar-se às 11 horas, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

–1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 268, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 25, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 380, de 2002, Relator: Senador Romero Jucá,
com votos contrários dos Senadores Antonio Carlos
Júnior e Paulo Sauto), que autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor total de qua torze milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares
dos Estados Unidos da América, entre a República
Federativa do Brasil e o Banco Internacional para Re construção e Desenvolvimento (BIRD). (Destinada ao
financiamento do Programa de Aperfeiçoamento dos
Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil
e da Comissão de Valores Mobiliários – PROAT II).
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
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–2–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 269, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 25, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 381, de 2002 , Relator: Senador Romeu Tuma,
com abstenção do Senador Paulo Souto), que autoriza a União a contratar operação de crédito externo,
no valor de até cento e sessenta e sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares dos Estados Unidos da
América, de principal, com o HSBC Bank plc e o Cré dit Commercial de France. (Destinada ao financiamento de equipamentos para o projeto Modernização
da Frota da Força Aérea Brasileira).
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–3–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2001
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 276, de 2001 –
art. 336, II, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 112, de 2001 (nº 113/99, na Casa de ori gem), que concede anistia a dirigentes ou representantes sindicais e trabalhadores punidos por participação em movimento reivindicatório, tendo
Parecer favorável, sob nº 162, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Eduardo Dutra.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento do nº 279 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 189, de 2002 (nº 1.659/2002, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária de Vitória do Jari a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vitória do Jari, Estado do Amapá, tendo
Parecer favorável, sob nº 416, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Gilvam Borges.
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–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 154, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento do nº 280 – art. 336, II, combinado
com o art. 338, IV, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 2002 (nº 1.412/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga a concessão à R. B. – Rádio e Televisão Ltda.
Para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Linhares, Estado do Espírito
Santo, tendo
Parecer favorável, sob nº 415, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Ricardo San tos, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.
–6–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 116, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2002, de
iniciativa da Comissão Mista de Segurança Pública,
que acrescenta artigo ao Código Penal e modifica a
pena cominada aos crimes de corrupção ativa e pas siva.
–7–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 115, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em primeiro tur no, do Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2002, de
iniciativa da Comissão Mista de Segurança Pública,
que dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas; so bre a prevenção, a repressão e o tratamento; define
crimes, regula o procedimento nos crimes que define
e dá outras providências.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de 2001 (nº 1.083/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação dos Produtores e Moradores do Município de Condeúba a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Condeúba, Estado da Ba hia, tendo
Parecer favorável, sob nº 155, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Waldeck
Ornelas.
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–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº439, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 439, de 2001 (nº 1.125/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Empresa de Comunicação Grande Rio
Ltda. Para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Penedo, Estado
de Alagoas, tendo
Parecer favorável, sob nº 222, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 440, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 440, de 2001 (nº 1.140/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Quilombo para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Rio Largo, Estado de Alagoas, tendo
Parecer favorável, sob nº 223, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Teotônio Vilela Filho, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão, agradecendo a Deus pelo dia de
trabalho auspicioso e laborativo que tivemos.

(Levanta-se a sessão às 21 horas e 02 minutos.)
(OS 15122/02)
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Ata da 68ª Sessão Especial, em 23 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Ramez Tebet e Eduardo Suplicy
(Inicia-se a sessão às 10 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sob a
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Declaro aberta a sessão especial do Senado
Federal destinada a homenagear a Confederação
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, pelo transcurso dos 50 anos de sua fundação, nos termos do Re querimento nº 110, de 2002, de autoria do nobre Se nador Pedro Simon e outros senhores Senadores.
Convido para compor a Mesa Dom Jayme Hen rique Chemello, Presidente da CNBB; Dom Alfio Ra pisarda, Núncio Apostólico; Dom José Freire Falcão,
Arcebispo de Brasília; Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Vice-Presidente da Conferência Nacional dos Bis pos do Brasil, e Dom Raymundo Damasceno Assis,
Secretário-Geral da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil. (Palmas.)
Composta a Mesa, vamos ouvir agora a apresentação do Coral do Senado, não sem antes registrar, com muita alegria, a presença dos bispos mem bros da Comissão Episcopal da Pastoral.
Passemos agora a ouvir a apresentação do Co ral do Senado.

(Procede-se à apresentação do Coral
do Senado Federal.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Minhas
senhoras e meus senhores, passemos agora à exibição de vídeo sobre a CNBB.

(Procede-se à exibição de vídeo institucional.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Dando
continuidade aos nossos trabalhos, tenho a honra de
conceder a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente do Senado; Dom Jayme Henrique Chemello, Presidente da CNBB; Dom Alfio Rapisarda,
Núncio Apostólico; Dom José Freire Falcão, Cardeal-Arcebispo de Brasília; Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Vice-Presidente da CNBB; Dom Raymundo
Damasceno Assis, Secretário-Geral da CNBB, Srªs e

Srs. Parlamentares, distintas autoridades representantes do nosso clero, senhoras e senhores, estamos
reunidos aqui para comemorar uma data importante,
transcendental, o cinqüentenário da criação da Con ferência Nacional dos Bispos do Brasil.
São cinqüenta anos de excelentes serviços
prestados a esta Nação, em especial ao seu povo,
aos mais humildes, aos mais pobres, aos mais necessitados.
Esse meio século foi, sem dúvida, um dos mais
movimentados da história brasileira. Nesse período, o
Brasil deixou de ser uma nação ru ral para se transformar num país eminentemente urbano. A nossa população mais do que triplicou, saltando de 50 para 170
milhões.
Foram anos de profundas transformações sociais, políticas e econômicas. Quando, em 1952, surgiu
a CNBB, o Brasil ainda era governado por Getúlio
Vargas, já no seu segundo período. De lá para cá, vivemos o suicídio daquele grande Presidente, atravessamos um longo período de ditadura militar e, em seguida, elegemos pelo voto um presidente da República que, a seguir, foi destituído legalmente, porque se
mostrou sem compostura para exercer o cargo.
No campo da economia, o Brasil de hoje é muito
diferente do que existia há meio século. Deixamos de
ser uma nação cuja riqueza se resumia à exportação
de uns poucos produtos agrícolas para, hoje, construir um parque industrial respeitável – com alguns setores de ponta -, que exporta para todo o mundo.
No entanto – e esta é uma crítica que nós, políticos, com visão humanista e cristã, dividimos com os
religiosos -, o Brasil pouco mudou na sua constituição
social. Uma imensa parcela da população continua
relegada à miséria, à pobreza, à fome.
Freqüentemente, ouve-se dizer que o Brasil foi
um dos países que mais cresceu em termos econômicos no século passado. É verdade. O País enriqueceu. Mas também é verdade que o fruto desse enriquecimento não chegou aos cidadãos mais humildes.
Um conhecido chavão da equipe econômica da
ditadura militar afirmava: “é preciso aumentar o bolo
para distribuir depois”. Pois bem, o tal bolo cresceu,
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vieram outros bolos, mas pouca gente teve o direito e
a oportunidade de comê-los.
Senhoras e Senhores, analisar o cinqüentenário
da CNBB significa, principalmente, fazer um inventário das preocupações espirituais e materiais do homem brasileiro nesse período.
Em geral, ouve-se falar muito sobre as inquietações materiais do pobre cidadão brasileiro, secularmente humilhado, mas pouco se comenta da angústia
daqueles que, tendo uma vida razoável, inquietam-se
com o destino dos mais frágeis. Neste País, sofre também o cidadão que tem consciência.
De início, os temas da Campanha da Fraternidade – essa notável criação da CNBB – eram mais ligados à vida interna da Igreja. Mas, a partir dos anos 70,
na medida em que se aprofundavam os problemas
políticos, econômicos e sociais, os temas passaram a
ser buscados na palpitante realidade brasileira.
A verdade é que todos nós, católicos brasileiros,
tivemos sempre consciência da urgente necessidade
de se estabelecer neste País uma verdadeira justiça.
Mas, diante da nossa incapacidade de resolver os
grandes problemas sociais, essa urgência se torna
cada dia mais premente e mais necessária. O País
avança, moderniza-se e melhora a escolaridade de
sua gente, mas, infelizmente, não vislumbramos a erradicação da fome e da miséria.
Os temas da nossa Campanha da Fraternidade,
que tem sua primeira edição em 1964, formam um
verdadeiro painel das aflições espirituais e sociais
dos católicos brasileiros: em 1964, igreja; em 1965,
paróquia; em 1966, fraternidade; em 1967, co-responsabilidade; em 1968, doação; em 1969, descoberta; em 1970, participação; em 1971, reconciliação; em
1972, serviço e vocação; em 1973, libertação; em
1974, reconstruir a vida; em 1975, repartir; em 1976,
comunidade; em 1977, família; em 1978, mundo do
trabalho; em 1979, por um mundo mais humano; em
1980, migrações; em 1981, saúde; em 1982, educação; em 1983, violência; em 1984, vida; em 1985,
fome; em 1986, terra; em 1987, menores; em 1988,
negros; em 1989, comunicação; em 1990, mulheres;
em 1991, trabalho; em 1992, juventude; em 1993, moradia; em 1994, família; em 1995, excluídos; em 1996,
política; em 1997, prisioneiros; em 1998, educação;
em 1999, desemprego; em 2000, dignidade humana;
em 2001, drogas; e em 2002, índios.
Senhoras e senhores, o verdadeiro drama do
Brasil está exposto nesta lista. Esta lista expõe a dra maticidade do nosso País. Tudo o que nos revolta,
tudo o que nos deixa constrangidos e indignados foi
arrolado pela CNBB nesses 50 anos.
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Ao longo dos anos 90, o rápido avanço do que
se chama de neoliberalismo – que é o predomínio da
economia sobre o homem, que é a entronização do
“deus” mercado e que é a derrubada sistemática dos
direitos sociais e trabalhistas – só fez aumentar o número dos excluídos.
Senhoras e senhores, em função de minha atividade política, vou aqui me concentrar mais no entrelaçamento da Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil com a vida pública.
Como destacam alguns historiadores, as origens mais remotas da CNBB, de certa forma, podem
ser detectadas na Ação Católica, movimento criado
na Itália por Pio XI para arregimentar os católicos diante do avanço do fascismo nos anos 30.
Nascida no Brasil durante os anos do Estado
Novo – quando a relação entre o Estado e a Igreja era
relativamente tranqüila, sem grandes tensões –, a
Ação Católica brasileira reunia tanto pessoas que
pregavam a formação de um partido social-cristão
quanto aquelas que defendiam a adoção de uma atitude mais incisiva na luta contra o comunismo.
A Ação Católica ganhou força quando Dom Hélder Câmara, a partir de 1947, assumiu o cargo de assistente nacional da entidade. Nessa nobre tarefa,
Dom Hélder Câmara contou com o apoio decisivo do
Padre José Távora. Posteriormente, os dois seriam
Bispos auxiliares de Dom Jayme de Barros Câmara,
Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro.
Cinco anos depois, no dia 17 de outubro de
1952, nascia uma entidade que não tinha similar no
vasto mundo católico: a nossa Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil.
Esta é uma grande conquista brasileira que de vemos enfatizar sempre: nossos bispos foram pioneiros na constituição de uma entidade nacional para a
discussão dos grades problemas espirituais, sociais e
políticos do Brasil.
Surgia aqui, nesta remota Nação do sul da América Latina, uma prática que, só dez anos depois, seria consagrada no Concílio Vaticano Segundo: a colegialidade dos bispos.
Essa experiência brasileira acabaria servindo
como modelo, em 1955, durante o Congresso Eucarístico Internacional no Rio de Janeiro, para a criação
do Celam – Conselho Episcopal Latino-Americano.
As primeiras reuniões regionais de bispos brasileiros, ainda nos anos 50, favoreceram o aprofundamento dos debates acerca das grandes questões brasileiras e permitiram que a CNBB pudesse preparar
planos pastorais para todo o País.
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Em 1964, veio o regime militar para uns, ou a revolução redentora, para outros. Alguns religiosos, no
começo, saudaram a tomada de poder no Brasil pelos
militares. Mas, logo, perceberam que se tratava de um
regime autoritário, violento, comprometido apenas
com os ricos. No entanto, imediatamente a seguir, as
perseguições políticas, a edição de leis arbitrárias, o
desmantelamento das instituições democráticas e a
prática sistemática da violência acabariam colocando
a esmagadora maioria dos religiosos brasileiros no
terreno oposto ao do Governo militar.
Em 1968, no Encontro do Episcopado Latino-Americano, em Medellin, Colômbia, começaram a
ser delineadas as bases daquela que seria a Teologia
da Libertação.
Aqui quero fazer um breve comentário: o engajamento na luta social e política foi característico no
clero latino-americano, em contraste, por exemplo,
com a postura mais tradicional do clero de nações
mais ricas, onde os problemas sociais e políticos
sempre foram menos graves.
O certo é que os conflitos entre Igreja e Estado
cresceram na medida em que os católicos começaram a perceber que o tipo de capitalismo que ganhava
terreno no Brasil não levava em consideração os an seios populares. Era o que se convencionou chamar
“capitalismo selvagem”, que favorecia a crescente
concentração da riqueza nas mãos de uns poucos.
Da mesma forma, o regime militar, sistematicamente, derrubava a legislação que garantia as instituições democráticas e editava – uma atrás da outra –
incontáveis leis de exceção. Veio, então, o tempo dos
lamentáveis “atos institucionais”.
Não quero me prolongar numa história que é já
bastante conhecida, mas preciso destacar que, no
plano político, foi o nosso Partido, o PMDB, que liderou a luta contra o regime de exceção. Tivemos, é cla ro, o respaldo das principais entidades civis, entre as
quais sempre se destacou a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil.
Com o peso de seu prestígio, a CNBB fez, muitas vezes, o Governo militar recuar de iniciativas antidemocráticas. Agindo com firmeza nos momentos
mais dramáticos da vida nacional, a CNBB soube
contrapor-se à arbitrariedade. Manifestou-se contra a
censura aos meios de comunicação. Condenou sistematicamente a prática da tortura. Defendeu com bra vura os prisioneiros políticos.
Em função dessas atitudes corajosas, numa
época de medo e de violência, a Igreja Católica assu-
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miu uma dimensão histórica que não foi igualada por
nenhuma outra entidade brasileira.
Aliás, é bom ressaltar aqui que a Igreja Católica
sempre obteve a liderança nas muitas pesquisas que
foram feitas, ao longo dos últimos anos, no Brasil,
para avaliar a credibilidade das nossas instituições. A
Igreja Católica, sistematicamente, aparece em primeiro lugar.
Senhoras e se nhores, mesmo cor ren do o risco de co meter injus ti ças, preci so, nesta par te do
meu pronunciamento, ar rolar aqueles prelados
que, pela sua atuação, de ixaram uma marca in delével na CNBB.
Eu começaria citando o nosso querido Dom Hélder Câmara, que foi Secretário-Geral da entidade nos
seus primeiros doze anos. Como sabem os que viveram os horrores daquela época, foi ele – com as en trevistas que concedeu e com as incontáveis palestras que pronunciou – o homem que mais danos causou à imagem externa do regime arbitrário aqui instalado. No exterior, sem medo, ele contava para o mun do o que estava acontecendo realmente dentro de
nosso País. Aqui no Brasil, Dom Hélder Câmara foi o
brasileiro que mais sofreu o rigor da censura. Os meios de comunicação, nos anos de repressão, baniram
sua imagem e seu nome. Mas a muralha de silêncio
que a ditadura tentou erguer em torno dele apenas o
fortaleceu.
Quero também lembrar o nome de dois meus
conterrâneos, gaúchos de Santa Maria: Dom Aloísio Lorscheider, que foi Secretário-Geral entre 1968
e 1971 e que presidiu a en tidade en tre 1972 e 1978;
e seu primo Dom José Ivo Lorscheiter, que foi Se cretário-Geral entre 1972 e 1978 e Presidente en tre
1979 e 1986.
Também devo citar aqui Dom Luciano Mendes
de Almeida, Secretário-Geral entre 1979 e 1986 e
Presidente entre 1987 e 1994. Foram esses três líderes religiosos que fizeram o percurso mais acidentado
na vida da CNBB durante os anos mais tenebrosos.
Quando se fala na lenta transição brasileira da
ditadura militar para a democracia, tem-se que, obri gatoriamente, destacar a figura de Dom Paulo Evaristo Arns, Cardeal de São Paulo, cuja atuação corajosa
foi decisiva naqueles anos terríveis.
Senhoras e senhores, nos últimos anos, estamos vivendo um período de profundo desalento.
Cresce no mundo a insensibilidade diante da verdadeira catástrofe humanitária e social que nos está sufocando. A indiferença e o egoísmo parecem ser os
valores predominantes do nosso tempo. A vida mo-
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derna, alienada e alienante, destrói as bases da família. O sexo passa a ser mais importante do que o
amor. A violência campeia nas metrópoles e avança
nas médias e pequenas cidades. As emissoras de te levisão parecem competir para ver qual é a que oferece programas mais degradantes.
Tentando entender o que acontece hoje, busquei refúgio em textos de Dom Hélder. Com palavras
daquele grande brasileiro, encerro este breve pronunciamento, com o qual tentei esboçar ligeiramente o
significado e importância da nossa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
Escolhi um pequeno trecho de um livro fantástico, O Deserto é Fértil, certamente a obra mais conhecida de Dom Hélder Câmara. Ali, na crônica intitulada “A Raiz do Mal”, ele escreveu:
O mal dos males é o egoísmo.
É o egoísmo que fecha os olhos dos ri cos dos países pobres, a ponto de se julgarem humanos e religiosos, sem perceber a
situação desumana que criam, a escravidão
que praticamente estabelecem.
É o egoísmo que cega os ricos dos pa íses ricos, levando-os a não perceberem o
absurdo de ajudar a criar e manter áreas de
pobreza no seio dos países ricos e, sobretudo, a não perceberem que aceitam a aberração de ser mantida a riqueza dos países de
abundância, através das injustiças da política internacional do comércio, à custa da mi séria dos países pobres.
Mas ninguém se iluda: egoísmo não é
monopólio de ninguém, nem de povo nenhum. Se, amanhã, países subdesenvolvidos crescerem um pouco e começarem a
arrancar-se do subdesenvolvimento e da miséria, o egoísmo os levará, facilmente, a fa zer dos países pobres o que tanto lhes revoltava na atitude dos países ricos.

Só estaremos em condições de ajudar a humanidade a escapar da situação pré-explosiva em que
se acha se levarmos em conta:
– que o egoísmo assumiu escala internacional; já não é apenas de indivíduo con tra indivíduo ou de grupo contra grupo, mas
de países contra países;

Sexta-feira 24

08981

– que o egoísmo tem de ser combatido
com inteligência e sentido positivo, antes de
tudo, no íntimo de cada um.
Homenageio os nossos ir mãos da CNBB de
hoje. Levo o meu carinho ao meu conterrâneo, Dom
Jaime Henrique Chemello, que, com tanta competência e dignidade, junto com Dom Marcelo Carvalheira e com Dom Raymundo Damasceno, vem pre sidindo e honrando a nossa CNBB nos dias em que
estamos vivendo.
O meu abraço muito carinhoso ao nosso querido Cardeal, D. José Freire Falcão, Arcebispo de Brasília, e a homenagem ao nosso Núncio Apostólico, Dom
Alfio Rapizarda.
Finalmente, agradeço à Igreja Católica, porque,
depois de tanto tempo, o Papa canonizou uma brasileira. Espero que seja o início de uma caminhada.
Encerro o meu pronunciamento com um documento que a CNBB nos traz hoje: Exigências Evangélicas e Éticas de Superação da Miséria e da Fome,
que deve acompanhar os nossos políticos nas eleições que temos pela frente.
VI. Conclusão: “Dai-lhes vós mesmos
de comer”
66. Um dos primeiros sinais de efetiva
evangelização, no início deste milênio, será
a eliminação da fome docorrente da miséria,
em nosso país. Em espírito de conversão, a
CNBB convoca a todos para um grande Mutirão Nacional pela Superação da Miséria e
da Fome, como resposta ao imperativo do
evangelho: “Dai-lhes vós mesmos de comer”
(Mc 6,37).
67. Para vencer tamanho desafio, associando-nos a todas as pessoas de
boa-vontade da Igreja Católica, de outras
Igrejas cristãs e grupos religiosos, dos movimentos populares, dos sindicatos, instituições e Poderes Públicos, imploramos as
bençãos de Deus e a proteção de Maria.

E, mais adiante, Dom Hélder acrescenta:
A verdadeira raiz do mal é o egoísmo.
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Que bom se, neste cinqüentenário da CNBB,
que festejamos aqui, assumirmos o compromisso de
aceitar. Essa será a nossa luta, essa será a nossa
caminhada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra ao nobre Se nador Lúcio Alcântara,
pelo PSDB.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente do Senado Federal, Senador
Ramez Tebet; Dom Jayme Henrique Chemello, Presidente da CNBB; Dom Alfio Rapisarda, Núncio Apos tólico no Brasil; Cardeal José Freire Falcão, Arcebispo
de Brasília; Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Vice-Pre sidente da CNBB; Dom Raymundo Damasceno, Se cretário-Geral da CNBB; Srªs e Srs. Senadores; Srs.
Deputados aqui presentes; senhores convidados; religiosos; minhas senhoras e meus senhores, é com
honra que hoje tomo parte desta merecida celebração dos cinqüenta anos de fundação da CNBB, Con ferência Nacional dos Bispos do Brasil. Não por aca so, a consagrada expressão “a voz dos sem-voz”
caiu-lhe tão bem, porque tão bem realizadas têm sido
suas obras e suas intervenções ao longo da história
brasileira. Nesse ambiente, sinto-me à vontade para
não somente saudar a instituição, seus integrantes e,
sobretudo, a Igreja Católica, mas também testemunhar seus incomensuráveis esforços junto à sociedade brasileira como um todo, na busca de uma evangelização plena e profunda.
Localizada num plano quase ecumênico de interação com a realidade do Brasil, a CNBB parece ocu par um espaço acima das religiões, reunindo em sua
ação prática as aspirações mais universais de todos
os credos, a saber, maior humanização da sociedade
contemporânea. Isso se tem traduzido, historicamente, na implementação de sucessivas ações em favor
da melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, seja
no âmbito social, seja no plano espiritual. Extraordinariamente bem-sucedida, a Campanha da Fraternidade, por exemplo, transformou-se, nos últimos anos, em
símbolo perfeito dessa conjugação sociedade/espiritualidade, na medida em que, durante o período sagrado
da quaresma, o povo brasileiro – católico ou não – é
convidado a uma reflexão coletiva sobre problemas
nacionais por meio da aplicação dos ensinamentos
bíblicos, dos evangelhos, na nossa vida cotidiana.
Sensivelmente crítica à situação política, social
e econômica do País, a CNBB destaca-se, até hoje,
como pólo de resistência a favor dos oprimidos, dos
injustiçados, em suma, dos excluídos dos sistemas de
poder. Durante os anos dos governos militares, não
deixou de prestar socorro aos perseguidos, abrigando-os no discurso e na prática religiosa, denunciando
exageros e excrescências do regime de exceção. Em
resumo, como bem ressaltou Dom Pedro Casaldáliga, “a CNBB nunca se fechou dentro de casa, sempre
manifestou o Evangelho de forma prática, não só com
palavras, mas também com ações e atitudes”.
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Na lembrança de todos que viveram os anos
sessenta, com certeza comparecem as figuras memoráveis de Dom Hélder Câmara, de Dom Paulo Evaristo Arns, de Dom Luciano Mendes de Almeida, de
Dom Ivo Lorscheiter e de Dom Aloísio Lorscheider,
cujo entendimento sensível sobre a ação pastoral
sempre convergiu muito mais para uma postura política que meramente contemplativa. Evidentemente,
isso afrontava a postura eclesiasticamente hegemônica que prevalecia à época. Por isso mesmo, a luta
travada internamente nem sempre foi tranqüila. Numa
corrente oposta estavam aqueles que entendiam que
a ação pastoral deveria ser menos política e mais espiritual. Mesmo esses tiveram atuação marcante na
defesa dos direitos humanos e dos presos políticos,
na denúncia da tortura e na proteção aos injustamente perseguidos.
Aliás, no período anterior à deflagração do movimento militar de 1964, foi graças à perseverança de
Dom Hélder Câmara que a CNBB saiu do estado vegetativo de projeto e transformou-se em uma organização de irrefutável valor humano. Na realidade, foram majoritariamente os padres vinculados ao movimento da Ação Católica Brasileira, fundado em 1935
por orientação do Papa Pio XI, que deram origem à
criação da CNBB. Tratava-se de sacerdotes comprometidos com o objetivo de formar leigos para a trans formação do mundo. Dom Hélder Câmara, que era
Assistente-Geral da Ação Católica Brasileira, liderou
o processo de criação da nova entidade, emprestando-lhe uma forma organizacional muito semelhante.
Pois bem, em outubro de 1952, no Palácio São
Joaquim, no Rio de Janeiro, teve lugar a assembléia
de fundação da CNBB, ocasião na qual Dom Hélder
Câmara foi designado Secretário-Geral da entidade.
Nessa condição, desempenhou função destacada no
Concílio Vaticano II, nos anos sessenta, priorizando
as articulações de bastidores. Embora não tenha pronunciado qualquer discurso, levantou discussões re levantes, como as que abordaram a questão da miséria no mundo e a necessidade da reforma interna da
Igreja. Mais significativas ainda foram suas intervenções a favor das missas celebradas na língua de cada
país, e não mais em latim, como acontecia até então.
Para muitos da época, isso equivaleria a uma revolução de grandes proporções para a Igreja.
Como é sabido, o Concílio propiciou inovações
de diversas ordens. A inédita realização de reuniões
regulares de bispos acabou por imprimir uma marca
coletiva nunca antes verificada, refletindo-se mais tarde nas posições, nas ações e na unidade da CNBB.
Durante o período dos encontros, palestras diárias
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proferidas por teólogos de renome provocavam nos
bispos uma reciclagem total no domínio da teologia. A
Igreja Católica atravessou período de intensa modernização, acompanhando a transformação das mentalidades e da cultura no mundo pós-guerra. As críticas
não foram poucas, e, tal qual um processo dialético,
as inovações foram incorporadas paulatinamente sob
a inspiração de um consenso generoso e divinamente
emanado.
Coincidência ou não, o movimento militar de 64
eclodiu durante a realização do Concílio. A partir daí,
a CNBB não teve como evitar sua vocação para o re colhimento dos aflitos, dos necessitados, recebendo
denúncias de tortura por todo o País. Como bem de clarou o jornalista Raimundo Caramuru de Barros, assessor da CNBB naquela turbulenta fase, havia três tipos de posições: os bispos mais conservadores não
se incomodavam com os militares, mas tampouco to leravam perseguições; os bispos mais intelectualizados debruçavam-se sobre a questão dos direitos hu manos; por fim, os mais avançados fiavam-se pela
política, contestando abertamente o regime militar.
Pois bem, vinte anos após sua criação no Rio,
foi aprovada a transferência da sede para Brasília,
onde se instalou, por definitivo, em 1977, quando da
comemoração do vigésimo quinto aniversário de fun dação. Na nova capital, a CNBB ocupou-se com as
perseguições cometidas pelo governo militar, mas, ao
lado disso, reservou às Campanhas da Fraternidade
maior poder de crítica social. Na mesma linha, nos
anos oitenta, deu surgimento à organização das Co munidades Eclesiais de Base, mediante as quais se
consagrou uma posição descentralizadora das ações
pastorais, privilegiando uma aproximação mais acen tuada com a população mais miserável e sofrida.
Sem sombra de dúvida, outra missão extremamente relevante da CNBB, para cujos fins se destinam intensas orações e ações, tem sido também a
implementação das encíclicas papais, sobretudo
comprometidas com o papel da evangelização e da
espiritualidade. No meio delas, sobressai-se entre ou tras imperiosamente a encíclica denominada Evangelii nuntiandi, editada pelo Papa Paulo VI, em
1975, exortando todos os pastores e fiéis à missão
apostólica. Apesar das críticas, fiel a esse compromisso, a CNBB não cede em nada. Bem a propósito,
João, o Evangelista, no capítulo 10, versículo 16, re produz o seguinte pensamento de Jesus: “Tenho ain da outras ovelhas que não são deste aprisco; a essas
também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha
voz; e haverá um rebanho e um pastor”.
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Ao lado dessa exemplar citação, ouçamos também o Salmo 111, versículos 1 e 2, sobre o qual a
CNBB não se cansa de meditar: “De todo coração celebrarei as obras do Senhor, no Conselho dos justos e
nas Assembléias. Grandes são as obras do Senhor,
dignas de estudo dos que as amam”.
Em última instância, a CNBB opera, hoje, como
uma voz profética para o Brasil e a América Latina,
em luta perene contra a opressão da miséria, da
fome, da falta de oportunidade. Ao lado das Conferências da Itália e dos Estados Unidos, constitui uma das
três maiores conferências episcopais do mundo. Além
disso, a CNBB – nunca é demais frisar – atua no país
mais católico do mundo. Nessa condição, considera-se ainda vital seu papel de mediadora do consolo,
do conforto, do ânimo e da esperança no espírito do
povo brasileiro, anunciando as boas novas do Evan gelho em todos os cantos do País.
De todo modo, quanto mais a sociedade se ca racteriza pela democracia e pela liberdade, menos a
CNBB se confundirá com uma instituição eminentemente política, ocupando seu próprio espaço. No es forço de contribuir para o desenvolvimento do Brasil,
tornando-o um país mais justo e democrático, lembre-se que, sob a liderança da CNBB e da Igreja Católica, o Parlamento brasileiro aprovou, em 29 de se tembro de 1999, o primeiro projeto de iniciativa popular, a Lei nº 9.940, contra a corrupção eleitoral, da
qual tive a felicidade de ser Relator neste Senado. No
fundo, seu principal objetivo sempre será o da evan gelização, sem que isso signifique um afastamento
omisso da vida pública e da dimensão política da vida
social. Nessa linha, portanto, a opção preferencial pelos pobres, longe de ser um jargão esquecido na poeira do tempo retórico, transfigura-se em lema filosoficamente permanente da entidade.
Por fim, faço minhas as tocantes palavras de
Dom Mauro Morelli, quanto afirma que “...sem a
CNBB, a história recente do Brasil seria escrita de forma bem diversa. O ensaio de democracia de que go zamos foi em grande parte orquestrado pela coragem
e teimosia da CNBB, unida aos movimentos sociais,
oferecendo inspiração e até mesmo proteção e guarida a tantas mulheres e homens comprometidos com
a liberdade e a justiça”.
Com isso, parabenizo a Igreja, a CNBB e seus
integrantes, desejando-lhes muitas felicidades e a
paz de Cristo.
Muito obrigado.
(Palmas.)

Micro nº 4

640
08984 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o nobre Senador José Agripino, pelo Partido
da Frente Liberal.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente do Senado Federal, Senador Ramez Tebet;
Dom Jaime Henrique Chemello, Presidente da CNBB;
Dom Alfio Rapisarda, Núncio Apostólico; Dom Marcello Carvalheira, Vice-Presidente da CNBB; Dom
Raymundo Damasceno, Secretário-Geral da CNBB,
Srªs e Srs. Senadores, autoridades eclesiásticas, se nhores convidados, religiosos e religiosas, em nome
do meu Partido, o PFL, tenho a honrosa oportunidade
de juntar-me às vozes que homenageiam a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, pelo transcurso dos
50 anos de sua fundação.
Entendo que nos reunimos para prestar uma homenagem particularmente especial porque poucas
instituições em nosso País assumiram um papel de
tanta relevância e significado quanto o desempenhado pela CNBB na história recente do Brasil.
A CNBB foi uma instituição pioneira em muitos
sentidos. Por uma lúcida iniciativa de Dom Hélder Câ mara, que contou com o apoio no Vaticano do então
Monsenhor Montini, que mais tarde viria a ser o Papa
Paulo VI, foi aprovada em 1952, com o apoio do Papa
de então, a fundação da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil. A CNBB começou suas atividades,
portanto, dez anos antes do Concílio Vaticano II, que,
inicialmente, foi um concílio eclesiológico.
Nele, a Igreja procurou responder a três grandes
questões: Quem sou eu? Qual o meu lugar no mun do? Qual a minha missão? Daí, propôs que todos os
países contassem com suas respectivas conferências episcopais. Assim, a Igreja Cotólica no Brasil se
antecipou, e aquela conferência serviu de referência
prática no Concílio para os bispos de todo o mundo.
Mas a CNBB não foi só pioneira por ter madrugado na história. Ela o foi, sobretudo, por sua atuação
que se mostrou muito eficaz para atingir o objetivo primordial de fortalecer a comunhão entre os bispos e
também na sua ação pastoral, servindo de apoio e in centivo para que a Igreja encontrasse respostas ade quadas às necessidades do povo brasileiro.
Esse duplo sucesso da CNBB se deve, sobretudo, ao acerto de suas estratégias de ação. Para o fortalecimento da comunhão episcopal, muito contribuiu
a forma democrática e colegiada de repartir as responsabilidades da instituição por meio da escolha,
em assembléia, do grupo de bispos incumbidos de
assumir a presidência e a coordenação de atividades
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pastorais, resultando na forma que, na prática, ficou
conhecida como a presidência e a CEP – Comissão
Episcopal de Pastoral. Para o sucesso da ação pastoral, muito contribuiu a inserção da CNBB na realidade
brasileira, como, sem dúvida, a “Campanha da Fraternidade”, que acabou se tornando uma referência para
toda a sociedade brasileira. Por outro lado, os planos
de pastoral da CNBB foram dando coesão e consistência aos projetos de cada diocese, resultando, as sim, numa ação eclesial com dimensões nacionais.
Dom Hélder lembra o sermão da montanha, proferido por Cristo, ao falar sobre a bem-aventurança da
pobreza. Certamente, Dom Hélder não estava a falar
da bem-aventurança da miséria. Certamente que não.
A miséria é um insulto ao Criador e contra ela se in surge a CNBB.
Além das ações em favor dos que mais precisam, sem dúvida alguma, o que fez da CNBB o órgão
mais respeitado da sociedade brasileira, segundo
pesquisa feita a respeito, foi ter sido, durante um pe ríodo, praticamente a única instituição em condições
de enfrentar a repressão militar e criticar os exageros
da exploração capitalista do Brasil. Apoiou e conduziu
a formação de pastorais de fronteira, como a Comissão Pastoral da Terra (CPT), a Pastoral Operária
(PO), a Pastoral dos Jovens do Meio Popular (PJMP)
e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI). Ao mesmo tempo, houve a integração com as organizações
da sociedade civil e os movimentos populares, integração que deu origem às Comunidades Eclesiais de
Base (CEBs).
A Comissão de Justiça e Paz foi o órgão de defesa dos direitos humanos e de denúncia frente à violência. Um nome fundamental no diálogo com a sociedade civil, nacional e internacional foi o do Cardeal
Arcebispo Emérito de São Paulo, Dom Paulo Evaristo
Arns. Constituiu-se em escolha pessoal de Paulo VI,
que queria, na maior diocese do mundo, alguém preocupado com a justiça social. Sua coragem e sua ca pacidade de diálogo contribuíram para que o País pudesse empreender o caminho de devolução do poder
aos civis. A obra que patrocinou com o pastor presbiteriano Jaime Wright, Brasil Nunca Mais, é definitiva
para se compreender o período e não mais repeti-lo.
Outros nomes importantes na condução da
CNBB a um compromisso com os pobres foram os de
Dom Aloísio Lorscheider, Dom Ivo Lorscheiter e Dom
Luciano Mendes de Almeida.
É evidente que os nomes citados não esgotam a
riqueza do episcopado brasileiro, majoritariamente
constituído de homens dedicados, apostólicos, missionários, pastores zelosos de seu rebanho. Apenas
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quer-se indicar aqueles que, de modo especial, em penharam a vida por uma Igreja comprometida com a
libertação do povo.
Há quem veja nessa opção um afastamento do
âmbito religioso para uma incursão no terreno “ambíguo e tentador” da política. São vozes que, às vezes,
se ouvem até dentro da Igreja. Estou consciente dis so. Relembro novamente Dom Helder: “Nossos olhos
precisam abrir-se. Devemos encontrar logo o meio,
não apenas de distribuir o pão, mas de multiplicá-lo”.
Portanto, quando a Igreja Católica se pronuncia sobre
a realidade social, política e econômica, o faz consciente de que de sua missão religiosa decorrem benefícios, luzes e forças que podem auxiliar a organização
e o fortalecimento da comunidade humana.
A Igreja assume, dessa forma, sua missão no
campo político, visando formar as consciências cris tãs de que há uma relação intrínseca e, portanto, in dissociável entre vida e fé, promoção humana e mis são religiosa.
A CNBB posicionou-se, sempre, em acordo com
as exigências do momento histórico e da realidade
social. Ao longo dos 50 anos de sua história, foi sinal e
instrumento da fraternidade que brota da comunhão.
A sua atuação, na época escura do regime de exceção, deu significado especial à expressão “queixar-se
ao bispo”, como recurso ao último reduto da justiça e
da liberdade. Em tempos nos quais todas as vozes da
dissensão eram caladas, só os bispos falaram com
força para reivindicar a liberdade, a justiça e para de nunciar a repressão dos direitos humanos. A Igreja,
por intermédio de sacerdotes e leigos, que pagaram
até com a própria vida por sua coragem, tornou-se
abrigo dos dissidentes políticos, apoio e esperança
para as famílias dos presos, e educadora do povo
para os valores da democracia.
Há momentos em que a compreensão nos pre dispõe à indulgência sem limites, mas há bem outros
em que, para ajudar nossos irmãos, temos que ser
quase duros, embora duros por amor e por justiça.
Felizmente, os tempos são outros, e outras são
as questões que afligem o povo brasileiro. A CNBB
está consciente do seu novo papel. A 40ª Assembléia
Geral da entidade produziu um documento, aqui já
exibido, sobre a parcela da população brasileira que
vive em situação de indigência, com menos de
R$80,00 por mês, e o encaminhou aos candidatos à
Presidência da República. D. Jayme Henrique Chemello tem feito apelos por um voto consciente nas ele ições presidenciais.
Como se vê, há muito ainda a ser feito pela
CNBB, com sua autoridade moral e sua atuação pe -
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dagógica. Um País com as nossas desigualdades e
injustiças não pode prescindir da liderança de uma
instituição isenta, idônea, competente e fraterna
como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
O jubileu de ouro da CNBB, pois, é, para nós,
ícone e esperança de consolidação de nossas instituições e preservação de nossas conquistas.
Muito obrigado!
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador José Alencar, pelo PL.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pronuncia o
seguinte discurso.) –
A injustiça social assume proporções
de ofensa a Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, e se opõe ao mandamento do amor fraterno que Jesus Cristo
instituiu como lei da nova e eterna aliança.
O resgate da dignidade dos pobres não
pode limitar-se à assistência emergencial,
mas exige a transformação da sociedade e
da economia numa nova ordem voltada para
o bem comum.
Este texto foi distribuído aqui pela CNBB.
Neste País tão rico, um dos mais extensos do
planeta, de povo bom, pacato, ordeiro, trabalhador, inteligente, versátil – a própria miscigenação da nossa
raça nos confere essa versatilidade admirável, de fa zer inveja aos grandes estudiosos do mundo inteiro -,
neste País de território riquíssimo em recursos naturais, será que ainda não despertamos para mensagens como essas?
Não podemos, de forma alguma, assistir ao
crescimento da desesperança em nosso País. Nós invertemos o fluxo migratório. Nossos ancestrais são os
migrantes do passado – portugueses, espanhóis, alemães, africanos e asiáticos. Todos os povos vieram
para o Brasil. Era a verdadeira terra prometida, aonde
chegavam, constituíam família e cresciam. Fizeram
esta nação, que é a Nação brasileira.
Hoje, nossos jovens estão, depois de formados,
buscando, até de forma clandestina, sair do Brasil
para encontrar uma alternativa de vida em países
com potencialidades inferiores às deste país tão rico
que possuímos.
Perdoe-me, Sr. Presidente. Hoje é um dia muito
importante para todos nós, porque estamos homenageando o cinqüentenário da CNBB, mas os oradores
que me precederam levantaram questões ligadas às
preocupações nacionais, e eu não poderia deixar

Micro nº 4

642
08986 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

também de fazer aqui um registro dessa nossa gran de preocupação.
Um grande estadista chinês, Deng Xiaoping,
num determinado momento dos anos 70, disse, numa
metáfora, que “não importa a cor do gato; o que im porta é que ele cace o rato”. Essa metáfora foi traduzida por cientistas políticos, inicialmente da própria China, como: não importa a coloração ideológica, o que
importa é o bem comum.
Aqui no Brasil poderíamos traduzir: “Não importa a coloração partidária, o que importa é que se al cancem os objetivos sociais”.
Sr. Presidente Ramez Tebet, do Senado da Re pública; Exmº Sr. Dom Jayme Henrique Chemello,
digníssimo presidente da CNBB; Exmº Sr. Dom Alfio
Rapizarda, digníssimo núncio apostólico; Exmº Sr.
Dom José Freire Falcão, digníssimo arcebispo de
Brasília; Exmº Sr. Dom Marcelo Carvalheira, digníssimo vice-presidente da CNBB; Exmº Sr. Dom Raymundo Damasceno Assis, digníssimo secretário-geral da
CNBB; senhores arcebispos e bispos aqui presentes,
senhores sacerdotes, religiosos, pastores de outras
denominações cristãs aqui presentes, cristãos leigos
aqui presentes, Srªs e Srs. Senadores, excelentíssimas autoridades, Senhoras e Senhores convidados.
A palavra que trago hoje a esta tribuna é de co movido e respeitoso reconhecimento a uma instituição que encarna admiravelmente a força moral e es piritual de nossa brava gente brasileira.
A CNBB – Conferência Nacional do Bispos do
Brasil -, com suas 41 arquidioceses, 205 dioceses,
presentes em todo o território nacional, com sua com posição humana rica em expoentes de nossa cultura,
cardeais, arcebispos, bispos, abades, não representa
apenas a estrutura hierárquica superior de uma religião que tem suas raízes cravadas na história brasileira. Ela representa, ainda, um momento de suprema
elevação da inteligência, do humanismo e da espiritualidade do ser humano. A CNBB é vista na simpatia
popular, em qualquer segmento comunitário, como
referência viva, palpitante, ativa, destemida, de nobres ideais religiosos, propagados nos púlpitos e pro fessados pelos fiéis.
Todos sabemos que, de suas sábias diretrizes,
inspiradas na mensagem de conteúdo transcendente
e de ressonância eterna, que vêm de Roma, derivam
as ações apostolares que posicionam sacerdotes e
leigos da Ação Católica na vanguarda dos movimentos em favor da paz social, da justiça, dos direitos hu manos.
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A CNBB, repetimos, é fiel porta-voz da mensagem da Igreja, uma mensagem de esperança e não
uma promessa de utopia, como ensina o Dr. Alceu
Amoroso Lima.
Deixou essa condição documentada desde
seus começos. Já naquela reunião inaugural de suas
atividades, no dia 14 de outubro de 1952, no Palácio
São Joaquim, residência do Cardeal Arcebispo do
Rio de Janeiro, mostrou exuberantemente a que estava vindo.
Presidida pelo saudoso Cardeal Carlos Carmelo de Vasconcelos Motta, um mineiro eminente, então
arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, coadjuvado
na secretaria-geral pelo legendário Dom Hélder Câmara, a instituição optou, com fervor e tenacidade sobrenaturais, pela recomendação magistralmente tra çada por Pio XII, em alocução dirigida aos cardeais
em 2 de fevereiro de 1946. Dizia Sua Santidade: “A
Igreja não pode circunscrever-se inerte nos segredos
de seus templos; desertar de sua missão divinamente
providencial de formar o homem completo e, com isto,
colaborar, sem descanso, na constituição do sólido
fundamento da sociedade. Tal missão é nela essencial.” E, mais adiante: “O sentido da sobrenaturalidade
da Igreja é dar, estavelmente, figura e forma ao fundamento da sociedade humana, acima de todas as di versidades, além dos limites do espaço e do tempo.”
Nestes 50 anos de fecunda apostolicidade, a
CNBB não faltou jamais a essa recomendação e a
essa missão, essencial aos sagrados deveres sacerdotais. Esteve presente, de forma abrangente e infatigável, paternalmente solícita, em todos os fronts, na
defesa de postulados e princípios indissociáveis da
dignidade humana. Enfrentou, com altivez, em horas
difíceis e amedrontadoras, quando outras lideranças
se quedaram receosas, as diatribes e os excessos do
poder mundano discricionário. Seus dirigentes e integrantes deram de si o melhor, por esse tempo todo, na
tentativa de construção de um mundo mais justo e
mais solidário. Proclamaram sempre a primazia do
amor contra o ódio, da justiça contra a exploração, da
paz contra a violência, da esperança contra o desespero.
Para comprovar tudo isso é só recordar as campanhas empreendidas, os manifestos, as proclamações, as denúncias, dirigidos às autoridades e à opinião pública.
São esses mesmos sentimentos edificantes que
impulsionam, todos os anos, a famosa Campanha da
Fraternidade. Essa campanha não é senão um brado
de alerta a respeito da crise ética e problemática social aflitiva de nossos tempos. Tão forte tem sido o im -
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pacto da Campanha da Fraternidade, que ela, hoje,
não se limita a sensibilizar apenas a comunidade ca tólica. Atinge mentes e corações em todos os demais
redutos do pensamento religioso. Faz parte da bela
proposta de convivência ecumênica defendida pela
Igreja.
O mesmo pode ser percebido nos demais projetos de ação pastoral, comunitária e assistencial desenvolvidos pela CNBB. Em tudo ganha realce o
grande e constante desafio aos cristãos para que “vivam de tal modo o Evangelho, que ele possa se tornar
uma mensagem atraente para homens e mulheres de
hoje”.
Senhoras e senhores, comungo, com vivo entusiasmo, das emoções e alegrias deste momento dedicado à celebração do meio século de existência da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Nutrimos, todos nós, no Senado da República, grande ad miração por essa nobre instituição, que tão bem sim boliza a consciência cívica e espiritual da sociedade
brasileira.
Sou pessoalmente ligado, por laços de afeição,
de modo especial, a duas figuras ilustres dos quadros
episcopais brasileiros, ambos no exercício da profícua atividade apostólica em Minas Gerais, o Estado
que represento nesta Casa: o Excelentíssimo Senhor
Cardeal Arcebispo de Belo Horizonte, Dom Serafim
Fernandes de Araújo, e o Excelentíssimo Senhor
Arcebispo de Mariana, ex-presidente da CNBB, Dom
Luciano Mendes de Almeida. Na citação desses dois
“homens de Deus” e, também, na pessoa do digno
presidente atual da CNBB, Dom Jayme Henrique
Chemello, reverencio, com apreço e respeito, todos
os ilustres componentes dessa notável organização.
Asseguro-lhes partilhar, como homem público,
como cidadão e como católico, dos anseios e esperanças dos bispos brasileiros, quando batalham pela
edificação de uma sociedade justa e solidária, quan do se colocam a serviço da vida e da esperança nas
diferentes culturas; quando convocam a sociedade
para movimentos como o do Mutirão Nacional para a
superação da miséria.
Iniciativas assim tornam-nos melhores como seres humanos. Fazem-nos sentir, como cristãos, mais
próximos da mensagem que chega do alto e do fundo
dos tempos e da qual a CNBB é qualificada intérprete.
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio, pelo
PTB.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente Ramez Tebet, Dom Jayme Henrique
Chemello Presidente da CNBB; Dom Alfio Rapisarda,
Núncio Apostólico; Dom José Freire Falcão, digno
Arcebispo de Brasília; Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Vice-Presidente da CNBB; Dom Raymundo Damasceno Assis, Secretário-Geral da CNBB; demais
autoridades eclesiásticas, Srªs e Srs. Senadores, religiosos aqui presentes, Srªs e Srs. Deputados, no dia
14 de outubro de 1952, na residência do Cardeal
Arcebispo do Rio de Janeiro, foi criada a Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, a nossa querida
CNBB, tendo como primeiro Presidente o Cardeal
Arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de
Vasconcelos Motta, e, como Secretário-Geral, Dom
Hélder Câmara.
Não há dúvida de que a CNBB muito deve à inteligência, ao dinamismo e à coragem de Dom Hélder
Câmara, que conseguiu transformar uma idéia nascente em uma instituição reconhecida no Brasil e no
exterior, servindo de exemplo para a Igreja em outros
países.
O Jubileu de Ouro de fun dação da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) não representa
uma simples data festiva que merece uma comemoração ou uma homenagem por um trabalho meritório
realizado durante 50 anos. Trata-se de algo muito
mais significativo, muito mais importante do que o
simples jubileu de ouro de uma das muitas entidades
existentes no Brasil.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) teve, tem e com certeza terá um papel cada
vez mais relevante na vida religiosa, social, educacional e política do Brasil. Os bispos da Igreja Católica
Apostólica Romana no Brasil têm sido não apenas a
voz dos que não têm voz, mas aqueles que procuram
verdadeiramente dar voz ao povo brasileiro, no dizer
do saudoso Arcebispo Emérito de Olinda e Recife,
Dom Hélder Câmara, fundador e primeiro dirigente da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).
Durante o regime autoritário, a CNBB representou mais do que uma trincheira moral, empenhando-se na defesa dos mais fracos e dos perseguidos
pela ditadura, sem nunca esquecer a sua função primordial de libertação dos homens em todas as suas
dimensões.
A Campanha da Fraternidade, inspirada, conduzida e liderada pela CNBB, cujos temas já foram aqui
elencados pelo nobre Senador Pedro Simon, tem cuidado de problemas da maior importância social, econômica e política, confirmando que a Conferência Na-
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cional dos Bispos do Brasil (CNBB) tem como único
compromisso o Evangelho de Nosso Senhor Jesus
Cristo.
A logomarca comemorativa do Jubileu de Ouro
da CNBB sintetiza esse compromisso, em que a Cruz
corresponde ao Cristo; alfa e ômega, princípio e fim
de todas as coisas.
A grande caminhada da CNBB é celebrada com
luz, alegria e riqueza, em que o amarelo-ouro representa a Luz de Jesus Cristo, Caminho, Verdade e
Vida.
Os Bispos do Brasil, sucessores dos Apóstolos
de Jesus Cristo, iluminados pela Luz do Espírito de
Deus, têm cumprido a missão de pregar o Evangelho
a todos os homens e mulheres de boa vontade, para
que todos sejam efetivamente irmãos, filhos do mes mo Pai, do mesmo Deus, do mesmo Profeta.
O País muito deve à Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), que tem procurado, permanentemente, à luz do Evangelho, despertar as cons ciências de cristãos e de não-cristãos, de políticos, de
autoridades e de todos os responsáveis pelos destinos do nosso povo.
A ação missionária da CNBB se concretiza pelo
testemunho de Jesus Cristo, em comunhão fraterna,
à luz da opção preferencial pelos pobres, conforme o
Evangelho, participando da construção de uma sociedade mais justa e solidária, a serviço da vida e da es perança nas diferentes culturas rumo ao Reino Definitivo.
Os Bispos do Brasil e a CNBB têm sabido levar a
Boa Nova a todos, procurando viver o Evangelho, não
como palavra humana, mas como verdadeiramente é:
Palavra de Deus que está produzindo efeito entre vós
(1 Ts 2, 13), como Igreja missionária que experimenta
a alegria de quem realiza sua vocação.
Anunciar o Evangelho não é título de glória para
mim. É, antes, uma necessidade que se me impõe. Ai
de mim se não Evangelizar, afirma o apóstolo Paulo,
como instrumento de Deus e cumpridor de uma mis são que foi dos primeiros apóstolos e hoje é continuada pelos bispos, pela CNBB e por todos os batizados
que preservam a sua fé.
Os bispos, como dirigentes da Barca de Pedro,
navegam no mar revolto de uma sociedade que parece rejeitar o sagrado, glorificar o materialismo, o con sumismo, o individualismo, o egoísmo e a hipocrisia,
em um aparente retorno ao paganismo, têm procurado colocar o Evangelho como fonte de esperança
neste mundo tão desigual, tão injusto e tão confuso,
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com o exemplo pessoal, como testemunhas coerentes do amor a Deus e ao próximo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
concretiza a opção preferencial pelos pobres, cumpre
a exigência radical do Evangelho e a missão do pró prio Jesus Cristo, que se aproximou dos pobres, dos
desprezados, dos doentes, dos fracos e dos marginalizados, escandalizando todos aqueles que esperavam um Messias grande do ponto de vista militar,
econômico e político.
A missão da CNBB é evangelizar para formar o
Povo de Deus, que deve viver em comunhão, em fra ternidade, em participação, como os primeiros cristãos, que tinham tudo em comum, em solidariedade
verdadeira.
A comemoração do Jubileu de Ouro da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) representa, para todos nós, uma oportunidade para uma
reflexão mais profunda sobre a sociedade brasileira –
principalmente nesta Casa -, sobre o nosso futuro, sobre a ética na política e em todas as áreas de atuação
em nosso País, à luz do Evangelho de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Vivemos um conjuntura mundial difícil, angustiante, cheia de conflitos, em que a vida é desprezada e
valorizada; em que o dinheiro vale mais que um ser
humano.
Deus não é o Deus dos mortos, mas da vida,
que exige respeito e deve ser protegida, promovida e
amparada em todas as suas formas e estágios.
Neste mundo dividido, tão carente de lideranças
verdadeiras, a única esperança para a construção de
um mundo novo é o trabalho para que o temor e o desespero sejam substituídos pelos valores evangélicos.
A estruturação de uma sociedade mais justa, o
respeito às culturas oprimidas, a valorização dos direitos fundamentais da pessoa humana são objetivos
que todos devemos buscar, defender e respeitar.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) tem buscado e lutado por esses objetivos, no
esforço pela libertação integral da pessoa humana e
por uma sociedade mais justa, fraterna e solidária.
A esperança dos cristãos está na pessoa de Jesus Cristo, que afirmou: não vos deixarei órfãos; coragem, eu venci o mundo; eu sou o caminho, a verdade
e a vida; eu vim para que todos tenham vida e tenham
vida em abundância.
Vemos na Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) e na pessoa dos Bispos desta Nação o
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cumprimento da promessa de Jesus Cristo de que
não ficaremos órfãos, pois não estamos tratando de
obra de invenção humana, mas da edificação da Igre ja, Pedra que resistirá a todas as ações das forças do
mal.
Na abertura do Concílio Vaticano II, o Papa João
XXIII, antes de pedir um novo sopro do Espírito Santo
para a renovação da Igreja, assim se manifestou:
“Meus irmãos, vamos pedir a Deus a graça da nossa
conversão.”
É isso que a CNBB vem realizando, é isso que
os Bispos do Brasil estão concretizando, é disso que
todos nós, cristãos, precisamos, para que tenhamos
um Brasil mais justo e mais fraterno.
Excelências Reverendíssimas, tenho procurado
seguir toda a orientação da Igreja Católica nos meus
trabalhos nesta Casa. Nas vezes em que tivemos al guns ligeiros conflitos, por exemplo, quando tratamos
de planejamento familiar, matéria que acabou se
transformando em lei, convidamos o então Presidente da CNBB, Dom Luciano Mendes, para que aqui
comparecesse, e a Igreja deu a sua inestimável con tribuição.
Na próxima terça-feira, o Congresso Nacional
haverá de apreciar e certamente aprovar o Conselho
Nacional de Comunicação Social. Tenho feito gestões
para que a CNBB participe desse Conselho. Se Vos sas Excelências Reverendíssimas tiverem efetivamente esse desejo, acredito que ainda poderemos
conseguir isso.
Parabéns à CNBB, pelos 50 anos de trabalho
cristão; pelo que já fez e pelo muito que ainda fará
pelo Brasil e pelo Povo de Deus.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Convido
agora, pela ordem de inscrição, o Senador Antonio
Carlos Valadares, que falará pelo PSB.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente
do Senado Federal, Senador Ramez Tebet; Excelentíssimo Reverendíssimo Dom Jayme Henrique de
Chemello, Presidente da CNBB; Dom Alfio Rapisarda, Núncio Apostólico; Dom José Freire Falcão, Arce bispo de Brasília; Dom Marcelo Pinto Carvalheira,
Vice-Presidente da CNBB; Dom Raymundo Damasceno Assis, Secretário-Geral da CNBB; Srªs e Srs.
Senadores, demais autoridades eclesiásticas presentes a esta solenidade, meus senhores e minhas se nhoras, a CNBB, ao completar 50 anos de sua exis tência, elaborou um documento que, tenho certeza, figurará nos anais da história brasileira como um con -
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tributo inestimável à melhoria das relações entre o
Poder Público, o poder político e as comunidades brasileira e mundial.
O aconselhamento aprovado pelos membros da
CNBB demonstra a sua identificação com o povo brasileiro e com a população mundial do sofrimento induzido pela injustiça social, pela miséria sem conta, pela
humilhação da fome. Assinalo que, dentre tantos pontos relevantes deste documento, chamou-me a aten ção a injustiça social aqui dita, que assume proporções de ofensa a Deus, que nos criou à Sua imagem e
semelhança, e se opõe ao mandamento do amor fra terno que Jesus Cristo institui como lei da nova e eterna aliança. O resgate da dignidade dos pobres não
pode limitar-se à assistência emergencial, mas exige
a transformação da sociedade e da economia em
uma ordem voltada para o bem comum.
A propósito desse aconselhamento e – podemos dizer – dessa denúncia, destacamos que o nos so mundo de hoje, crivado pela miséria, pela pobreza
de muitos e pela violência, é o mundo que efetivamente comete a injustiça social aqui instalada. Basta
que recordemos alguns números decorrentes da ambição desmedida de forças poderosas que formam
um verdadeiro império invisível e consolidado naquilo
que chamamos mercado financeiro.
Trazemos alguns dados que demonstram, insofismavelmente, a injustiça social a que se refere a
CNBB. Das 60 mil empresas transnacionais, pelo menos 200 delas controlam 60% do PIB do planeta. É a
verdadeira monopolização da economia mundial: 200
empresas controlam 60% da riqueza do planeta.
A automatização do capital faz com que pelo
menos US$1 trilhão mude de mãos no mundo. E o
que representa esse trilhão de dólares que circula no
mercado financeiro globalizado unificado? Desse capital, 80% são flutuantes ou especulativos e apenas
13% representam algum investimento. Esses são da dos contundentes das Nações Unidas que colhi para
enfatizar a luta que a Igreja, neste momento, vem encetando em favor dos mais pobres.
Apesar do desenvolvimento ocorrido na agricultura, com o avanço de novos métodos de práticas
agrícolas e com o surgimento de tecnologias inovadoras que aumentaram substancialmente a produção
agrícola, a fome ainda tem campeado. Como foi dito
pela Organização das Nações Unidas, mais de 800
milhões de pessoas passam fome no mundo. E os dados dos estudiosos da matéria mostram uma situação
incrível, ou seja, embora a produção de alimentos
seja suficiente para alimentar o dobro da população
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mundial, ainda assim, diariamente, 100 mil pessoas
morrem por falta de comida.
O assunto “alimentação” não preocupa apenas
os estudiosos de hoje, mas preocupou também os estudiosos de ontem, como Josué de Castro, grande
brasileiro, que causou admiração não só a nós, brasileiros, mas a todo o mundo civilizado, com seus artigos, inclusive com o livro Geografia da Fome, que
estampava a realidade mundial, o recrudescimento
desse processo de inanição, de matança coletiva,
que já se processava há mais de 30 anos.
Em seu livro Fome: Um Tema Proibido, ele
disse:
O subdesenvolvimento não é, como
muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. O
subdesenvolvimento é um produto ou um
subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial ou neocolonial, que continua se exer cendo sobre diversas regiões do planeta.
E, como em uma antevisão daquilo a que estamos assistindo nos dias de hoje, ele falou há mais
de 40 anos:
É urgente restabelecer o equilíbrio
econômico do mundo, aterrando o largo fosso que separa os países bem desenvolvidos
dos países subdesenvolvidos, sem o que é
bem difícil que se consiga a verdadeira paz
e tranqüilidade entre os homens. Nenhuma
tarefa internacional se apresenta mais árdua, mas, ao mesmo tempo, mais promissora para o futuro do mundo do que a do de senvolvimento econômico dessas áreas
mais atrasadas, onde os recursos naturais e
os potenciais geográficos se conservam re lativamente inexplorados.
E, adiante, acrescenta:
Essa tremenda desigualdade social
entre os povos divide economicamente o
mundo em dois mundos diferentes: o mundo
dos ricos e o mundo dos pobres; o mundo
dos países bem desenvolvidos e industrializados e o mundo dos países proletários e
subdesenvolvidos. Esse fosso econômico divide hoje a humanidade em dois grupos que
se entendem com dificuldade: o grupo dos
que não comem, constituído por dois terços
da humanidade que habitam as áreas subdesenvolvidas do mundo, e o grupo dos que
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não dormem, que é o terço restante dos países ricos, com receio da revolta dos que
não comem.
São palavras proféticas ditas por um homem
que dedicou toda a sua vida ao estudo das injustiças
sociais decorrentes da fome.
O Brasil ocupa uma posição humilhante no
mapa do desenvolvimento humano, conforme consta
do Relatório do Desenvolvimento Humano 2001, di vulgado pela Organização das Nações Unidas –
ONU. Como sabemos, o IDH mede as realizações de
um país em termos de esperança de vida, nível edu cacional e rendimento real ajustado.
Em matéria de desenvolvimento humano, o Brasil perde para a Colômbia, Venezuela, Panamá, México, Trinidad e Tobago, Costa Rica, Chile, Uruguai e
Argentina, entre outros. É deficitária a oferta de bens
no plano social, no Brasil. Em primeiro lugar, está a
Noruega, país em situação de superioridade na oferta
de bom desenvolvimento humano, além da Austrália,
do Canadá, da Suécia e da Bélgica.
Recentemente, as nações mais desenvolvidas
do mundo, juntamente com as menos desenvolvidas
que participam das Nações Unidas, assinaram documento denominado Declaração do Milênio, em que
vários princípios foram aprovados, tais como o da li berdade, da igualdade, da solidariedade, da tolerância, da responsabilidade comum, da paz, da segurança, do desarmamento, do desenvolvimento e da erradicação da pobreza. Sobre o desenvolvimento e a erradicação da pobreza, é dito nessa Declaração:
Não pouparemos esforços para libertar os nos sos semelhantes, homens, mulheres e crianças, das
condições abjetas e desumanas da pobreza extrema,
à qual estão submetidos atualmente mais de um mi lhão de seres humanos. Estamos empenhados em fazer do direito ao desenvolvimento uma realidade para
todos e em libertar toda a humanidade da carência.
E, mais na frente, afirma-se:
Decidimos, ainda, reduzir para a metade, até ao
ano de 2015, a percentagem de habitantes do planeta
com rendimentos inferiores a um dólar por dia e a das
pessoas que passam fome e, de igual modo, reduzir
para a metade a percentagem de pessoas que não
têm acesso à água potável ou carecem de meios para
obtê-la.
É dito isso como se essa fosse uma simples
operação aritmética. Há 800 milhões de pessoas morrendo de fome, e a Organização das Nações Unidas,
da qual fazem parte as nações mais poderosas e
mais industrializadas do mundo, afirma, de forma ca-
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bal, simples, como se fosse uma conta aritmética, que
somente no ano de 2015 é que teremos condições de
reduzir de 800 milhões para 400 milhões o número de
pessoas que estão morrendo de fome no mundo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, membros
da CNBB, as conseqüências da fome são a perda do
potencial humano e o comprometimento da capacidade das novas gerações, que deverão conduzir os des tinos da humanidade no novo milênio que se inicia.
Segundo a FAO, existem populações vítimas de escassez de alimentos em 88 países do mundo, a maior
parte deles localizada na África e na Ásia. Em nosso
continente, nove países integram essa estatística, e,
lamentavelmente, o Brasil é um deles.
As maiores causas da fome em nosso País são,
sem dúvida, como acentua o documento da CNBB, a
perversa concentração de renda e as desigualdades
regionais. Sabemos que milhões de brasileiros, prin cipalmente os das Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, vivem em péssimas condições, no mais
completo estado de pobreza.
Segundo dados revelados por Dom Mauro Mo relli, incansável batalhador da luta contra a fome em
nosso País e em prol da segurança alimentar, cerca
de 40% da população brasileira do meio rural, justamente onde os alimentos são produzidos, vive abaixo
da linha de pobreza, em condições subumanas.
Estatísticas não faltam. Um estudo do Instituto
de Pesquisas Econômicas Aplicadas estima que cerca de 60 milhões de brasileiros já se encontram abaixo da linha de pobreza.
Portanto, Sr. Presidente, a fome e a pobreza são
entraves definitivos para a continuidade do desenvolvimento da sociedade. A chave para derrotar a fome
está em concentrar esforços para se saber tanto o
que pode ser feito como também onde devem ser re movidas as barreiras e expandidas as oportunidades.
A conscientização dos jovens – que representam cerca de 18% do total de 6 bilhões de habitantes do pla neta – quanto à gravidade do problema da fome, da
subnutrição e das suas conseqüências desastrosas
para o futuro da humanidade pode ser um dos vetores
dessa ação.
A FAO tem reafirmado que “qualquer estratégia
destinada a erradicar a fome deve basear-se em dois
objetivos principais: aumentar a produção de alimentos para dar de comer a uma população mundial cada
vez maior e melhorar as condições de vida para que
todos possam dispor do mínimo vital em matéria de
alimentação”. Isso significa que os países em desenvolvimento, os mais afetados pelos problemas da
fome e da subnutrição, devem dedicar uma atenção
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muito maior ao setor agrícola, se quiserem reduzir a
pobreza.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, autoridades eclesiásticas aqui presentes, em outubro do ano
passado, em comemoração a um evento internacional, hoje aprovado mundialmente, o Dia Internacional
da Fome, tive a ocasião de apresentar uma proposição no Senado Federal, que foi apoiada praticamente
pela totalidade dos Srs. Senadores, que introduz na
nossa Carta Magna um dispositivo que assegura o direito à alimentação como condição indispensável
para a correção das injustiças sociais em nosso País.
Trata-se da Emenda Constitucional nº 21, de 2001,
que, como disse, foi apoiada por quase a totalidade
dos Srs. Senadores e por todos os partidos políticos
que compõem esta Casa. Inserir esse direito em nossa Carta Magna – disse naquela ocasião – é a confirmação desse nobre pensamento em não permitir que
ninguém venha a morrer no Brasil por falta de um prato de comida.
Essa previsão constitucional não tem o objetivo
de forçar uma distribuição aleatória ou demagógica
de cestas básicas sem critério ou sem motivação. A
principal finalidade é assegurar aos segmentos mais
pobres da população o estabelecimento de políticas
públicas consistentes que evitem a fome e a miséria,
e assim cada brasileiro poder usufruir uma alimentação adequada à sua sobrevivência.
Ao enaltecer os 50 anos da CNBB, nessa homenagem de iniciativa do nobre Senador Pedro Simon,
uma figura histórica desta Casa, que tem um passado
de relevantes serviços prestados a este País, um ho mem católico de coração e solidário ao sofrimento
dos mais pobres, quero afirmar que homenagem
mais justa não poderia haver no âmbito do Senado
Federal.
Louvo a iniciativa do Senador Pedro Simon, porque acompanho o trabalho religioso dos nossos Bis pos em Sergipe, Estado que tenho a honra de representar nesta Casa, e destaco as palavras sempre generosas de Dom Lessa em relação aos mais pobres,
a sua luta edificante para corrigir as distorções e as
injustiças sociais que atormentam a nossa população.
Toda essa luta desenvolvida em Sergipe desencadeia, sem dúvida nenhuma, o espírito de solidariedade
entre os cristãos do nosso Estado.
Finalmente, ao encerrar a minha participação
nesta solenidade, e relembrando que o Senado Federal
deverá se posicionar dentro em breve em relação a essa
Emenda Constitucional nº 21, que atende aos objetivos
da CNBB e do povo brasileiro, cito aqui uma frase, pronunciada há mais de duzentos anos por Jean-Jacques
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Rousseau, sobre as leis: “Entre o fraco e o forte, é a liberdade que oprime e é a lei que liberta”.
Muito obrigado.
(Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Antonio Car los Valadares, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Con cedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha, que fa lará em nome do PDT.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pronuncia o seguinte discurso.) – A fome, a miséria, a exploração sob todas as suas mais perversas formas, a
discriminação (a forma mais humilhante de relacionar-se com o próximo), são males de nosso tempo e é
desnecessário dizer que Jesus Cristo nos mostrou a
maneira de combatê-las de uma forma simples e efi caz: “Ama o próximo como a ti mesmo”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Exmºs
Revmºs Dom Jaime Henrique Chemello*, Presidente
da CNBB; Dom Alfio Rapisarda, Núncio Apostólico;
Dom José Freire Falcão, Arcebispo de Brasília; Dom
Marcelo Carvalheira, Vice-Presidente da CNBB; Dom
Raymundo Damasceno*, Secretário-Geral da CNBB,
senhores convidados, religiosos aqui presentes, senhoras e senhores, ao falar a importantes autoridades da Igreja Católica, minhas palavras iniciais reverenciam o Sumo Pontífice, João Paulo II, que, na sua
Carta Apostólica Tertio Millennio Adveniente, nos
exorta a um “sério exame de consciência sobre as
responsabilidades que cabem aos cristãos nos males
do nosso tempo”.
O Santo Padre, portanto, de maneira lúcida, co erente e atualizada, ratifica o papel exemplar da
CNBB na defesa das questões sociais. O Papa João
Paulo II, que, em uma de suas visitas ao Brasil, mais
precisamente a que fez ao Rio de Janeiro, disse que o
papa era brasileiro, certamente tornou-se mais brasileiro ao dar ao povo católico a primeira santa brasileira, a Santa Paulina.
É com um sentimento de profunda fé nos ensinamentos cristãos que participo desta solenidade
que reverencia os 50 anos da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil. Diante de tantos benefícios pro porcionados ao Brasil pela CNBB nesses anos de
existência, tudo que está sendo dito hoje, nesta justa
homenagem, não é capaz de traduzir de forma fidedigna as gloriosas conquistas da CNBB para o Brasil
e para o povo brasileiro.
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Em nome do meu Partido e do povo do Amapá,
desejo ressaltar os aspectos evangelizador, social,
político, humanístico e democrático dessa instituição
emblemática da missão apostólica da Igreja Católica
no Brasil e no mundo, que é a CNBB.
Mesmo que a sua principal missão seja de natureza evangelizadora, mesmo que os prelados brasileiros não reclamem para si essa intervenção, é inegável o quanto fizeram pela superação dos graves pro blemas políticos, sociais e de direitos humanos que
temos vivido nesse meio século de existência da entidade.
Para além das correntes ideológicas, de
Esquerda ou de Direita, designações que nem sem pre se aplicam bem a pessoas e entidades, a CNBB
sempre esteve ao lado do que julgava mais justo para
o povo brasileiro.
A campanha de defesa dos povos indígenas,
tema da Campanha da Fraternidade de 2002, é um
dos exemplos dessa intervenção de defesa dos direitos humanos. A campanha do ano passado: “Vidas
sim, drogas não”, de significado sem paralelo no combate à dependência química, trouxe e ainda trará muitos benefícios no resgate de vidas, de almas e de dignidade humana.
Não é de hoje que temas como desemprego
ocupam a pauta de mobilizações da Igreja Católica
brasileira. E um Partido como o PDT não permanece
indiferente a esse tipo de ação. É, portanto, com pro funda admiração que vemos essa atuação. Em 1999,
por exemplo, foi lembrado o desemprego com o lema:
“Sem trabalho...por quê?”
Ainda em 1991, é possível localizarmos essa
preocupação, quando o tema foi: “A fraternidade e o
mundo do trabalho”. Se recuarmos ainda mais no
tempo, veremos que, em 1978, a CNBB já clamava
por “Trabalho e justiça para todos”. Ou seja, mesmo
quando os canais democráticos estavam ainda emperrados, obstruídos, artificialmente engessados, e
até censurados, havia uma voz que bradava no Brasil
e no mundo por justiça social.
Quero lembrar a todos o quanto essas campanhas – face mais visível da CNBB – são educativas
para a sociedade como um todo. Desconheço trabalho de conscientização tão consistente quanto este. A
cada ano, além de um tema e de um lema, são mobilizadas milhares de comunidades, é elaborado um material de divulgação e o tema escolhido é debatido em
profundidade por pessoas simples e humildes das
mais longínquas paragens deste País.
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Mas o trabalho da CNBB vai muito além dessa
conscientização. Não podemos deixar de mencionar
o trabalho de, literalmente, salvar vidas. A Pastoral da
Criança, uma iniciativa da CNBB, conduzida bravamente pela Doutora Zilda Arns – e só tardiamente
apoiada pelos poderes públicos –, tem revertido de
maneira admirável as taxas de mortalidade infantil.
Um trabalho que é reconhecido pelo Unicef como dos
mais competentes do mundo.
O trabalho de pastorais como a da Terra (CPT),
além de participar incansavelmente da luta pela reforma agrária, tem denunciado sistematicamente a violação de direitos humanos no campo. Graças a ela, é
possível reconstruir a memória dos trabalhadores ru rais assassinados em função da luta pela democratização da terra.
Não poderia deixar de mencionar os trabalhos
em defesa da educação. Ainda na década de 60, foi
criado, por exemplo, o Movimento de Educação de
Base (MEB), que, pelas ondas do rádio e com o auxílio de monitores nas isoladas comunidades rurais,
buscava alfabetizar adultos, numa tentativa de reverter o atraso na escolarização dos brasileiros.
Ao longo da história recente, nomes como o de
Dom Luciano Mendes de Almeida, Dom Mauro Morelli e Dom Aloísio Loscheider ocuparam o espaço público para defender a abertura política, para combater a
miséria e a fome, para defender os direitos humanos.
Esses bispos, sem demérito dos outros que brilham,
cada um no exercício dos seus carismas, assumem
quase que uma aura de heróis da nacionalidade. A
eles, minha admiração.
Minha saudação especial ao amável Dom João
Risati, Bispo de Macapá, com votos de que conduza a
diocese de Macapá com a espiritualidade, dedicação
e humildade que tem demonstrado durante o seu
exercício episcopal. Humildade de quem deixou a Itá lia para se embrenhar pela Amazônia e se dedicar à
evangelização dos nossos caboclos, como tantos ou tros evangelizadores italianos.
Nesse ponto, eu gostaria de fazer, já seguindo
para a conclusão do meu pronunciamento, um depoimento pessoal sobre a importância da evangelização,
sobre a importância da espiritualidade na vida do ser
humano. Falo da minha própria vida, porque, na mi nha adolescência, foi a Igreja Católica, sem dúvida
nenhuma, que me deu a orientação ética, a orientação moral e a orientação religiosa que fundamentaram a minha vida como pessoa humana; que me fizeram médico e, hoje, Senador da República.
Certamente, eu teria muitas dúvidas se não ti vesse convivido com a Igreja Católica, com os padres
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italianos, que, naquela época, foram os primeiros a
ocupar a Amazônia. Ainda não havia padres brasileiros no País, principalmente na Amazônia. Hoje, já há
alguns, como o Padre Paulo, em Macapá; Padre Aldenor, em Santana, e outros.
Certamente, aquela experiência fortaleceu não
apenas o meu espírito, mas também as minhas con vicções de ser humano e os valores éticos, morais,
democráticos e os valores referenciados também na
questão dos direitos humanos.
Quero deixar este depoimento como experiência de vida para que muitos outros jovens católicos,
pelo Brasil afora, adolescentes e crianças, busquem,
por meio da Igreja Católica e dos ensinamentos ali colhidos, fundamentar a sua consciência de vida.
Minhas congratulações sinceras, com desejo de
que prossigam nessa luta tão gloriosa pela dignidade
do povo brasileiro, a Dom Jaime Henrique Chemello,
mais uma vez, Presidente da CNBB; a Dom Marcello
Pinto Carvalheira, Vice-Presidente; Dom Raimundo
Damasceno Assis, Secretário-geral; Dom Alfio Rapizarda, núncio apostólico; Dom José Freire Falcão,
Arcebispo de Brasília, aqui presente, que representam, nesta solenidade, certamente, toda a Igreja Ca tólica do Brasil.
Em nome do PDT e do povo do Amapá, os mais
sinceros votos de que a CNBB continue a manter o
espírito evangelizador e o compromisso social e hu manístico que tem demonstrado nesses 50 anos de
existência, pois ainda são muitas as injustiças que
grassam na sociedade brasileira, e precisamos do
concurso de todos para superá-las.
Não temos a menor dúvida: a CNBB é imprescindível nesta luta.
Parabéns!
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Eduardo Suplicy deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, que falará em
nome do Bloco da Oposição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falarei pelo Bloco da Oposição,
que, hoje, é composto pelo Partido dos Trabalhadores
e pelo PPS.
Prezado Dom Jaime Henrique Chemello, Presidente da CNBB; Dom Alfio Rapizarda, Núncio Apos -
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tólico; Dom José Freire Falcão, Arcebispo de Brasília;
Dom Marcelo Pinto Carvalheira, Vice-Presidente da
CNBB; Dom Raimundo Damasceno Assis, Secretário-Geral; Srªs e Srs. Senadores, é bonita a história
que inspira a Campanha da Fraternidade deste ano:
“Por uma terra sem males”, baseada em um mito guarani, em que o grande pai Nhanderuvuçu, diante de
tanta maldade que estava ocorrendo, resolveu provocar um incêndio na Terra. Eis que o Pajé Guiraypoty
resolveu instalar-se com a sua família numa cabana,
fugindo para o litoral. Ali, abrigados, tiveram um certo
receio, porque as águas começaram a subir, e a casa,
então, começou a flutuar e foi levada para o céu. E o
que aconteceu no céu? Surgiu uma terra sem males,
onde ninguém envelhece, ninguém sofre, ninguém
tem fome e ninguém morre.
Seria possível construirmos uma sociedade so lidária e fraterna, sem males, a começar pelos povos
indígenas, baseados nos valores do reino divino, con forme ressaltou Dom Luciano Mendes de Almeida,
em seu artigo na Folha de S. Paulo, de fevereiro último: “Cresça a esperança da vida plena que Jesus
para todos conquistou”?
É com júbilo que venho prestar esta homenagem
especial à CNBB – Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil, pela passagem de seu cinqüentenário.
Gostaria de informar que meus Colegas de Bancada, a Senadora Heloísa Helena, os Senadores Ge raldo Cândido, Tião Viana e José Eduardo Dutra que riam participar com apartes, mas, segundo o Regimento, em sessão especial, como a de hoje, não são
permitidos apartes.
Criada numa reunião no Palácio de São Joaquim, com o objetivo de traçar linhas diretivas de
ação pastoral e deliberar sobre os assuntos ligados à
igreja, a CNBB desenvolve no Brasil, desde então, um
trabalho ímpar na evangelização, na promoção da fa mília cristã e das vocações sacerdotais e em diversos
campos da vida brasileira.
Depois do Concílio Ecumênico Vaticano II, o
Episcopado latino-americano reuniu-se no ano de
1968, em Medellín, na Colômbia, para implementar o
Concílio no Continente. A reunião levou a Igreja a en frentar a pobreza crescente, buscando a transformação das estruturas sociais injustas que dominam a re gião. Dez anos após, em Puebla, o Episcopado decidiu embrenhar-se na difícil tarefa de superar a situação de marginalização, opressão e exclusão em que
vive enorme parcela do povo da região.
Nessa época, a CNBB cuidou da reforma litúrgica e da tradução de novos livros para, na década de
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70, distinguir-se como defensora dos direitos humanos, lutando contra a tortura, reivindicando o retorno
da democracia ao Brasil. Protegeu os direitos dos
trabalhadores urbanos e dos lavradores, criou as co munidades eclesiais de base e socorreu os povos indígenas.
Nos anos 80, a CNBB conseguiu elevar sua voz
nos trabalhos constituintes, conseguindo manter o
ensino religioso nas escolas públicas. Lutou pela re novação da ação catequética e pelo aumento das vocações sacerdotais, empreendendo, na década seguinte, os caminhos da nova evangelização.
Entre as ações positivas da CNBB estão as
Campanhas da Fraternidade, que se inspiraram no
espírito renovador do Concílio Vaticano II. Concebidas e estruturadas no Concílio, no Plano Pastoral de
Emergência e no Plano Pastoral de Conjunto, acabaram recebendo o aval do Papa que, a partir de 70, envia uma mensagem especial, na Quarta-Feira de Cinzas, abertura da Campanha.
O primeiro tema adotado pela Campanha da
Fraternidade versou sobre liturgia, e os seguintes
contemplaram a vida interna da Igreja e a renovação
cristã. Em uma segunda fase, como já ressaltou o autor do requerimento desta homenagem, Senador Pedro Simon, a Igreja, preocupada com a exclusão social, cuidou para que as campanhas tratassem assuntos
do interesse direto da população, como trabalho, saúde, educação e violência. Finalmente, a partir de meados da década de 80, os temas voltaram-se para situações existenciais do povo, como fome, terra, menor,
negro, mulher, trabalho, encarcerados, juventude, moradia, família, excluídos, política, educação, desempregados, drogas, para chegar, este ano, aos povos
indígenas, com o lema “Por uma terra sem males”.
A Campanha da Fraternidade consiste em uma
ampla atividade de evangelização libertadora, desenvolvida durante a Quaresma, baseada em um tema
específico que leva o cristão a seguir os preceitos
evangélicos de repartir o pão com quem tem fome,
dar de vestir ao maltrapilho, libertar os oprimidos e
promover a todos. Sua principal finalidade consiste
em despertar o cristão para a busca do bem comum e
da fraternidade, tendo em vista uma sociedade mais
justa e solidária.
Outra atividade da CNBB é a Pastoral da Criança, uma das mais importantes organizações do mundo a cuidar da saúde, nutrição e educação da criança,
do ventre materno aos seis anos, envolvendo a família e a comunidade. Graças a esse trabalho, que se
utiliza de metodologia própria e atua principalmente
nas periferias das grandes cidades e nos bolsões de
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miséria de pequenos e médios municípios brasileiros,
a mortalidade infantil, nos locais assistidos, chega a
ser 50% menor do que naqueles em que a Pastoral
não está presente.
A dinâmica da Pastoral da Criança consiste em
treinar líderes comunitários, que residem no local,
para dar assistência integral às famílias. Alguns projetos complementares, como a geração de renda, a al fabetização de adultos e a participação no controle
social dão suporte material às famílias e às comunidades.
Lembro-me quando, no início dos anos 90, o Padre Ricardo Resende chamou diversos Deputados e
Senadores para acompanharmos uma situação, no
sul do Pará, que ele considerava como escravidão de
trabalhadores rurais. Para lá fomos e ouvimos dezenas de depoimentos, em Rio Maria, a respeito da situação que caracterizava o trabalho e as suas condições. Os trabalhadores nos disseram que o proprietário da fazenda ou o gerente anunciava que iriam para
uma fazenda, a 400 ou 500 km dali, cortar a floresta,
preparar a terra etc. Ficariam ali por algum tempo, re cebendo uma remuneração. Passadas quatro semanas, um trabalhador se dirigiu ao gerente da fazenda:
– Já está na hora de receber.
– Por enquanto, o senhor não pode re ceber.
– Como não? Afinal, trabalhei um bocado e preciso enviar o dinheiro para a minha família.
– Mas o senhor, por enquanto, comprou mais na venda do que o que tem direito de receber.
– Bom, se for assim, eu vou embora.
– Se quiser ir embora, então vai levar
um tiro.
E muitos levaram tiros, tipicamente uma situação de falta de liberdade, daquela liberdade que nos
fala Amartya Sen, em Desenvolvimento como Liberdade, quando diz que o desenvolvimento só terá
sentido na medida em que houver a ampliação da li berdade de escolha de todos os seres humanos.
Para enfrentar o novo milênio cristão, o Papa
João Paulo II publicou a carta Tertio Millenio Ineunte,
em que frisa a importância permanente da ação evangelizadora, que leva aos homens a boa nova da salvação. Seguindo a orientação papal, a CNBB pretende
desenvolver o diálogo ecumênico, para que as igrejas
cristãs possam, solidariamente, enfrentar os graves
problemas introduzidos pela globalização no mundo
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moderno. A cooperação com o Conic – Conselho Nacional das Igrejas Cristãs – e o diálogo inter-religioso
contribuem para a criação de um clima de solidariedade entre os fiéis, que podem e devem agir em con junto, divisando melhores perspectivas para a população brasileira.
Neste ano, para comemorar o 36º Dia Mundial
das Comunicações, a CNBB elegeu o tema “Internet:
novo fórum para a proclamação do Evangelho”. A modernização se faz necessária frente à onda de globalização que assola o mundo, a fim de que o testemunho evangélico também possa ser dado de forma padronizada. O terceiro milênio está a exigir um novo
perfil do comunicador católico, que precisa adaptar-se às diferentes exigências da comunidade.
Prevendo, para o início do milênio, um Mutirão
Nacional pela Superação da Miséria e da Fome, a
CNBB convocou um esforço coletivo, para garantir a
todos os brasileiros o direito à vida e à alimentação,
na busca de uma sociedade justa e fraterna, conforme os planos de Deus.
Esse programa insere-se na ação evangelizadora da Igreja, ao lado de outros projetos modernos,
como a construção de um milhão de cisternas no
semi-árido brasileiro, a campanha pela aprovação do
Estatuto dos Povos Indígenas, a campanha pela participação consciente no processo eleitoral, a criação
de comitês contra a corrupção eleitoral e outras ações
em defesa da soberania nacional e da segurança alimentar, ameaçadas por interferências internacionais.
Seria importante, Sr. Presidente Ramez Tebet,
que nesta oportunidade o Congresso Nacional ouvisse de V. Exª o empenho, que sei que é de todas as Lideranças, no sentido de que possamos, efetivamente,
votar o Estatuto dos Povos Indígenas.
Este será um ano de grande importância para o
Brasil. Além do cinqüentenário da CNBB, os católicos
brasileiros receberam, no dia 19 último, a notícia da
canonização de Amabile Lucia Visitainer, em religião
Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus, fundadora da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, ato que foi testemunhado pelo Presidente Ramez Tebet.
Fazemos votos de que Madre Paulina inspire os
brasileiros na escolha de seus candidatos nas eleições que se avizinham. E esperamos que os próximos
Presidente da República, Governadores de Estados e
Parlamentares sejam capazes de exercer suas funções
dentro do espírito cristão de proteção aos menos favorecidos que campeia na CNBB. É preciso diminuir a exclusão social no País, atender de forma mais humana
aos carentes, tornar a distribuição de renda mais justa
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e acabar com a fome e a miséria que, vergonhosamente, ainda atingem tantos brasileiros.
Queremos cumprimentar Dom Jayme Chemello, Dom Marcelo Carvalheira, Dom Raymundo Damasceno e todos os Cardeais, Arcebispos, Bispos,
religiosos e leigos, que nesses 50 anos trabalharam
na CNBB, pela magnífica obra que desenvolvem no
Brasil. Sua presença constante nos grandes momentos da vida do País e sua permanência na distribuição
do bem servem de exemplo a todos nós, preocupados
com os graves problemas sociais que atingem nosso
País. É claro que Dom Helder Câmara, Dom Luciano
Mendes de Almeida e tantos outros aqui já homenageados são figuras de inspiração e exemplo para to dos nós.
Se olharmos com atenção as exigências evan gélicas e éticas da superação da miséria e da fome,
concluiremos que, ao lado de outros, para a finalidade
de construir um Brasil justo, teremos que instituir, o
quanto antes, o direito inalienável de todos participarem da riqueza da Nação, por meio de uma renda modesta, porém suficiente, para suprir as necessidades
vitais, o que denominamos de renda de cidadania. Ou
seja, não importa origem, raça, sexo, idade, condição
civil ou mesmo socioeconômica, todos devem ter o direito de receber essa renda básica incondicionalmente. Dessa maneira, estaremos muito mais próximos
de atingir uma terra sem males.
Sr. Presidente, quando a Senadora Heloísa He lena, assim como nossos companheiros, estudava os
textos de Karl Marx, Che Guevara, Carlos Marighela e
tantos outros, encontrou o mesmo que consta nos
textos do Deuteronômio, nos livros do Êxodo ou de
Isaías e nas passagens do Evangelho, como aquelas
em que São Paulo recomenda aos coríntios que, para
que haja justiça e igualdade, conforme está escrito. É
preciso que todo aquele que teve uma safra abundante não tenha demais e todo aquele que teve uma safra
pequena não tenha de menos.
Sr. Presidente, são muitas as passagens tanto
do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento
em que encontramos esse grande anseio que não era
apenas do povo judeu e do povo palestino, mas sim
de todos os povos do mundo: realização de justiça,
como expresso na palavra Tzeda Ka, que, em hebraico, quer dizer aspiração de justiça social, justiça na
sociedade.
Nossos cumprimentos, do PT e do PPS, à
CNBB.
Muito obrigado.
(Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Sr. Senador Ronaldo Cunha Lima enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (Bloco/PSDB
– PB) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a celebração dos 50 anos de existência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil extrapola, em muito, as
fronteiras da religião: estende muito além de seus
templos e edifícios e envolve muito mais que o universo dos católicos brasileiros, pois, afinal, mais que um
colegiado episcopal, a CNBB se confunde, no Brasil,
com a defesa da justiça em sua dimensão mais genuinamente evangélica e com a construção da cidadania
em sua abrangência mais libertadora.
Ninguém, dentre todos os cristãos, desconhecerá a função até profética da CNBB na construção e
consolidação da colegialidade dos bispos, que entre
nós começou, pioneiramente, mais de dez anos antes
que o Concílio Vaticano II a preconizasse para todo o
mundo. Ninguém desconhecerá o trabalho quase inacreditável da CNBB na aprovação de diretrizes gerais
de ação evangelizadora que serve para o planejamento pastoral de cada uma das 264 dioceses do
Brasil.
Que outra Conferência, em todo o mundo, tem
naturalmente exercido um tal papel unificador de práticas e de mensagens, de postura e de abordagens
do mundo e de seus problemas, em países de tal diversidade socioreligiosa como o Brasil? Que outra
Conferência, em todo o mundo, tem conseguido levar
o planejamento e a pastoral orgânica a um país de dimensões continentais como o Brasil? Que outra, em
todo o mundo, tem dado exemplos mais eloqüentes
de unidade na pluralidade e de tolerância com o con traditório?
Independentemente de sua crença e fé, ninguém no Brasil ousará desconhecer ou minimizar o
papel e a importância da CNBB na luta pela cidadania
no Brasil. Por inspiração da CNBB, nenhuma outra
instituição mais que a Igreja Católica emprestou aos
brasileiros sua voz quando o obscurantismo político a
muitos perseguia, a outros tantos silenciava e a qua se todos aterrorizava. Mais que emprestar a voz, a
Igreja franqueou seus púlpitos e escancarou seus
templos e sacristias, que, em alguma época, se tornaram os menos inseguros dos refúgios contra a arbitrariedade das prisões e o risco da tortura.
A mesma convicção evangélica de que o livre
arbítrio que preside as ações e a absoluta individuali-
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dade de cada homem não é dádiva de regimes ou de
governos, mas é intrínseco à dignidade do homem,
imagem e semelhança do Criador, une e motiva pa dres e bispos em tantas cidades do Brasil. Respeitar o
livre arbítrio, com todos os desdobramentos inevitáveis
dessa postura, é indispensável à convivência harmônica do homem e dos povos, das civilizações e da história: é a base do que se entende como tolerância; é o
fundamento do que imaginamos como civilização.
Nos momentos mais duros de nossa história re cente, a Igreja não cuidou apenas de fiéis; preocupou-se com o homem, imagem e semelhança de
Deus, sua criatura e filho, qualquer que fosse sua fé,
não importando sua ideologia.
Quantas lutas sociais se organizaram, quantos
sindicatos se fortaleceram nas sacristias católicas
das igrejas de São Paulo e do ABC paulista, para citar
apenas os episódios mais conhecidos de nossa história recente? Como desvincular da Igreja Católica e,
por extensão, da própria CNBB, a luta pela terra, a defesa do índio e a opção preferencial pelos pobres?
Como desvincular da Igreja Católica e, por absoluta
justiça, da própria CNBB, a luta contra a tortura no
Brasil? Como dissociar da Igreja e da CNBB todo o
clamor nacional contra a injustiça social, contra a violência de estruturas de opressão e de conjunturas de
dominação?
Permitam-me evocar dois momentos que hoje já
pertencem à história, mas nem por isso podem estar
menos presentes na memória do Brasil. Permitam-me
evocar Dom Hélder Câmara, idealizador e primeiro
secretário-geral da CNBB, uma figura quase mítica
de poeta da esperança, mas sobretudo profeta da fé.
Permitam-me lembrá-lo na sua figura miúda e franzina que, espantosamente, guardava a força moral de
gigantes e a coragem de heróis, em sua marcha à
frente do cortejo fúnebre do padre Antônio Henrique,
no Recife. Padre Henrique foi torturado e morto por
quem perseguia a Igreja, por quem queria atingir o
próprio Arcebispo, mas temia o desencadear da ira
nacional e da revolta universal. Quem desconhece
que, sem a corajosa serenidade de dom Hélder, à
frente da procissão fúnebre, Recife poderia ter assistido a uma tragédia social de dimensões impensáveis?
Permitam-me, mais ainda, evocar a figura em blemática de Dom Paulo Evaristo, na noite em que o
Brasil se concentrou na Catedral de São Paulo para
chorar a morte do jornalista Vladimir Herzog. Só os
pastores muito diligentes, só os muito heróicos, ou
apenas os santos com a bravura que lhes concede a
fé, só a esses se reservam a coragem e o destemor
com que dom Paulo, mitra e báculo à mão, ainda com
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os paramentos da celebração ecumênica, comandou
a dispersão de uma multidão de oprimidos, diante do
cerco de tropas da repressão. Quem desconhece
que, sem a providencial intervenção de dom Paulo,
poderia ter havido um massacre com dimensões de
um genocídio?
Quantos homens, quantos nomes, quantos bispos, quantos riscos se poderiam hoje evocar, nessa
festiva celebração dos 50 anos da CNBB, e todos com
reconhecida contribuição à história da Igreja, mas
também à História do Brasil? E aí se evidencia toda a
riqueza de uma Conferência Episcopal que soube,
como poucas, entender o momento histórico de desafios ingentes e urgentes do Brasil e, como raras, soube entender que a religião não pode restringir-se apenas a uma ponte individual com o Eterno, mas funciona, sobretudo, como hipoteca irresgatável da cidadania mais solidária. Quantos nomes, enfim, a evocar e
celebrar? Centenas, talvez; dezenas, com certeza.
Alguns absolutamente inesquecíveis e inevitáveis– e
neles se homenageiam a coragem e a fé, o amor e a
esperança...
Dom Hélder Câmara, Dom Paulo Evaristo Arns,
Dom Aloísio Lorscheider, dom Ivo Lorscheider, dom
Pedro Casaldáliga, dom Mauro Moretti, dom Luciano
Mendes... Muitos perseguidos, como Dom José Maria
Pires, outros até presos, como dom Marcelo Carvalheira, estes dois últimos levados pela graça de Deus
a ecoar em nossa Paraíba um mesmo sinal de após tolos e de cristãos: a luta contra a injustiça e a desigualdade, o grito de amor em defesa sobretudo dos
mais pobres, como pregoeiros de uma espiritualidade
que inspire os fundamentos éticos da dignidade do
homem e legitime sua responsabilidade social.
A CNBB, como poucas, parece haver resolvido,
em sua colegialidade, um grave desafio de todas as
igrejas: o estabelecimento de um meio-termo teologicamente correto, eticamente aceitável entre o engajamento político ou social das religiões e dos religiosos,
que muitos defendem, e o absoluto distanciamento,
quase alheamento das questões terrenas, sejam quais forem. As religiões, afinal, funcionam como ponte
entre criatura e Criador, mas as criaturas não são
apenas alma e espírito, têm uma dimensão humana e
ter a visão histórica da CNBB, que não seja apenas
pessoal em sua dimensão, mas que seja ainda social
em suas preocupações. Uma ética não apenas entre
pessoas, mas também entre povos e nações.
Afinal, é inevitável questionar a postura das religiões, de todas as religiões, quando países desenvolvidos se usurpam o direito de impor aos pobres normas escorchantes de comércio, ou os transformam

Micro nº 4

654
08998 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

em lixões de produtos químicos e tóxicos que eles
próprios condenam e proíbem em seus territórios. É
inevitável questionar a postura das religiões, de todas as religiões, quando os direitos mais elementares do homem se transformam em meros insumos de
produção.
Nesse momento histórico de graves transformações sociais, econômicas e políticas em escala uni versal, é inevitável relembrar o profeta Hélder Câmara, com sua pregação questionadora. Ensinava Dom
Hélder, com a antevisão dos santos e dos sábios, que
é preciso permear de ética a ordem econômica internacional que globaliza mercados e meios de produção e transforma o homem em mero insumo econômico, reduzindo sua dignidade a um item secundário de
planilha de custos. É preciso, mais ainda, insurgir-se
contra a violência da ordem econômica, que escraviza países, que oprime continentes inteiros, esmagando-os com o peso de interesses nem sempre explícitos, mas freqüentemente perversos. Tal violência es trutural e econômica às vezes, é verdade, pode até
nem provocar guerras, em suas formas mais conhecidas, mas com certeza espalha os mesmos rastros de
destruição e extermínio de homens e de culturas.
O que hoje todos exigimos já era o clamor de
dom Hélder há mais de 20 anos. Bendito Dom Hélder!
A comemoração dos primeiros 50 anos da
CNBB nos traz a todos a absoluta certeza de que a
instituição já não pertence apenas aos católicos e à
Igreja, a seus bispos e às estruturas eclesiásticas. A
CNBB pertence ao Brasil, faz parte de nossa história.
E com suas diretrizes e reflexões, com seus ensinamentos e ações, com seu clamor de justiça e sua pregação da igualdade, com certeza ajudará o Brasil a
plantar bases muito mais sólidas de um futuro com
mais dignidade e justiça. E a dignidade e a justiça são
exigências novas e cada vez mais consistentes da ética individual e social, que deverá permear o futuro de
nossos sonhos e de nossas esperanças.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores; autoridades eclesiásticas, o Senado
já falou pela voz autorizada de todas as Lideranças
partidárias.
Assim sendo, como Presidente desta Casa,
peço licença apenas para evocar um testemunho.
Tenho vivido intensamente a minha vida pública,
como Prefeito municipal da cidade em que nasci,
como Deputado Estadual, como Vice-Governador,
como Governador e como Senador. Tem sido uma
vida cheia de emoções: emoções de tristeza e emo ções de alegria; de obstáculos e dificuldades a serem
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superados, da alegria do dever cumprido, de fatos
bons e fatos horríveis, que, às vezes, se impõem aos
homens públicos.
Nesta oportunidade, faço apenas um testemunho. Entre os que aqui estão presentes, pelo menos
do Senado da República, creio que fui realmente privilegiado. Creio ter sido o Presidente desta Casa que
teve a magnífica oportunidade de estar com Sua Santidade, o Papa João Paulo II, em recente visita ao Vaticano, por ocasião da cerimônia da canonização de
Madre Paulina.
Aquele senhor, aparentemente alquebrado, que
eu vi com a cabeça repousada sobre a lateral do peito, que eu vi com a mão trêmula pelo mal de Parkinson, encarnava, pude perceber, a imagem do Sublime, demonstrada na fortaleza da condução de uma
missa de duas horas, saudando os fiéis em vários idiomas. Essa fortaleza naturalmente é proveniente da
fé, do sentimento do amor, da fidelidade à missão redentora da Igreja. Ali eu pude constatar, realmente,
que a virtude se aperfeiçoa na doença.
Em momentos como aquele, constatei que so mente a fé é capaz de mobilizar o sentimento humano
contra as desigualdades entre os povos e as pessoas.
Estou convicto de que não pode haver outra explicação, que não a da fé, para compreender a manifestação dos muitos brasileiros agitando bandeiras, sob
chuva, sem arredar o pé da grande praça de São Pedro, numa viva demonstração do espírito cristão que
mora no coração de todos nós, brasileiros. Ao mesmo
tempo, não pude deixar de ver naqueles guarda-chuvas abertos a imagem do Brasil, dos sem-teto. Aque les guarda-chuvas me evocaram o teto que falta a tantos brasileiros.
Diante dessa visão emocionante, não houve
como não pensar no doloroso contraste entre o sentimento de paz que nos une e a conturbada e sangrenta situação em que o mundo se encontra. Eu, ali, fiz
muitas indagações a mim mesmo. Ali pude sentir o
quão a vida é efêmera. E se ela é efêmera, não posso
compreender, como ninguém pode, que a riquezas
das nações, também sendo efêmeras, por que elas
não se ajudam? Por que os ricos não ajudam os mais
pobres? Por que os países ricos exploram os mais pobres? Por que tantas sanções comerciais aos países
que querem desenvolver-se?
A exploração do pobre pelo rico – perguntei eu – é
um fato inexorável da natureza humana? Estaremos, no
Brasil, fadados ao conflito social, à injustiça, à miséria
de muitos para alimentar a riqueza de poucos? Não
posso crer! Não creio, pois compartilho da fé no poder
da solidariedade entre os homens. A miséria e a pobre-
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za são a negação do espírito religioso. É preciso melhorar a qualidade de vida da população. E isso não é tarefa
que compete só aos que detêm o mandato popular. E
isso é o que, a meu ver, a CNBB prega todos os anos
em sua Campanha da Fraternidade.
Creio que cabe a nós, políticos, a responsabilidade de agir conscientemente, para dar ao sem-terra a
terra de que ele necessita; ao sem-teto, a moradia que
o dignifica; ao sem-renda, a remuneração que o sus tente; aos que não têm educação, a qualificação que
os habilite; aos que não têm saúde, a assistência que
os recupere e, principalmente, aos que não têm cidadania, a cidadania que lhes é de direito.
Estou plenamente convencido, minhas senhores e meus senhores, de que toda essa miséria poderá ser superada pelo primado do sentimento religioso,
da fé em Deus e nos homens.
Não creio que outra instituição possa encarnar
tão bem esse espírito de solidariedade consciente
com brasileiros e brasileiras que não a CNBB. Suas
ações e suas palavras têm sido e devem ser apreciadas e internalizadas como sábias orientações dos su cessores dos Apóstolos de Cristo para o nosso com portamento diante das graves questões que o nosso
País enfrenta.
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Desejo concluir este pronunciamento louvando
a Deus por nos ter concedido a benção de contar com
a ajuda inestimável da CNBB e dos Bispos que a
compõem na construção de um Brasil que queremos
melhor e rico na sua fé cristã.
Finalmente, rogo a Suas Eminências Dom Jaime Chemello, Presidente da CNBB, Dom Marcelo
Pinto Carvalheira, seu vice-Presidente, e Dom Raymundo Damasceno Assis, Secretário-Geral, para
que, juntamente com todos os prelados de nosso
País, incluam, em suas orações o pedido de uma graça especial, para que, principalmente o Senado da
República e, em particular, permitam-me, o seu Presidente, possam ajudar a atender aos legítimos anseios do povo brasileiro.
Muito obrigado.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a sessão.
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Ata da 69ª Sessão Deliberativa Ordinária,
em 23 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Casildo Maldaner e Francisco Escórcio

ÀS 12 HORAS E 53 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:

O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car los Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
Ademir Andrade – Adir Gentil – Álvaro Dias –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júni or –
Antônio Carlos Valadares – Ari Stadler – Arlindo
Porto – Artur da Tavola – Be nício Sampaio – Ber nardo Ca bral – Carlos Bezerra – Car los Patrocínio –
Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Edison Lo bão –
Eduardo Siqueira Cam pos – Eduardo Suplicy – Fernando Ri beiro – Francelino Pereira – Francisco
Escórcio – Freitas Neto – Geraldo Cândi do – Geraldo Melo – Gerson Ca mata – Gilberto Mestri nho –
Gilvam Borges – Heloísa He lena – Iris Rezende –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pi nheiro – José Agripino – José Alencar – José Edu ardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José Serra – Juvêncio da Fonseca – Lauro Campos – Lind berg Cury – Lúcio Alcântara – Lú dio Coelho – Ma ria
do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto –
Mauro Mi randa – Moreira Mendes – Na bor Júnior –
Ney Suassuna – Osmar Dias – Pedro Simon – Ra mez Tebet – Ricardo Santos – Roberto Freire – Ro berto Requião – Ro berto Saturnino – Romero Jucá
– Romeu Tuma – Ronaldo Cu nha Lima – Sebastião
Rocha – Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck
Ornelas – Wellington Roberto.

AVISOS
DE MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE
Nº 465/2002, de 21 do corrente, encaminhando
as informações, em resposta ao Requerimento nº
162, de 2002, do Senador Carlos Patrocínio. Ao
Arquivo.
Nº 466/2002, de 21 do corrente, encaminhando
as informações, em resposta ao Requerimento nº 30,
de 2002, do Senador Mauro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
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As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.

PARECERES
PARECER Nº 425, DE 2001
Da Co mis são de Cons ti tu i ção,
Jus ti ça e Ci da da nia, so bre o Pro je to
de Lei do Se na do nº 141, de 1999 de
au to ria do Se na dor Pe dro Si mon, que
acres cen ta um in ci so XI ao art. 649
da Lei nº 5.869/73 – CPC, dis pon do
so bre a im pe nho ra bi li da de das máqui nas, equi pa men tos e im ple men tos
agrí co las”.

Relator: Senador José Fogaça
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vezes, instituições bancárias in sensíveis às intempéries do campo.

Vem ao exame des ta Comis são o pro je to de
lei em epígrafe, de au toria do Sena dor Pedro Si mon, que pre ten de de terminar, na legis la ção pro cessual civil pá tria, sejam pro tegi dos da penhora
as máquinas, equipa men tos e im plementos agrí colas.
Em sua justificação, o ilustre parlamentar alega
que, ”a despeito de jurisprudência favorável no Superior Tribunal de Justiça (...), continuam os bancos, credores do homem do campo, a promover execuções
onde tratores, máquinas e demais implementos agrí colas são penhorados, no mais das vezes com o uso
de força policial“.
Enfatiza, ainda, que existe ”falta de sensibilidade de alguns aplicadores do direito, que desconhecem ou fingem não entender o alcance do supracitado dispositivo do Código de Processo Civil“,
frisando, ao final, que, aprovado o projeto, se dará
ao produtor rural ”as condições de desenvolver sua
atividade e, conseqüentemente, saldar os seus
compromissos, cuja inadimplência, quase sempre,
resulta da imprevisibilidade do clima ou da insensatez dos governos“.
É o relatório.

Embora a letra da lei não pos sa ser des prezada, o ape go exclusivo às suas pa lavras constitui,
não raro, fonte de erros. Assim sendo, na inter pretação de qual quer dispositivo le gal, há que se
aten tar para as suas pa lavras, mas sem fe tichismo, antes com cau te la e jus to re ceio de sacri fi car
as rea li da des mora is, eco nô mi cas e so ciais, que
constituem o fundo mate ri al e o conteúdo efetivo
da vida.
Para tirar da fórmula verbal tudo que na mes ma se contém, implícita e explicitamente, indispensável é re correr aos ditames da hermenêutica, en tre os quais avultam os motivos de terminantes da
edição do texto legal e o seu escopo ou fi nalidade.
Separar as atribuições não significa vio lar a autonomia e, sim, valorizá-la dentro de um contexto. No
caso em espécie, o produtor rural assemelha-se ao
urbano e a jurisprudência deve alcançar-lhe, mor mente porque um trator, por exemplo, é ferramenta
essencial para o homem do campo, como um livro o
é para o advogado. Não há, pois, nada a justificar a
ausência de garantias para os implementos agríco1as e, sim, uma necessidade de igualá-los aos ins trumentos das dema is profissões, notadamente em
razão da atual realidade brasileira no que tange à
política de estabilidade econômica e de fixação de
juros.

II – Análise
III – Voto
O presente projeto não merece qualquer reparo
quanto à sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Relativamente ao mérito, entendemos
ser oportuna e conveniente a alteração da lei processual, ora proposta.
Foi extremamente feliz o Senador Pedro Simon, ao constatar a necessidade de se prever a
proteção das máquinas, equipamentos e implementos agrícolas dos efeitos da penhora. Destaque-se,
positivamente, que o próprio Có digo de Processo
Civil já de clara impenhoráveis os bens ”necessários
ou úteis ao exercício de qualquer profissão“ (art.
649). Entretanto, a contumaz inobservância des sa
regra aca ba por sa crificar o produtor ru ral que su cumbe ao poderio de seus credores, no mais das

Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do Projeto de Lei do Senado nº
141, de 1999, redigido com boa técnica legislativa e
nos termos regimentais. No mérito, votamos pelo seu
acolhimento, conclamando os ilustres Pares à sua
aprovação, tendo em vista a amplitude e justiça social
que enseja.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. –
Bernardo Ca bral, Presi den te – José Fo ga ça,
Relator – Ca sil do Maldaner – Waldeck Ornelas
– Lúcio Alcân tara – Ro ber to Frei re – Ro mero
Jucá – Osmar Dias – Pedro Si mon (au tor) – Le o mar Qu intanilha – Íris Rezen de – José Eduardo Du tra – Antô nio Car los Jú nior – Ro meu
Tuma – Luiz Otávio.
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VOTO EM SEPARADO
Relator: Senador Bello Parga
I – Relatório
No uso da atribuição facultada pelos §§ 1º, inciso I, e 6º do art. 132 do Regimento Interno do Senado,
que permite pedido de vista após conhecido o voto
proferido pelo relator em matéria legislativa, cabendo
aos membros da comissão que com ele não concordarem dar voto em separado, é que venho a esta Co missão expor o meu pensamento sobre o Projeto de
Lei nº 141, de 1999, de autoria do Senador Pedro Si mon e relatado pelo Senador José Fogaça, que pre tende determinar, na legislação processual civil pátria, sejam protegidos da penhora as máquinas, equipamentos e implementos agrícolas.
2. Em sua justificação, o ilustre autor alega que,
a despeito de jurisprudência favorável no Superior Tribunal de Justiça (...), continuam os bancos, credores
do homem do campo, a promover execuções onde
tratores, máquinas e demais implementos agrícolas
são penhorados, no mais das vezes com o uso de força policial.
3. Enfatiza, ainda, que existe falta de sensibilidade de alguns aplicadores do direito, que desconhecem ou fingem não entender o alcance do supracitado dispositivo do Código de Processo Civil, frisando,
ao final, que, aprovado o projeto, se dará ao produtor
rural as condições de desenvolver sua atividade e,
conseqüentemente, saldar os seus compromissos,
cuja inadimplência, quase sempre, resulta da imprevisibilidade do clima ou da insensatez dos governos.
4. O relator, por sua vez, entendeu ser oportuna e
conveniente à alteração da lei processual, ora proposta, destacando que o próprio Código de Processo Civil
já declara impenhoráveis os bens ‘necessários ou úte is ao exercício de qualquer profissão’ (art. 648) e que
tal garantia especificamente dirigida também para o
homem do campo ganha projeção notadamente em
razão da atual realidade brasileira no que tange à política de estabilidade econômica e de fixação de juros.
É o relatório.
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mesmo produtor rural a que ela se dirige, em decorrência da proteção das máquinas, dos equipamentos
e dos demais implementos agrícolas nos moldes em
que está redigida a proposição analisada.
7. Foi feliz o Senador Pedro Simon, ao constatar
a necessidade de se prever a proteção das máquinas,
equipamentos e implementos agrícolas dos efeitos da
penhora. Todavia, como veriam tal regra as instituições
bancárias no momento de concederem financiamento
ao homem do campo dele dependente para enfrentar
as agruras de seu mister e até mesmo as intempéries?
Assumiriam as instituições financeiras o risco operacional de concessão de créditos nessas condições?
8. Com certeza, a impenhorabilidade de tais
bens dificultará a obtenção de financiamentos em que
eles são oferecidos como garantia. Também porque,
em razão da aplicação imediata da lei, as instituições
financeiras estariam sujeitas a prejuízos significativos
em relação aos contratos já firmados e em plena vigência, comprometida assim a sua execução, propomos a inserção de ressalva nos moldes do substitutivo de nossa lavra.
III – Voto
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 141, de 1999, nos termos
do substitutivo a seguir apresentado, razão do presente Voto em Separado.
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141
(SUBSTITUTIVO), DE 1999
Acrescenta inciso XI ao art. 649 da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil, dispondo sobre a impenhorabilidade das máquinas,
equipamentos e implementos agrícolas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 649 da Lei nº 5.869,
de 11 de janeiro de 1973, o inciso XI com a seguinte
redação:

II – Análise
5. O presente projeto não merece qualquer re paro quanto à sua constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade.
6. Relativamente ao mérito, entendemos ser de
bom alvitre a alteração da lei processual, ora proposta. Entretanto, nossa preocupação se volta para as
conseqüências negativas que poderão advir para o
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”Art. 649. ...............................................
..............................................................
XI – as máquinas, os equipamentos e
os implementos agrícolas, desde que pertencentes a pessoa física ou jurídica produtora rural, exceto nos casos em que esses
bens tenham sido objeto do financiamento e
estejam vinculados em garantia à operação financiada.“ (NR)
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Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, – Bello Parga, Presidente.
Ofício nº 44/02 – Presidência/CCJ

Maio de 2002

ao final, que, aprovado o projeto, se dará ao produtor
rural ”as condições de desenvolver sua atividade e,
conseqüentemente, saldar os seus compromissos,
cuja inadimplência, quase sempre, resulta da imprevisibilidade do clima ou da insensatez dos governos”.

Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 141, de 1999, de autoria
do Senador Pedro Simon, que ”Acrescenta um inciso
XI ao artigo 649 da Lei nº 5.869/73 – CPC, dispondo
sobre a impenhorabilidade das maquinas, equipamentos e implementos agrícolas“.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

DOCUMENTO
ANEXADO
NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO.
RELATÓRIO
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 141, de 1999, que Acrescenta
um inciso XI ao art. 649 da Lei nº 5.869/73
– CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade das máquinas, equipamentos e im plementos agrícolas.
Relator: Antonio Carlos Valadares
I – Relatório
O projeto de lei sub examine, de autoria do no bre senador Pedro Simon, pretende determinar sejam
protegidos da penhora as máquinas, equipamentos e
implementos agrícolas.
Em sua justificação, o ilustre parlamentar alega
que, ”a despeito de jurisprudência favorável no Superior Tribunal de Justiça (...), continuam os bancos, credores do homem do campo, a promover execuções
onde tratores, máquinas e demais implementos agrí colas são penhorados, no mais das vezes com o uso
de força policial“.
Enfatiza, ainda, que existe ”falta de sensibilidade de alguns aplicadores do direito, que desconhecem ou fingem não entender o alcance do supracitado dispositivo do Código de Processo Civil“, frisando,

II – Voto do Relator
O presente projeto não merece qualquer reparo
quanto à sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade. Relativamente ao mérito, entendemos
ser oportuna e conveniente a alteração da lei processual, ora proposta.
Foi extremamente feliz o vigilante e preclaro Senador Pedro Simon, ao constatar a necessidade de
se prever a proteção das máquinas, equipamentos e
implementos agrícolas dos efeitos da penhora. Destaque-se, positivamente, que o próprio Código de Pro cesso Civil já declara impenhorável os bens ”necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão”(art. 649). Entretanto, a contumaz inobservância
dessa regra acaba por sacrificar o produtor rural que
sucumbe ante ao poderio de seus credores, no mais
das vezes, instituições bancárias insensíveis às intempéries do campo.
Embora a letra da lei não possa ser desprezada,
o apego exclusivo às suas palavras constitui não raro
fonte de erros. Assim sendo, na interpretação de qualquer dispositivo legal, há que se atentar para as suas
palavras, mas sem fetichismo, antes com cautela e
justo receio de sacrificar as realidades morais, econômicas e sociais, que constituem o fundo material e o
conteúdo efetivo da vida.
Para tirar da fórmula verbal tudo que na mesma
se contém, implícita e explicitamente, indispensável é
recorrer aos ditames da hermenêutica, entre os quais
avultam os motivos determinantes da edição do texto
legal e o seu escopo ou finalidade. Separar as atribuições não significa violar a autonomia e, sim, valorizá-la dentro de um contexto. No caso em espécie, o
produtor rural assemelha-se ao urbano e a jurisprudência deve alcançar-lhe, mormente porque um trator, por exemplo, é ferramenta essencial para o homem do campo, corno um livro o é para o advogado.
Não há, pois, nada a justificar a ausência de garantias
para os implementos agrícolas e, sim, uma necessidade de igualá-los aos instrumentos das demais profissões.
Ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade e juridicidade do projeto, redigido com boa técnica legislativa e em termos regimentais. No mérito, votamos pelo seu acolhimento, conclamando os ilustres
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Pares à sua aprovação, tendo em vista a amplitude e
justiça social que enseja.
Sala da Comissão, – Antônio Carlos Valadares, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Institui o Código de Processo Civil.
....................................................................................
Art. 648. Não estão sujeitos á execução os bens
que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis.
....................................................................................
PARECER Nº 426, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 439, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara que Dispõe sobre
a proteção e defesa do usuário dos serviços públicos prestados pela administração direta, indireta e delegada da União.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
Chega à análise desta Comissão o Projeto de
Lei do Senado nº 439, de 1999, de autoria do eminente Senador Lúcio Alcântara, que “Dispõe sobre a pro teção e defesa do usuário dos serviços públicos pres tados pela administração direta, indireta e delegada
da União“.
O projeto de lei em tela estabelece normas básicas de proteção e defesa do usuário dos serviços pú blicos prestados pela administração direta e indireta da
União, diretamente ou sob regime de concessão, per missão, autorização ou qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio.
Define a proposição, de forma ampla, os direitos e
deveres dos usuários dos serviços públicos, além de
estabelecer que esses serviços serão prestados de forma adequada ao pleno atendimento do usuário, obedecendo aos princípios da universalidade, generalidade,
transparência, regularidade, continuidade, segurança,
atualidade e, quando cabível, modicidade das tarifas.
A proposta autoriza o Poder Executivo a criar
Ouvidorias de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, com competência para avaliar a procedência de
sugestões, reclamações e denúncias e encaminhá-las às autoridades competentes, inclusive às Co -
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missões de Ética, com vistas à melhoria dos serviços
públicos, à correção de erros, omissões, desvios ou
abusos na prestação dos serviços públicos, à apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos, à prevenção e correção de atos e procedimentos
incompatíveis com os princípios estabelecidos, à proteção dos direitos dos usuários e à garantia da qualidade dos serviços prestados, cabendo às Comissões
de Ética conhecer das consultas, denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por
infringência a princípio ou norma ético-profissional,
adotando as providências cabíveis.
O projeto dispõe, ainda, sobre as normas pro cessuais relativas às reclamações contra a prestação’
inadequada de serviços públicos, determinando que
os procedimentos respectivos serão impulsionados e
instruídos de oficio e observarão os princípios da
igualdade, do devido processo legal, do contraditório,
de ampla defesa, da celeridade, da economicidade,
da proporcionalidade dos meios aos fins, da razoabilidade e da boa-fé.
Estabelece, finalmente, que a infração às nor mas previstas naquele ato sujeitará o servidor público
às sanções previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União e normas regulamentares, sem
prejuízo de outras de natureza administrativa, civil ou
penal e que, para as entidades particulares delegatórias de serviço público, as sanções aplicáveis são as
previstas nos respectivos atos de delegação, com
base na legislação vigente.
Explica o eminente autor da proposição que ela
visa a dar cumprimento ao estabelecido no § 3º do art.
37 da Lei Maior, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 19, de 1998, e afirma que, com a
sua aprovação ”estaremos dando um passo fundamental para dar nova configuração às instituições estatais voltadas para a satisfação de necessidades
materiais e aspirações éticas diretamente ligadas ao
bem-estar da cidadania e sua maturidade cívica”.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
É o relatório.
II – Voto
Não há óbices quanto à constitucionalidade da
proposta. A edição de lei sobre a matéria está expressamente prevista no § 3º do art. 37 da Lei Maior,
conforme redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 1998, a Reforma Administrativa.
Vale ressaltar que não há, na matéria, vício de
iniciativa, em razão do que estipula o art. 27 da mes ma Emenda, que prevê a iniciativa do Congresso Nacional na matéria.
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A proposição atende, ainda, aos requisitos de
juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa.
No que diz respeito ao mérito, manifestamo-nos,
também, pela aprovação da proposta. Trata-se, aqui,
da regulamentação de um dos mais importantes dis positivos da Reforma Administrativa, que tivemos a
honra de relatar nesta Casa. Efetivamente, a previsão
da edição de uma lei, regulamentando as formas de
participação do usuário na Administração direta e in direta, representou um gigantesco passo na direção
de tornar a Administração Pública mais próxima do cidadão.
Esse dispositivo, infelizmente, não está, ainda,
regulamentado, o que ressalta o significado do presente projeto, que preenche essa lacuna. A proposta,
em seus diversos dispositivos, cobre, de forma com petente e ampla, a matéria, dispondo, em obediência
ao disposto no § 3º do art. 37 da Carta Magna, tanto
sobre o tratamento dado às reclamações relativas à
prestação dos serviços públicos em geral, quanto so bre o acesso dos usuários a registros administrativos
e a informações sobre atos de governo.

subsidiariamente as disposições desta Lei,
sem prejuízo do preceituado no art. 23.
Justificação
Trata-se de emenda com o objetivo de’ prever o
tratamento excepcional das agências reguladoras da
prestação de serviços públicos, algumas das quais já
estão submetidas a normas legais, regulamentares
ou regimentais disciplinando o assunto tratado no
projeto.
A emenda reconhece as especificidades de atuação de agências, mas tem o cuidado de não eximi-las totalmente da observância das normas do projeto, que deverão ser aplicadas em caráter subsidiário, assim, como as normas do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) e da Lei de
Procedimento Administrativo Federal (Lei nº
9.784/99), referidas no art. 23 do projeto.
EMENDA Nº 2-CCJ
Acrescente-se ao inciso II do art. 4º do Projeto
de Lei do Senado nº , de 1999, a seguinte expressão:

Além disso, a proposta disciplina a representação con tra o exercício ne gligente, ou abusivo, de
cargo, emprego ou função na Administração Pública, o que é fei to com a previsão da existência, nos
órgãos e entidades pú blicas, de olvidarias e comissões de ética.
A aprovação da proposição em análise, então,
permitirá o aumento da eficiência da ação do Governo, além de viabilizar formas de controle, social sobre
a Administração Pública, concretizando um dos mais
importantes objetivos da Reforma Administrativa e
avançando na direção de um Estado que se assente
sobre os princípios da democracia e da cidadania.
Assim, à vista do exposto, opinamos pela apro vação do PLS nº 439, de 1999, com as seguintes
emendas:
EMENDA Nº 1-CCJ
Acrescente-se ao art. 1º do PLS nº 439/1999, o
seguinte parágrafo:
Art. 1º ....................................................
.................... ..........................................
§ 3º As agências reguladoras e fiscalizadoras da prestação de serviços públicos
submetidas a normas legais, regulamentares ou regimentais concernentes à proteção
e defesa dos direitos dos usuários aplicarão
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Art. 4º ....................................................
II – a participação da fiscalização da
execução e avaliação dos serviços, conforme definido em regulamento específico.
Justificação
Trata-se de emenda com o objetivo de estabelecer que os órgãos competentes pela fiscalização dos
serviços públicos concedidos, levando em consideração as especificidades de cada serviço e dos procedimentos de fiscalização e avaliação adotados, regulamentem a forma como se dará o exercício do direito
do usuário reconhecido no citado inciso.
A emenda estabelece a obrigação dos órgãos
competentes disciplinarem o exercício do direito do
usuário de participar dos procedimentos de fiscalização e avaliação dos serviços concedidos de forma a
garantir, dentre outros valores, a representatividade
da participação, a segurança dos usuários par ticipantes e a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e avaliação a serem empreendidas.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Romero Jucá, Relator
– Romeu Tuma – Waldeck Ornelas – Luiz Otávio
– Roberto Freire – Casildo Maldaner – Osmar
Dias – José Fogaça – Leomar Quintanilha – Roberto Requião – José Eduardo Dutra – Antônio
Carlos Júnior – Íris Rezende.
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CAPÍTULO II
Dos Direitos dos Usuários

SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES

Art. 4º São direitos básicos do usuário:
I – a adequada prestação dos serviços, nos termos do art. 2º desta lei, devendo os agentes públicos
e prestadores de serviço públicos atender às seguinte
exigências:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 439, DE 1999, NA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA QUE:

a) urbanidade e respeito no atendimento aos usuários;
b) atendimento por ordem de chegada,
assegurada prioridade a idosos, gestantes,
doentes e portadores de deficiência;
c) adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações,
restrições e sanções não previstas em lei;
d) igualdade no tratamento, vedado’
qualquer tipo de discriminação;
e) cumprimento de prazos e normas
procedimentais;
f) fixação e observância de horário de
normas compatíveis com o bom atendimento do usuário
g) adoção de medidas de proteção à
saúde ou segurança dos usuários;
h) autenticação de documentos pelo
próprio agente público, à vista dos originais
apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento de firma salvo
em caso de dúvida de autenticidade;
i) manutenção de instalações limpas,
sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço ou atendimento;
j) observância dos Códigos de Ética
aplicáveis às várias categorias de agentes
públicos.

“Dispõe sobre a proteção e defesa
do usuário dos serviços públicos prestados pela administração direta, indireta e
delegada da União”.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º Esta lei estabelece normas básicas de
proteção e defesa do usuário dos serviços públicos
prestados pela administração direta e indireta da
União, diretamente ou sob regime de concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio.
§ 1º Considera-se usuário a pessoa física ou ju rídica que, direta ou indiretamente, utiliza, efetiva ou
potencialmente os serviços referidos neste artigo.
§ 2º Esta lei se aplica aos particulares somente
no que concerne ao serviço público delegado.
§ 3º As agências reguladoras e fiscalizadoras da
prestação de serviços públicos submetidas a normas
legais, regulamentares ou regimentais concernentes
à proteção e defesa dos direitos dos usuários aplicarão subsidiariamente as disposições desta lei, sem
prejuízo do preceituado no art. 23.
Art. 2º Periodicamente o Poder Executivo publicará e divulgará quadro geral dos serviços públicos
prestados, especificando os órgãos ou entidades res ponsáveis por sua realização e a autoridade administrativa a que está subordinada ou vinculada a entidade ou órgão executor.
Parágrafo único. A periodicidade será, no mínimo, anual.
Art. 3º Os serviços públicos serão prestados de
forma adequada ao pleno atendimento do usuário,
obedecendo aos princípios da universalidade, generalidade, transparência, regularidade, continuidade,
segurança, atualidade e, quando cabível, modicidade
das tarifas.

II – a participação na fiscalização da execução
e avaliação dos serviços, conforme definido em regulamento específico;
III – o acesso direto é facilitado ao órgão ou entidade responsável pela execução do serviço e ao ór gão ou entidade a que aqueles estiverem subordinados ou vinculados;
IV – a obtenção e utilização dos serviços com liberdade de escolha, e sem discriminação;
V – o sigilo, o acesso e a obtenção de fotocópias
das informações relativas à sua pessoa constantes
de registros ou bancos de dados de prestadores de
serviços, observado o disposto no art. 5º, X, da Constituição Federal.
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VI – a obtenção de informações precisas sobre:
a) o horário de funcionamento das uni dades administrativas;
b) o tipo de atividade exercida em
cada órgão, sua localização exata e a indicação do responsável pelo atendimento ao
público;
c) os procedimentos para acesso a
exames, formulários e outros dados necessários à prestação do serviço;
d) a autoridade ou o órgão encarregado de receber queixas, reclamações ou su gestões;
e) a tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado;
f) as decisões proferidas e respectiva
motivação, inclusive opiniões divergentes,
constantes de processo administrativo e tem
que figure como interessado.
g) minutas de contratos-padrão, que
deverão ser redigidas em termos claros,
com caracteres ostensivos e de fácil compreensão;
h) conteúdo dos bancos de dados de
interesse público, relativos a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir
acompanhamento e maior controle da utilização dos recursos públicos por parte do
contribuinte;
i) composição das taxas e tarifas cobradas pela prestação dos serviços, devendo o usuário receber, em tempo hábil, cobrança por meio de documento contendo os
dados necessários à exata compreensão da
extensão do serviço prestado.
Parágrafo único. O planejamento e o
desenvolvimento de programas de capacitação gerencial e tecnológica, na área de recursos humanos, aliados à utilização de
equipamentos modernos, são indispensáveis à boa qualidade do serviço público.
CAPÍTULO III
Dos Deveres do Usuário
Art. 5º São deveres do usuário:
I – utilizar adequadamente os serviços, procedendo com lealdade e boa-fé;
II – prestar, as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para a adequada prestação do serviço;
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III – comunicar às autoridades responsáveis as
irregularidades praticadas pelos prestadores de ser viços;
IV – não formular reclamações, críticas ou sugestões ciente de que são destituídas de fundamento.
CAPÍTULO IV
Das Ouvidorias e das Comissões de Ética
Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a criar
Ouvidorias de Defesa do Usuário de Serviços Públicos, com competência para avaliar a procedência de
sugestões, reclamações e denúncias~ e encaminhá-las às autoridades competentes, inclusive às Comissões de Ética, visando à:
I – melhoria dos serviços públicos;
II – correção de erros; omissões, desvios ou
abusos na prestação dos serviços públicos;
III – apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos;
IV – prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta lei;
V – proteção dos direitos dos usuários;
VI – garantia da qualidade dos serviços prestados.
Art. 7º Cabe às Comissões de Ética conhecer
das consultas, denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por infringência a princípio ou norma ético-profissional, adotando as providências cabíveis.
CAPÍTULO V
Do Processo Administrativo
Art. 8º Os prestadores de serviços, públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, quando for
o caso, ao Poder Público, assegurado o direito de re gresso contra, o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
Art. 9º Os procedimentos administrativos advindos da presente lei serão impulsionados e instruídos
de oficio e observarão os princípios da igualdade, do
devido processo legal, do contraditório, de ampla defesa, da celeridade, da economicidade, da proporcionalidade dos meios aos fins, da razoabilidade. e da boa-fé.
Art. 10. Serão observados os seguintes prazos
no processo administrativo quando outros não foram
estabelecidos em lei:
I – 2 (dois) dias para autuação, juntada aos au tos de quaisquer elementos e outras providências de
simples expediente;
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II – 5 (cinco) dias para:
a) efetivação de notificação ou intimação pessoal;
b) elaboração dê informação sem caráter técnico.
c) decisões no curso do processo.
III – 15 (quinze) dias para:
a) elaboração de pareceres, perícias e
informes técnicos, prorrogáveis por mais de
10 (dez) dias a critério da autoridade superior, me diante pedido fundamentado;
b) para decisão final, a contar do tér mino da instrução;
c) manifestações em geral do usuário
ou providências a seu cargo.
Art. 11. O processo administrativo será instaurado de oficio ou mediante representação de qualquer usuário de. serviço público, bem como dos ór gãos ou entidades de defesa do consumidor.
Art. 12. A instauração do’ processo por iniciativa
da Administração far-se-á por ato devidamente fundamentado.
Art. 13. O requerimento será dirigido à Ouvidoria
do órgão ou entidade responsável pela infração, devendo conter:
I – a identificação do denunciante ou de quem o
represente;
II – o domicílio do denunciante ou local para re cebimento de comunicações;
III – informações sobre o fato e sua autoria;
IV – indicação das provas de que tenha conhecimento;
V – data e assinatura de denunciante.
§ 1º O requerimento verbal deverá ser reduzido
a termo.
§ 2º Os prestadores de serviço deverão colocar,
à disposição do usuário formulários simplificados, e
de fácil compreensão para a apresentação do requerimento previsto no caput deste ar tigo, contendo re clamações e sugestões, ficando facultado ao usuário
a sua utilização.
Art. 14. Em nenhuma hipótese será recusado o
protocolo de petição, reclamação ou representação
formuladas nos termos desta lei, sob pena de responsabilidade do agente.
Art. 15. Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação manifestamente improcedente.
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§ 1º Da rejeição caberá recurso no prazo de 10
(dez) dias a contar da intimação do denunciante ou
seu representante.
§ 2º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio de quem praticou o ato recorrido, a
qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir
devidamente informado.
Art. 16. Durante a tramitação do processo é assegurado ao interessado:
I – fazer-se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por
força de lei;
II – ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos;
III – ter ciência da tramitação do processo e das
decisões nele proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões divergentes;
IV – formular alegações, e apresentar documentos que, juntados aos autos, serão apreciados pelo
órgão responsável pela apuração dos fatos.
Art. 17. Para a instrução do processo, a Administração atuará de ofício, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos, requerer diligências e perícias.
§ 1º Os atos de instrução que exijam a atuação
do interessado devem realizar-se do modo menos
oneroso para este.
§ 2º A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão administrativa, que devam ser formalizados por meio de publicação no órgão oficial, somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo
processo estiver disponível para vista do interessado,
na repartição competente.
Art. 18. Ao interessado e ao seu procurador é
assegurado o direito de retirar os autos da repartição
ou unidade administrativa, mediante a assinatura de
recibo, durante o prazo para manifestação, salvo na
hipótese de’ prazo comum.
Art. 19. Quando for necessária a prestação de
informações ou a apresentação de provas pelos interessado ou terceiros, estes serão intimados para esse
fim, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de
atendimento.
Parágrafo único. Quando a intimação for feita ao
denunciante para fornecimento de informações ou de
documentos necessários à apreciação e apuração da
denúncia, o não atendimento implicará no arquivamento do processo, se de outro modo o órgão responsável
pelo processo não puder obter os dados solicitados.
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Art. 20. Concluída a instrução, os interessados
terão o prazo de 10 (dez) dias para manifestação pes soal ou por meio de advogado.
Art. 21. O órgão responsável pela apuração de
infração às normas desta lei deverá proferir a decisão
que, conforme o caso, poderá determinar:
I – o arquivamento dos autos;
II – o encaminhamento dos autos aos órgãos
competentes para apurar os ilícitos administrativo, civil e criminal,, se for o caso;
III – a elaboração de sugestões para melhoria
dos serviços públicos, correções de erros, omissões,
desvios ou abusos na prestação dos serviços, prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como proteção
dos direitos dos usuários.
Art. 22. A infração às normas desta lei sujeitará
o servidor público às sanções previstas no Estatuto
dos Servidores Públicos Civis da União e normas re gulamentares, sem prejuízo de outras de natureza
administrativa, civil ou penal.
Parágrafo único. Para as entidades particulares
delegatórias de serviço público, a qualquer título, as
sanções aplicáveis são as previstas nos respectivos
atos de delegação, com base na legislação vigente.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais e Transitórias
Art. 23. Aplicam-se subsidiariamente a esta lei
as normas contidas nas, Leis nºs 8.078, de 11 de se tembro de 1990, e 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
Art. 24. São legitimadas para o exercício da participação e defesa dos direitos estabelecidos nesta lei
as entidades constituídas há mais de um ano.
Art. 25. Esta lei entra em vigor dentro de noventa
dias a contar da sua promulgação.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente.
Ofício nº 48/02-PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 439, de 1999, de autoria
do Senador Lúcio Alcântara, que ”Dispõe sobre a proteção e defesa do usuário dos serviços públicos pres tados pela administração direta, indireta e delegada
da União“.
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Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente. – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
PARECER Nº 427, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 520, de 1999, de autoria do Senador Pedro Simon, que altera a competência funcional dos Juizados Especiais
Cíveis regulada no art. 3º da Lei nº 9.099,
de 26 de setembro, de 1995, que dispõe
sobre os Juizados Civis e Criminais, e dá
outras providências.
Relator: Senador José Fogaça
I – Relatório
A proposta ora examinada é dirigida ao art. 3º da
Lei nº 9.099, de 1995, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e tem por objetivo delimitar a
competência funcional desses Juizados, em contraposição à da Justiça Comum.
Entende o autor da proposição que não é adequado o entendimento defendido por uma das correntes que se debruçam sobre o tema de que os Juizados
Especiais gozam de competência funcional relativa,
porquanto a Lei nº 9.099, de 1995, instituiu um novo órgão de justiça ordinária, o que torna inadmissível o direito de opção conferido ao autor da ação. Portanto –
conclui -, a competência dos Juizados é absoluta.
Adita a suas razões, ainda, que a fixação de
competência pelo valor da causa e pela matéria são
critérios objetivos, e essa condição jurídica não pode
conviver com a faculdade de escolha entre os Juizados Especiais, de um lado, e, de outro, a Justiça Co mum, posto tratar-se de vertente judiciária que exerce
tutela jurisdicional diferenciada e autônoma. E, por se
tratar de condição objetiva, alicerçada em critérios associados à natureza da lide (matéria), de valor limitado, e, por fim, condição pessoal tanto vinculada ao
autor quanto ao réu, não pode ser olvidada.
Conclui o autor da proposta pela necessidade
do aprimoramento dos Juizados Especiais, pela ado ção da delimitação de sua competência funcional, de
par com maior observância do rigor técnico, fatores
com que se evitarão conflitos de competência.
II – Análise
A síntese da proposição é a obrigatoriedade de
ajuizamento das ações de valor inferior a R$4.800,00
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(quatro mil e oitocentos) reais nos Juizados Especiais
e não, como hoje, o ajuizamento a critério do autor, que
poderá optar pelos Juizados ou pela Justiça Comum.
A Lei nº 9.099, de 1995, que trata dos Juizados
Especiais Cíveis e Criminais, destina-se especificamente às causas de menor valor pecuniário, tanto no
âmbito cível quanto no de natureza penal e, por esse
motivo, atende primordialmente aos hipossuficientes.
Esse enfoque econômico, entende o autor da proposição, deveria prevalecer, retirando-se a faculdade
hoje autorizada em lei, mas observadas ainda as res trições quanto a certas matérias, entre elas, as de na tureza trabalhista, de família, acidentes de trabalho e
outras, também consignadas em lei, que continuariam a ser examinadas na Justiça especializada.
Portanto, a imediata conseqüência da imposição de que certas causas se destinem aos Juizados,
quer se tome por parâmetro o valor da causa, ou sua
expressão, é a retirada de centenas de milhares de
ações que, a rigor, se destinariam à Justiça Comum.
Acrescente-se que, ao lado das causas que especificamente não podem ser ajuizadas nos Juizados Cí veis, outras há, do interesse dos juridicamente incapazes, dos que postulam direitos indisponíveis, do
preso, das pessoas jurídicas de direito público, das
empresas públicas da União, da massa falida e do in solvente civil (Lei nº 9.099/95, art. 8º).
A existência desses limites tem em mira proteger os Juizados e destiná-los à competência de dirimir querelas de menor expressão, e permitir que as
demais se mantenham direcionadas à Justiça Comum, onde podem ser debatidas em ações menos
céleres, mas que admitem maior amplitude de prova.
De fato, todas as hipóteses, hoje excepcionadas, de
exame pelos Juizados Especiais requerem procedimentos aprofundados, incompatíveis com a celeridade que é a característica primacial dos Juizados
Especiais.
Distinguem, ainda, os dois âmbitos judiciários o
fato legal de os Juizados Especiais Cíveis e Criminais
serem instituições dotadas de executoriedade de
suas decisões, por juízes togados que atuam tanto na
fase singular quanto em turmas, compostas de juízes
de primeiro grau, se frustrada a tentativa de conciliação por juízes leigos na fase inicial da ação. As lides
submetidas a esses Juízos são de natureza penal,
para fatos de menor potencial ofensivo, e de natureza
cível de até quarenta salários mínimos, de menor
complexidade e não afetos às Justiças especializadas (Varas de Direito de Família, Direito do Trabalho,
Acidentes de Trabalho, Fazenda Pública).
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Na Justiça Comum, cabe o instituto da reconvenção, que não se admite nos Juizados Especiais,
pois esse instituto representa ação nova, constituída
em autos apartados, anexos ao principal, apresentada no momento da contestação, mas com autonomia
processual, a exemplo do que ocorre aos embargos
do devedor, que também exigem decisão autônoma.
Mais ainda: nos Juizados Especiais, é possível ao
réu interpor, no próprio texto da contestação, pedido
contraposto ao do autor, que é o pedido de sentido inverso ao contido na inicial, observados os limites do que
foi requerido pelo autor na petição inicial, o que torna
defeso ao réu contrapor pedido além dos limites da própria lide, fixados pelo autor. Nos Juizados, a dedução de
pedido contraposto é deferida (ou negada) no próprio
ato da audiência, sem desdobramentos ou recursos.
Na reconvenção, ao contrário, as derivações permitem diversos recursos, entre eles os de agravo retido
ou de instrumento, o recurso adesivo, os embargos de
declaração ou os infringentes. Cabem, também, o re curso de apelação e os recursos especial e extraordinário, se existirem as condições processuais que os
permitam. É evidente que os desdobramentos dessa
postulação se encaixam mais apropriadamente em
processos com trâmite na Justiça Comum e sob procedimento ordinário, mas não numa Justiça célere e eminentemente verbal, como é a dos Juizados Especiais.
Dessa maneira, além das razões examinadas
na justificação da proposta, outras há a serem aditadas à tese que orienta a proposta, pois muitas são as
diferenças de procedimentos na Justiça Comum e
nos Juizados Especiais: valor da causa, limites do
contraditório, exigüidade de fórmulas, efetiva oralidade processual, entre tantas outras. Essas diferenças
não devem resultar na permissão, hoje deferida ao
autor, de optar por um ou por outro caminho judicial,
mas deve vincular objetivamente as causas.
III – Voto
Com as considerações precedentes, que evidenciam a constitucionalidade, juridicidade e adequação regimental, votamos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado nº 520, de 1999.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – José Fogaça, Relator
– Casildo Maldaner – Waldeck Ornélas – Lúcio
Alcântara – Roberto Freire – Romero Jucá –
Osmar Dias – Íris Rezende – Leomar Quintanilha – José Eduardo Dutra – Antônio Carlos Júnior – Luiz Otávio – Romeu Tuma – Moreira
Mendes – Pedro Simon (autor).
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Ofício nº 45/02-PRESIDÊNCIA/CCJ

Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
Subscrito pelo ilustre Senador Pedro Simon,
vem a esta Comissão, para apreciação em decisão
terminativa (RI/SF, art. 91, I), o projeto referenciado à
epígrafe, objetivando alterar dispositivos da Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994, que transformou o
Conselho Administrativo de Defesa Econômica –
CADE em autarquia e dispôs sobre a prevenção e a
repressão às infrações contra a ordem econômica.
As alterações objetivadas pela proposição atin gem os §§ 7º e 8º do art. 54 da lei em referência, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
§ 7º A eficácia dos atos de que trata
este artigo fica condicionada à sua aprovação, caso em que retroagirá à data de sua
realização. (NR)
§ 8º Os prazos estabelecidos nos §§
6º e 7º poderão ser prorrogados, justificadamente, por igual período, uma única vez, e
ficarão suspensos enquanto não forem
apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo,
solicitados pelo Cade, SDE ou SPE. (NR)“

Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAl DA MESA
LEI Nº 9.099, DE 26 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre os Juizados Especiais
Cíveis e Criminais e dá outras providências.
... ................................................................................
Art. 8º Não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas ju rídicas de direito público, as empresas públicas da
União, a massa falida e o insolvente civil.
§ 1º Somente as pessoas físicas capazes serão
admitidas a propor ação perante o Juizado Especial,
excluídos os cessionários de direito de pessoas jurídicas.
§ 2º O maior de dezoito anos poderá ser autor,
independentemente de assistência, inclusive para
fins de conciliação.
....................................................................................
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infrações contra a ordem econômica e dá
outras providências”.

Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 520, de 1999, de autoria
do Senador Pedro Simon, que “Altera a competência
funcional dos Juizados Especiais Cíveis regulada no
artigo 3º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que “dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, e
dá outras providências”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
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Justificando as modificações propostas, enfatiza
o ilustre autor, inicialmente, os princípios que, segundo a Constituição brasileira e a própria Lei nº 8.884,
orientam a ordem econômica nacional, a saber, a li berdade de iniciativa, a livre concorrência, a função
social da propriedade, a defesa dos consumidores e
a repressão ao abuso do poder econômico.
Em seguida, reproduz todo o art. 54 da lei em
comento, que regula as formas de controle a serem
utilizadas para preservação dos aludidos princípios,
do qual merecem especial destaque as seguintes
prescrições:

PARECER Nº 428, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 139, de 2000, de autoria do Senador Pedro Simon, que “altera a redação dos §§ 7º e 8º do art. 54 da Lei nº
8.884, de 11 de junho de 1994, que trans forma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, em Autarquia,
dispõe sobre a prevenção e repressão à
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”Art. 54. Os atos, sob qualquer forma
manifestados, que possam limitar ou de
qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de mercados
relevantes de bens ou serviços, deverão ser
submetidos à apreciação do Cade.
... ...........................................................
§ 4º Os atos de que trata o caput deverão ser apresentados para exame, previamente ou no prazo máximo de quinze dias
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úteis de sua realização, mediante o encaminhamento da respectiva documentação em
três vias à SDE, que imediatamente enviará
uma via ao Cade e outra à SPE.
... ...........................................................
§ 6º Após receber o parecer técnico da
SPE, que será emitido em até trinta dias, a
SDE manifestar-se-á em igual prazo, e em
seguida encaminhará o processo devidamente instruído ao Plenário do Cade, que
deliberará no prazo de trinta dias.
§ 7º A eficácia dos atos de que trata
este artigo condiciona-se à sua aprovação,
caso em que retroagirá à data de sua realização; não tendo sido apreciados pelo Cade
no prazo de trinta dias estabelecido no parágrafo anterior, serão automaticamente considerados aprovados.
§ 8º Os prazos estabelecidos nos §§
6º e 7º ficarão suspensos enquanto não fo rem apresentados esclarecimentos e documentos imprescindíveis à análise do processo, solicitados pelo Cade, SDE ou SPE.“
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de prazo, instrumento este que, quando de sua utilização em outras circunstâncias, nos é de desagradável
lembrança“.
Aberto o prazo regimental, não foram oferecidas
emendas à proposição em exame.
É o relatório.
II – Voto
O projeto, além de adotar técnica legislativa
adequada e obedecer aos trâmites regimentais pertinentes, não contempla matéria integrante do rol de
proposições que a Constituição Federal expressamente reserva à iniciativa privativa do Senhor Presidente da República. Note-se que a restrição especificada na alínea e do inciso II do § 1º do art. 61 da Lei
Fundamental envolve apenas as leis que disponham
sobre ”criação, estruturação e atribuições de Ministérios e órgãos da administração pública“, o que, a evidência, não engloba o caso vertente, em que tão-so mente se cogita da alteração de normas e prazos processuais, mediante modificações do texto de dispositivos de lei federal em vigor.
Nada vemos a objetar, portanto, no que se refere à sua constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade.

Linhas à frente, ob jeta que o transcrito § 7º,
editado quando ainda não se acelerará o processo
de surgimento de grandes conglomerados econômicos, permite a aprovação por decurso de prazo
dos atos de concentração econômica não apre ciados a tempo pelo Cade, o que, no seu entender,
não se coadu na com a dinâmica dos tempos presentes, em que “os fenômenos de concentração
econômica são mais freqüentes” e há “uma explícita tendência de fusões e incorporações de diversos setores do mer cado, no Brasil e no mundo.
Recentemente, deparamos com o não pouco po lêmico processo de fusão de grandes in dústrias cer vejeiras”.

No mérito, tampouco podemos deixar de emprestar-lhe a nossa manifesta aquiescência, porquanto as modificações propostas, em nosso entender,
consubstanciam oportuno aprimoramento do texto da
Lei nº 8.884, de 1994, especialmente no ponto em
que extinguem a injustificável modalidade de aprovação pelo simples decurso de prazo, um instrumento
que, além de convalidar omissões, pode-se prestar a
eventuais manobras e manipulações, em prejuízo
não apenas do bom funcionamento do CADE, mas
sobretudo do consumidor brasileiro.

E, concluindo, assinala que, em face de tais circunstâncias, entende ”oportuno adequar a legislação
vigente de forma a não permitir de instituições de controle e grande responsabilidade pelo equilíbrio da
economia nacional, como é o caso da SDE, SPE e do
CADE, se comportem de maneira açodada ou omissa
na apreciação destes atos“. Para tanto, faculta a es sas instituições ”a possibilidade de ampliação de
seus prazos para instrução de seus processos e, ao
mesmo tempo, por precaução, retira do texto ”a ques tionável aprovação destes mesmos atos por decurso

Diante do exposto, o nosso voto é no sentido da
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 139, de
2000.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator – Casildo Maldaner – Waldeck Ornélas – Jefferson Péres – Roberto Freire – Romero Jucá –
Osmar Dias – Pedro Simon (Autor) – Leomar
Quintanilha – Iris Rezende – José Eduardo Dutra – Antônio Carlos Junior – Romeu Tuma –
Luiz Otávio – Roberto Requião.
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Ofício nº 43/02-Presidência/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no art. 91, § 2º, do
Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2000, de autoria
do Senador Pedro Simon, que “altera a redação dos
§§ 7º e 8º do artigo 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994, que ‘Transforma o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE, em Autarquia, dispõe
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica e dá outras providências’”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral, Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que:
....................................................................................
(*)Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 32, de 11-9-2001:
e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração pública, observado o disposto no art. 84, VI;
....................................................................................
PARECER Nº 429, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei do
Senado nº 61, de 2002, de autoria do Se nador Osmar Dias, que altera a Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, para reajustar os valores estimados de contratação pela Administração Pública.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Nos termos regimentais, vem ao crivo desta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em deci-

MAIO 2002
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são terminativa, o anexo Projeto de Lei do Senado nº
61, de 2002, de autoria do eminente Senador Osmar
Dias, com vistas a reajustar os valores determinantes
das modalidades de licitação a que o Poder Público
está obrigado a realizar para a contratação de obras,
aquisição de bens e de serviços.
Os valores estão assim previstos na legislação
atual e no projeto de lei ora em exame:

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas ao projeto de lei.
II – Análise
Em sua justificação, o nobre Autor pondera que,
desde a última revisão de tais valores, com a edição
da Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998, a inflação,
medida pelo Índice Geral de Preços – Disponibilidade
Interna -superou a casa dos 45% (quarenta e cinco
por cento), o que tem criado grande distorção nos
procedimentos relativos às licitações públicas, impondo-se, por isso, a atualização desses parâmetros, no
percentual de 50% (cinqüenta por cento).
Observe-se, para que não pairem dúvidas sobre
o assunto, que o art. 120 da Lei nº 8.666/93, com a redação dada pela referida Lei nº 9.648/98, prevê a possibilidade de correção anual pelo Poder Executivo,
nos seguintes termos:
Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão
ser anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará publicar no Diário Oficial da União, ob-
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servando como limite superior a variação geral dos
preços do mercado, no período. (Grifou-se).
De notar, portanto, que a faculdade conferida ao
Poder Executivo para atualizar os valores, e não realizada, não impede o Poder Legislativo de buscar essa
correção através de lei, quando julgar oportuno e con veniente fazê-lo, como no caso vertente.
Mas, conquanto tecnicamente bem feita, a proposição contém uma pequena falha ao consignar na
alínea c do inciso I do art.23 o valor de R$l.500.000,00,
quando o correto é R$2.250.000,00. Emenda apresentada ao seu tempo, porém, fará o devido reparo.
III – Voto
Em suma, cabe esclarecer que a proposta obe dece aos preceitos do inciso XXVII do art. 22, do art.
48 e do art. 61, caput, todos da Constituição Federal,
é jurídica e está escrita em boa técnica legislativa, por

675
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isso que o parecer é pela aprovação do Projeto de Lei
do Senado nº 61, de 2002, com a seguinte emenda:
EMENDA Nº 1-CCJ
Dê-se à alínea c do inciso I do art. 23 da Lei nº
8.666, de 1993, referida no art. 1º do Projeto, a seguinte redação:
”c)
concorrência
–
acima
de
R$2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e
cinqüenta mil reais)”;
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Romeu Tuma, Relator – Casildo Maldaner – Waldeck Ornelas – Lúcio Alcân tara – Roberto Freire – Romero Jucá – Osmar Dias
(autor) – José Fogaça – Leomar Quintanilha – Íris
Rezende – José Eduardo Dutra – Antônio Carlos
Júnior – Moreira Mendes – Luiz Otávio.
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SECRETARIA-GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 8 de maio de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente.

TEXTO FINAL
DO PROJETO DE LEI DO
SENADO Nº 61, DE 2002 NA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA QUE:

Ofício nº 047/02 – Presidência/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002

Senhor Presidente,
“Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para reajustar os valores
estimados de contratação pela Administração Pública.”
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 23 da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993, passa a vigo rar com as seguin tes al te ra ções:
Art. 23. As modalidades de licitação a que se
referem os incisos I a III do artigo an terior serão de terminadas em função dos seguintes limites, tendo
em vista o valor estimado da contratação:
I – para obras e serviços de engenharia:

Em cum primento ao disposto no ar tigo 91, §
2º, do Regimento Interno desta Casa, comunico a
Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 61, de
2002, de autoria do Senador Osmar Dias, que “Altera a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para reajustar os va lores estimados de contratação pela
Administração Pública.”
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, Senador Bernardo Ca bral,
Presidente da Comis são de Constituição, Justi ça e
Cidadania.

a) convite – até R$225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais);

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

b) tomada de preços –
até
R$2.250.000,00 (dois milhões duzentos e
cinqüenta mil reais);
c) concorrência –
acima de
R$2.250.000,00 (dois milhões e duzentos e
cinqüenta mil reais);
II – para compras e serviços não referidos no inciso anterior:
a) convite – até R$120.000,00 (cento
e vinte mil reais);
b) tomada de preços –
até
R$975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais);
c) concorrência –
acima de
R$975.000,00 (novecentos e setenta e cinco mil reais);
.......................................................(NR)

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
....................................................................................
(*)Redação dada pela Emenda Constitucional
nº 19, de 4-8-98:
“XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas
públicas e sociedades de economia mista, nos ter mos do art. 173, § 1º, III;”
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....................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida esta
para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre
todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:
....................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares
e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso Nacional, ao Pre sidente da
República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 141, DE 2002
Alte ra disposi tivos da Lei nº 8.245,
de 18 de ou tubro de 1991, para deli mitar o pra zo de vi gência da fian ça lo ca tícia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 39 e 40 da Lei nº 8.245, de 18 de
outubro de 1991 (Lei do Inquilinato), passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 39. Salvo disposição contratual
em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução
do imóvel, exceto quando se tratar de fiança, que será sempre ajus tada por prazo
certo. (NR)
Art. 40. ..................................................
..............................................................
V – prorrogação da locação;
.....................................................(NR)”

Re gu la men ta o art. 37, inciso XXI,
da Cons tituição Fe deral, ins titui normas para li citações e contra tos da
Admi nis tra ção Pú blica e dá outras pro vidências.
....................................................................................
Art. 120. Os valores fixados por esta lei serão
automaticamente corrigidos na mesma periodicidade e proporção da variação do Índice Nacional de
Preços ao Consumidor (INPC), com base no índice
do mês de dezembro de 1991.
....................................................................................

Maio de 2002

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

LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998
Altera dispositivos das Leis nºs
3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 8.666,
de 21 de ju nho de 1993, nº 8.987, de 13
de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, e autoriza o Poder Executivo a promover a reestruturação da Cen trais
Elétricas
Brasileiras
–
ELETROBRÁS e de suas subsidiárias e
dá outras providências.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Expe diente lido vai à publicação.

A imprensa tem noticiado sobre decisões do Poder Judiciário, mais especificamente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que consideram nula, nos
contratos de locação imobiliária sem previsão expressa de prorrogação, a cláusula contratual que estende
a responsabilidade dos fiadores até a entrega das
chaves do imóvel.
Tais decisões nos parecem acertadas, pois visam a proteger adequadamente os fiadores, que
não devem responder por débitos referentes a pe ríodos posteriores ao fim do prazo definido no con trato ini cial.
Ocorre que o art. 39 da norma legal vi gente
estabelece que, ”salvo disposição contratual em
contrário, qualquer das garantias da locação se es -
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tende até a efetiva devolução do imóvel“, motivo
pelo qual julgamos conveniente modificar a redação do referido dispositivo, afastando pos síveis in terpretações em sentido contrário às mencionadas
decisões do STJ.
Por outro lado, pretendemos ir mais além.
Entendemos que ainda que o con trato preveja a
prorrogação do prazo inicial da locação, a fiança
deve ser ajustada por prazo determinado.
Com essa medida, visa-se a conferir ma ior segurança para o fiador, proporcionando-lhe uma pro teção legal mais apropriada, especialmente em virtude do fato de que o contrato de fi ança é, nor malmente, gratuito, prestando o fiador um favor ao afi ançado.
Vale ressal tar que a medi da não traz qualquer
prejuí zo ao lo cador que, no entanto, deverá ter o
cu i da do de exigir a re novação da fian ça, no caso
de pror ro ga ção do contra to de locação, independentemente de ela estar previs ta no con trato inici al
ou de ocorrer automaticamente, nas hipó te ses le gais.
Pelos motivos expostos, contamos com o apoio
dos ilustres pares para a aprovação do projeto.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2002. – Senador
Carlos Bezerra.

09023

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – O projeto será pu blicado e remetido à Co missão com petente.
Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso Nacional que serão lidos pelo Sr. 1º secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI Nº 11, DE 2002-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União crédito su plementar
no
valor
global
de,
R$20.571.084,00, em favor de di versos
Órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, para reforço de
dotações constantes do orçamento vigente.

LEI Nº 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991

....................................................................................
Art. 39. Salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até
a efetiva devolução do imóvel.
Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a
substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:
I – morte do fiador;
II – ausência, interdição, falência ou insolvência
do fiador, declaradas judicialmente;

Sexta-feira 24

III – alienação ou gravação de todos os bens
imóveis do fiador ou sua mudança de residência sem
comunicação ao locador;
IV – exoneração do fiador;
V – prorrogação da locação por prazo indeterminado, sendo a fiança ajustada por prazo certo;
VI – desaparecimento dos bens móveis;
VII – desapropriação ou alienação do imóvel.
....................................................................................

LEGISLAÇÃO CITADA

Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas
pertinentes

679

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.407, de 1O de
janeiro de 2002), em favor de diversos Órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor global de R$20.571.084,00
(vinte milhões, quinhentos e setenta e um mil, oitenta
e quatro reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 12 decorrerão da anulação parcial de
dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEGISLACAO CITADA
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
....................................................................................
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se
em:

Maio de 2002

§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste ar tigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a ar recadação
prevista e a realizada, con siderando-se, ainda, a
tendência do exercício. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos uti lizáveis, provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964
....................................................................................

I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas 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 abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida
de exposição justificativa.
(Veto rejeitado no D.O 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos:
(Veto rejeitado no D.O 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
D.O 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no D.O 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei; (Veto rejeitado no D.O
3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realiza-las. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a di ferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo
financeiro, con jugando-se, ainda, os saldos dos
créditos adicionais transferidos e as operações de
crédito a eles vinculadas. (Veto rejeitado no D.O
3-6-1964)

MAIO 2002

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização)
PROJETO DE LEI Nº 12, DE 2002-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito especial no valor global de
R$3.474.618,00, em favor do Tribunal de
Contas da União, da Justiça Eleitoral e da
Justiça do Trabalho, para os fins que es pecifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em
favor do Tribunal de Contas da União, da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, crédito especial no va lor global de R$3.474.618,00 (três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e dezoito reais), para atender à programação constante do Anexo
I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrerão de:
I – anu la ção par ci al de do ta ções or ça men tári as, no valor de R$3.374.618,00 (três mi lhões,
tre zen tos e se ten ta e qua tro mil, se is cen tos e de zoito re a is), con for me in di ca do no Ane xo II des ta
Lei; e
II – incorporação de recursos oriundos de ope ração de crédito externa, no montante de
R$100.000,00 (cem mil reais).
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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LEGISLACÃO CITADA

Maio de 2002

LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002.
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de 2002.

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
Art. 41. Os créditos adicionais classificam-se em:
I – suplementares, os destinados a reforço de
dotação orçamentária;
II – especiais, os destinados a despesas 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 abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa.
(Veto rejeitado no D0 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeitado
no D0 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
DO 3-6-1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei; (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao poder
executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo fi nanceiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito
a eles vinculadas. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste ar tigo, o saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a ar recadação
prevista e a realizada, considerando-se, ainda, a
tendência do exercício. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 4º Para o fim de apurar os recursos utilizáveis,
provenientes de excesso de arrecadação, deduzir-se-á a importância dos créditos extraordinários
abertos no exercício. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)

(À Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os projetos que acabam de ser lidos vão à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução nº 1, de 2001, do
Congresso Nacional, a Presidência estabelece o se guinte calendário para a tramitação dos projetos:
Até 28 de maio: publicação e distribuição de
avulsos;
Até 5 de junho: prazo final para a apresentação
de emendas;
Até 10 de junho: publicação e distribuição de
avulsos das emendas.;
Até 20 de junho: encaminhamento do parecer final à Mesa do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 043/02–PRESIDENCIA/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 139, de 2000, de autoria
do Senador Pedro Simon, que “Altera a redação dos
§§ 7º e 8º do artigo 54 da Lei nº 8.884, de 11 de junho
de 1994, que ‘Transforma o Conselho Administrativo
de Defesa Econômica – CADE, em Autarquia, dispõe
sobre a prevenção e repressão às infrações contra a
ordem econômica e dá outras providências.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 044/02–PRESIDENCIA/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes-
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ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 141, de 1999, de autoria
do Senador Pedro Simon, que “Acrescenta um inciso
XI ao artigo 649 da Lei nº 5.869/73 – CPC, dispondo
sobre a impenhorabilidade das maquinas, equipamentos e implementos agrícolas”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 045/02-Presidência/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 520, de 1999, de autoria
do Senador Pedro Simon, que “Altera a competência
funcional dos Juizados Especiais Cíveis regulada no
artigo 3º da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995,
que dispõe sobre os Juizados Cíveis e Criminais, e dá
outras providências.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 047/02–PRESIDÊNCIA/CCJ
Brasília, 8 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no ar tigo 91, §
2º, do Re gimento Interno desta Casa, comunico a
Vossa Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nes ta data, esta Comissão deliberou pela
aprovação do Projeto de Lei do Senado no 61, de
2002, de autoria do Senador Osmar Dias, que “Alte ra a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para reajustar os va lores estimados de contratação pela
Administração Pública”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral – Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ofício nº 048/02-PRESIDENCIA/CCJ
Brasília, 08 de maio de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no artigo 91, § 2º,
do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa
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Excelência que, em Reunião Ordinária realizada nesta data, esta Comissão deliberou pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 439, de 1999, de autoria
do Senador Lúcio Alcântara, que “Dispõe sobre a proteção e defesa do usuário dos serviços públicos prestados pela administração direta, indireta e delegada
da União”.
Aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.
Cordialmente, – Bernardo Cabral – Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com referência aos ofícios que acabam de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do
art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento Interno fica aberto
o prazo de cinco dias úteis para a interposição de
recursos por um décimo da composição da Casa,
para que os Projetos de Lei do Senado nºs 141, 439
e 520, de 1999; 139, de 2000; e 61, de 2002, cujos
pareceres foram lidos anteriormente, se jam apre ciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 290, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais a retirada, em
caráter definitivo, do requerimento nº 242, de 9-5-02, de
minha autoria.
Sala de Sessões, 23 de maio de 2002. – Geraldo
Cândido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Defiro o
requerimento que acaba de ser lido nos precisos ter mos do art. 215, inciso II, alínea c, do Regimento
Interno.
Sobre a mesa requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 291, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Constituição Federal, combinado com os art.s 215 e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitados
ao Senhor Ministro de Estado da Educação cópias dos
relatórios das auditorias realizadas atendendo as sugestões da Comissão de Sindicância, constituída pela
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Portaria nº 366/2001, destinada a apurar irregularidades na aplicação dos recursos provenientes do Programa de Garantia de Renda Mínima – PGRM.
Justificação
Em fevereiro de 2001, levei ao conhecimento
do Ministro da Educação denúncias que foram enviadas ao meu gabinete por cidadãos de diversas uni dades da federação sobre in dícios de irregularidades na aplicação dos recursos do Programa de Ga rantia de Renda Mínima. Através da Portaria Ministerial acima citada foi designada Comissão de Sindi-

MAIO 2002
Maio de 2002

cância que, após visitar vários municípios, concluiu
que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu cação deveria efetuar auditorias em cada um deles.
Como os trabalhos da Comissão encerram-se em
maio de 2001, avalio que já houve tempo suficiente
para a realização das auditorias recomendadas. As
informações aqui solicitadas são de grande importância para que possamos cumprir com nossas atri buições constitucionais.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2002. – Eduardo Suplicy.
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REQUERIMENTO Nº 292, DE 2002
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com os artigos 215
e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, re queiro sejam solicitadas à Senhora Ministra de Esta do da Integração Nacional informações sobre as
prestações de contas dos convênios 220/99 e
531/99, firmados com a Prefeitura Municipal de Barra do Corda-MA.
Justificação
No primeiro semestre de 2001 a Câmara Municipal de Barra do Corda instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para apurar possíveis irregularidades na aplicação dos recursos provenientes dos mencionados convênios. Apesar de os trabalhos da Comissão terem sido prejudicados devido ao
fato de o ex-prefeito do município se recusar a prestar
depoimento, foram encontrados sérios indícios de
desvios de recursos o que pode ser constatado atra vés do Relatório da CPI que foi encaminhado ao Mi nistério da Integração Nacional em agosto de 2001.
Considerando tratar-se de recursos federais as informações aqui solicitadas são de grande importância
para que possamos cumprir com nossas atribuições
constitucionais.
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Sala das Sessões, 23 de maio de 2002. – Senador
Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 293, DE 2002
Nos termos do parágrafo 2º do artigo 50 da
Constituição Federal, combinado com os artigos 215
e 216 do Regimento Interno do Senado Federal, re queiro seja solicitado ao Senhor Ministro de Estado
da Educação cópia do relatório da auditoria realizada
no município de Barra do Corda – MA sobre a aplicação dos recursos repassados àquele ente da Federação nos últimos anos.
Justificação
No primeiro semestre de 2001 a Câmara Municipal de Barra do Corda instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI para apurar possíveis
desvios de recursos dos convênios firmados entre
aquele município e os diversos órgãos da União, no
período de 1997 a 2000. Devido ao fato de o ex-prefeito do município se recusar a prestar depoimento, os
trabalhos da Comissão foram prejudicados e, visando
o total esclarecimento das supostas irregularidades o
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação –
FNDE realizou uma auditoria naquele município. As
informações aqui solicitadas visam o cumprimento do
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dispositivo constitucional que prevê a fiscalização das
ações do Poder Executivo pelo Senado Federal.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2002. – Senador
Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 294, DE 2002
Nos termos do parágrafo 2º do Art. 50 da Constituição Federal e nos artigos 215 e 216 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao Ministro da Fazenda as seguintes informações, relativas ao Banco do Nordeste do Brasil –
BNB.
1. Relação, em meio magnético, de todos os
projetos financiados pelo Banco do Nordeste do Bra sil – BNB, no período de 1995 a 2002, cujos valores
ultrapassam R$300.000,00 (trezentos mil reais).
2. Informar a localização de cada projeto, o cre dor, o objeto e o prazo de carência.
3. Quanto foi aprovado e quanto liberado para
cada projeto?
4. Qual o montante da dívida atual de cada um
dos credores?
5. Quais os projetos que não atingiram os objetivos propostos no contrato inicial? O que o Banco está
fazendo para recuperar os recursos emprestados?
Justificação
Temos recebido inúmeras denúncias de irregularidades em projetos financiados pelo Banco do Nordeste
do Brasil – BNB localizados em diversos estados da re gião nordeste. Alguns desses projetos se transformaram em verdadeiros fracassos causando sérios prejuízos aos cofres da instituição. Considerando as atribuições constitucionais desta Casa as informações aqui
solicitas são de grande importância para que possamos
identificar as causas de alguns ”ralos“ que permitem a
drenagem de recursos públicos. Esses dados nos pos sibilitarão alterar as normas atuais de forma a coibir que
tais práticas voltem a ocorrer.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2002. – Senador
Eduardo Suplicy.

(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os requerimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos
Patrocínio.
São lidos os seguintes:
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REQUERIMENTO Nº 295, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 281, combinado com
o art. 375, IV, do Regimento Interno, dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer nº 419,
de 2002, da Comissão de Educação, sobre Projeto de
Decreto Legislativo nº 14, de 2002 (nº 1.146/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural Norte-Paranaense,
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Arapongas, Estado do
Paraná, a fim de que matéria conste da Ordem do Dia
da próxima sessão deliberativa.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2002. – Álvaro
Dias.
REQUERIMENTO Nº 296, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 281, combinado
com o art. 375, IV, do Regimento Interno, dispensa de
interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer
nº 420, de 2002, da Comissão de Educação, sobre
Projeto de Decreto Legislativo nº 15, de 2002 (nº
1.147/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que outorga permissão à Fundação Cultural
Norte-Paranaense, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Arapongas,
Estado do Paraná, a fim de que matéria conste da
Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2002. – Álvaro
Dias.
O SR. PRESIDENTE(Ramez Tebet) – Em votação os requerimentos.
As Srªs e os Srs. Senadores que os aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovados.
As matérias a que se referem figurarão na Ordem
do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência recebeu do Tribunal de Contas da União os seguintes Avisos:
– Nº 38, de 2002 (1.100/2002, na origem), de 8
do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº 456,
de 2002 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao
Relatório de Auditoria Operacional realizada no Setor
Elétrico Brasileiro (Ministério de Minas e Energia,
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, Centrais Elétricas Brasileiras S. A – ELETROBRÁS e Câ mara de Gestão da Crise de Energia Elétrica) , com o
objetivo de identificar as causas da crise de abasteci-
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mento no setor elétrico, bem como as possíveis soluções para o setor, no intuito de evitar racionamento de
energia nos próximos anos (TC – 005.308/2001-6).
– Nº 39, de 2002 (nº 1.127/2002, na origem), de
8 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
454, de 2002 – TCU (Plenário), bem como dos res pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao Relatório de Auditoria Operacional realizada
no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
– FNDE, Secretaria de Educação Média e Tecnológica – Semtec/MEC, Secretaria de Educação Fundamental – SEF/MEC e Subsecretaria de Assuntos
Administrativos – SAA/MEC, no período de
15.10.2001 a 14.12.2001, abrangendo os exercícios
de 1996 a 2001, com a finalidade de avaliar a qualidade das obras executadas em escolar públicas com re cursos federais (TC – 013337/2001-2).
– Nº 40, de 2002 (nº 1.046/2002, na origem), de
8 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
458, de 2002 – TCU (Plenário), bem como dos res pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
Relatório de Auditoria Operacional realizada no Pro grama de Microcrédito “Crediamigo”, gerido pelo Banco do Nordeste do Brasil S. A no Estado da Paraíba,
tendo como parâmetro o impacto almejado sobre parcela da sociedade marginalizada pelo restante do
mercado financeiro, gerando novas oportunidades de
ocupação e renda (TC – 003.749/2001-1).
– Nº 41, de 2002 (nº 1.073/2002, na origem), de
8 do corrente, encaminhando cópia da Decisão nº
447, de 2002 – TCU (Plenário), bem como dos res pectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre
Relatório de Auditoria Operacional realizada no Pro grama Habitar – Brasil, operacionalizado pela Caixa
Econômica Federal – CEF, visando á análise do pla nejamento, da programação orçamentária e da execução financeira (TC – 005.042/2000-3)
O Aviso nº 38, de 2002, vai à Comissão de Serviços de Infra-Estrutura e à de Fiscalização e Controle.
O Aviso nº 39, de 2002, vai à Comissão de Edu cação e à de Fiscalização e Controle.
O Aviso nº 40, de 2002, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos e à de Fiscalização e Controle.
O Aviso nº 41, de 2002, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos, à de Assuntos Sociais e à de
Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo o
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo do Ofício nº
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S/11, de 1982 (nº 418/82, no origem), do Governo do
Estado do Pará, solicitando autorização do Senado
Federal para alienar uma área de terras devolutas situada no Município de Moju à firma Sococo-Agroindústrias da Amazônia Ltda.
Será feita a devida comunicação ao Governo do
Estado do Pará.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sras. e
Srs. Senadores, peço a colaboração de V. Exªs com a
Mesa, no sentido de que comecemos agora a Ordem
do Dia, visto que as matérias dela constantes são pacíficas e rápidas.
Em seguida, passaremos à lista de oradores. Se
não houver objeção, assim procederemos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 24, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 268, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 24, de 2002 (apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Pa recer nº 380, de 2002, Relator: Senador
Romero Jucá, com votos contrários dos
Senadores Antonio Carlos Júnior e Paulo
Sauto), que autoriza a União a contratar
operação de crédito externo, no valor total de quatorze milhões, quatrocentos e
sessenta mil dólares dos Estados Unidos
da América, entre a República Federativa
do Brasil e o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
(Destinada ao financiamento do Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários
– PROAT II).
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Em votação o projeto.
Não havendo quem peça a palavra para encaminhar, encerro o encaminhamento.
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As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários da Senadora
Heloísa Helena e do Senador Fernando Ribeiro.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução nº 24, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Se nador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 430, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 24, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 24, de 2002, que autoriza
a União a contratar operação de crédito externo, no
valor total de US$14,460,000.00 (catorze milhões,
quatrocentos e sessenta mil dólares norte-americanos), entre a República Federativa do Brasil e o Ban co Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de maio de
2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Antonio
Carlos Valadares – Carlos Wilson.
ANEXO AO PARECER Nº 330, DE 2002
Faço saber que o Senado Federal
aprovou, e eu, Presidente, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Inter no, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor total de
US$14,460,000.00 (catorze milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares norte-americanos), entre a República Federativa do Brasil e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento
(BIRD).
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a contratar operação de crédito externo, no valor total de
US$14,460,000.00 (catorze milhões, quatrocentos e
sessenta mil dólares norte-americanos), entre a Re -
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pública Federativa do Brasil e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
Parágrafo único. Os recursos oriundos da autorização a que se refere o caput deste artigo serão destinados ao financiamento do Programa de Aperfeiçoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários
(Proat II), no âmbito do Programa de Modernização
do Estado.
Art. 2º A operação de crédito consiste nas seguintes condições e características:
I – devedor: República Federativa do Brasil/Ministério da Fazenda;
II – credor: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III – valor: US$14,460,000.00 (catorze milhões,
quatrocentos e sessenta mil dólares norte-americanos);
IV – carência: 60 (sessenta) meses;
V – principal: em 20 (vinte) parcelas semestrais,
iguais e consecutivas, vencendo-se a primeira em 15
de março de 2007 e a última em 15 de setembro de
2016, sendo as parcelas de pagamento do principal
no valor de US$725,000.00 (setecentos e vinte e cin co mil dólares norte-americanos), com exceção da vigésima, cujo valor será de US$685,000.00 (seiscentos e oitenta e cinco mil dólares norte-americanos);
VI – juros: calculados a Libor Base Rate mais
Libor Total Spread para 6 (seis) meses em dólares
norte-americanos, pagáveis semestralmente;
VII – prazo: 174 (cento e setenta e quatro) meses;
VIII – comissão de compromisso: 0,75% a.a.,
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano), paga
anualmente sobre o saldo não desembolsado;
IX – comissão de abertura: 1% (um por cento)
sobre o valor total do empréstimo, paga, de uma
vez, simultaneamente ao ingresso dos recursos.
Art. 3º A celebração do Contrato a que se refere
esta autorização fica condicionada à renovação do
respectivo credenciamento pelo Banco Central do
Brasil.
Art. 4º O prazo para o exercício da presente autorização é de 540 (quinhentos e quarenta) dias, a
contar da data de sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)

Micro nº 4

MAIO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Maio de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 269, de 2002 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 25, de 2002 (apresentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão de seu Pa recer nº 381, de 2002 , Relator: Senador
Romeu Tuma, com abstenção do Senador Paulo Souto), que autoriza a União a
contratar operação de crédito externo, no
valor de até cento e sessenta e sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares
dos Estados Unidos da América, de prin cipal, com o HSBC Bank plc e o Crédit
Commercial de France. (Destinada ao financiamento de equipamentos para o
projeto Modernização da Frota da Força
Aérea Brasileira).
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
Não havendo quem peça a palavra para encaminhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Resolução nº 25, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Se nador Carlos Patrocínio.
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PARECER Nº 431, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 25, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 25, de 2002, que autoriza
a União a contratar operação de crédito externo, no
valor total de US$167,054,000.00 (cento e sessenta e
sete milhões, cinqüenta e quatro mil dólares norte-americanos), de principal, com o HSBC Bank PLC
e o Crédit Commercial de France, destinada ao financiamento de equqamentos para o projeto “Modernização da Frota da Força Aérea Brasileira”.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de maio de
2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Antonio
Carlos Valadares – Carlos Wilson.
ANEXO AO PARECER Nº 431, DE 2002
Faço saber que o Senado Federal
aprovou, e eu, Presidente, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte.
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Autoriza a União a contratar operação de crédito externo, no valor total de
US$167,054,000.00 (cento e sessenta e
sete milhões, cinqüenta e quatro mil dólares norte-americanos), de principal,
com o HSBC Bank PLC e o Crédit Com mercial de France, destinada ao financiamento de equivamentos para o projeto
“Modernização da Frota da Força Aérea
Brasileira.”
O Senado Federal resolve:
Art. 1ª É a União autorizada, nos termos do art. 52,
V, da Constituição Federal, e da Resolução nº 96, de
1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal, a contratar operação de crédito
externo, no valor de até US$167,054,000.00 (cento e
sessenta e sete milhões, cinqüenta e quatro mil dólares
norte-americanos), de principal, com o HSBC Bank
PLC e o Crédit Commercial de France, destinada ao financiamento de equipamentos para o projeto ”Modernização da Frota da Força Aérea Brasileira”.
Art. 2º A operação de crédito de que trata o art.
1º apresenta as seguintes características financeiras:

É lido o seguinte:
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dos, entre os dois credores, nas seguintes
parcelas:
a) HSBC Bank plc: US$95,968,000.00
(noventa e cinco milhões, novecentos e sessenta e oito dólares nor te-americanos);
b) Crédit Commercial de France:
US$71,086,000.00 (setenta e um milhões,
oitenta e seis mil dólares norte-americanos);
II – devedor: República Federativa do
Brasil;
III – órgão executor: Ministério da Defesa – Comando da Aeronáutica;
IV – finalidade: financiamento de 85%
(oitenta e cinco por cento) dos equipamentos a serem adquiridos pelo Comando da
Aeronáutica para o projeto ”Modernização
da Frota da Força Aérea Brasileira“;
V – desembolso: ao fornecedor, conforme solicitações de desembolsos formais,
referentes aos bens fornecidos e serviços
prestados, tendo como data-limite 48 (quarenta e oito) meses, contados da data de
efetividade;
VI – carência: mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) meses, entre o primeiro desembolso e a primeira parcela de amortização;
VII – amortização: 10 (dez) parcelas
semestrais, iguais e consecutivas, para
cada desembolso;
VIII – juros: USD Commercial Interest
Reference Rate (CIRR), para o período de 2
(dois) - 5 (cinco) anos, prevista na data de
assinatura do contrato comercial, vencíveis
semestralmente;
IX – taxa de utilização: 0,375% (trezentos e setenta e cinco milésimos por cento) fixos, sobre o valor da operação;
X – despesas gerais: gastos incorridos
com a preparação e efetividade do Contrato
de Empréstimo, no valor de até
US$10,000.00 (dez mil dólares nor te-americanos).
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de 540 (quinhentos
e quarenta dias), contado da data de sua publicação.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
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Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados.
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 112, DE 2001
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 276, de 2001 – art. 336, II,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 112, de 2001 (nº 113/99,
na Casa de origem), que concede anistia a
dirigentes ou representantes sindicais e
trabalhadores punidos por participação em
movimento reivindicatório, tendo.
Parecer favorável, sob nº 162, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Eduardo Dutra.
Durante o prazo de cinco dias úteis perante a
Mesa, não foram oferecidas emendas.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, talvez estejamos hoje
escrevendo o penúltimo capítulo de uma novela que
se arrasta desde 1995. Digo penúltimo capítulo por que acredito que o último seja a sanção, pela Presidência da República, deste projeto de lei.
Todos devem se recordar que, em 1995, houve
uma greve na Petrobras que durou 32 dias e que foi
reprimida, com muito rigor, pelo Governo Federal.
Essa greve acabou redundando em cerca de noventa
punições – em torno de sessenta demissões e diversas suspensões – aos petroleiros, inclusive a dirigentes sindicais, que, pela lei, tinham estabilidade. Também, na ocasião, multas foram impostas aos diversos
sindicatos de petroleiros do Brasil – em torno de um
milhão de reais para cada sindicato –, que, se viessem realmente a ser aplicadas, provocariam a inviabilização e o fechamento desses sindicatos.
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Na oportunidade, eu e o Deputado Luciano
Zica, do PT de São Paulo, apresentamos dois projetos de lei, simultaneamente, no Senado e na Câmara.
Um que visava a anistiar o pagamento das multas e
outro que visava a anistiar os petroleiros punidos, ga rantindo a reintegração daqueles que haviam sido de mitidos. Esses projetos tiveram um longo caminho na
Câmara e no Senado.
Inicialmente, tanto eu como o Deputado Luciano
Zica priorizamos a tramitação do projeto de anistia
das multas; primeiro, porque avaliávamos que teria
maior possibilidade de ser aprovado e, segundo, por que estava em jogo a sobrevivência dos próprios sin dicatos e, consequentemente, da capacidade de or ganização da categoria petroleira.
Foi aprovado, primeiro, o projeto do Deputado
Luciano Zica, por acordo feito na Câmara dos Deputados. O projeto, aprovado por acordo de lideranças,
veio para o Senado, onde também foi aprovado por
acordo de lideranças. Foi aprovado por unanimidade.
Logo depois, fomos surpreendidos com o veto
integral do Governo ao projeto que havia sido aprovado por unanimidade. No entanto, não esmorecemos,
já que ainda havia o projeto de minha autoria tramitando aqui no Senado. Retomamos as negociações e
as articulações, eu e o Deputado Luciano Zica, no Senado e na Câmara, no sentido de viabilizar a aprovação do nosso projeto. Conseguimos a aprovação do
nosso projeto, mais uma vez, por acordo de lideranças aqui no Senado. O projeto foi à Câmara dos De putados, onde também foi aprovado. Foi à sanção.
Acabou sendo sancionado com alguns vetos que não
impediram a aplicação do nosso objetivo, que era a
anistia das multas.
Partimos para as articulações, as conversas e a
luta no sentido de aprovar o projeto de anistia dos de mitidos. Nesse interim, encerrou-se a legislatura, e o
Deputado Luciano Zica, infelizmente, não foi reeleito.
Portanto, seu projeto na Câmara foi arquivado. O De putado Jair Meneguelli, no início de 99, reapresentou
o projeto do Deputado Luciano Zica.
Concomitantemente, trabalhávamos para a apro vação do projeto no Senado. Conseguimos aprovar, no
Senado, o projeto da forma como havia sido relatado
pelo Senador Roberto Requião, garantindo a reintegração dos demitidos e, entendendo que a anistia deve gerar todos os efeitos a ela inerentes, prevendo o pagamento dos salários atrasados nesse período.
Na ocasião, inclusive, a Liderança do Governo
no Senado apresentou uma emenda estabelecendo
que essa aprovação da lei não teria efeitos financeiros. Essa emenda foi rejeitada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania; veio ao plenário, e
também foi rejeitada. O projeto foi à Câmara com o
texto que havia sido aprovado pela CCJ.
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Ao mesmo tempo, estava em discussão, na Câmara, o projeto do Deputado Jair Meneguelli. Houve
um acordo com as Lideranças do Governo, no sentido
de aprovar o projeto com um § 1º, estabelecendo que
o disposto no artigo anterior, que era da reintegração,
só geraria efeitos financeiros a partir da publicação da
lei. Portanto, não implicaria pagamento retroativo dos
salários, mas estabelecia que esse período de afastamento seria computado para efeito de tempo de serviço, progressão salarial e também garantia o pagamento das contribuições previdenciárias, tanto pública quanto privada.
Ficamos, então, com dois projetos: um, da Câ mara, que já havia sido encaminhado para o Senado,
que é esse que estamos votando agora; e um projeto
do Senado, encaminhado à Câmara, que garantia o
pagamento integral dos salários. Tivemos, então – eu,
o Deputado Jair Meneguelli e a liderança dos petroleiros – uma reunião com o então Ministro Arthur Virgílio. Como gato escaldado tem medo de água fria, da
mesma forma que já havia sido aprovado um projeto,
por unanimidade, nas duas Casas, mas havia sido vetado pelo Presidente, queríamos ter a garantia de que
isso não aconteceria. Portanto, houve um acordo com
o então Ministro Athur Virgílio de que o Governo sancionaria o projeto que veio da Câmara, que é este que
estamos votando agora.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora
eu fosse o autor de uma matéria, um projeto que foi
aprovado pelo Senado e estava na Câmara, sempre
entendemos que, nessa questão, nunca houve nem
haveria discussão de paternidade, até porque tanto
com o Deputado Luciano Zica quanto com o Deputado Jair Meneguelli, sempre estabelecemos uma parceria no sentido de aprovar o projeto que fosse viável
à aprovação e garantida a sua sanção.
Felizmente, chegamos a esse acordo, conseguimos a assinatura, no Senado, de todos os Líderes
partidários, e garantimos a aprovação do projeto, em
regime de urgência. Temos certeza de que o projeto
será aprovado, por unanimidade, e confiamos que
será sancionado pelo Presidente da República, para,
como já disse, encerrar de vez essa novela.
Quero registrar que estão aqui presentes, prestigiando nossa sessão, os companheiros José Genivaldo da Silva, da Comissão Nacional dos Demitidos,
da FUP, e de João Antonio de Morais, Diretor de
Assuntos Jurídicos e Institucionais da Federação Única
dos Petroleiros, da CUT, que aguardam a votação des sa matéria. Temos certeza de que esse projeto será
sancionado, colocando em toda sua plenitude a anis tia, quer dizer, ao esquecimento, um processo que foi
amplamente debatido pelo Congresso Nacional.
Registro também a importância que teve o Po der Legislativo no encaminhamento dessa questão.
Todos estamos de parabéns por chegarmos a esse fi-
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nal feliz – embora não sendo o ideal daquilo por que
lutávamos. Acreditamos que o projeto, da forma que
está, atenderá aos interesses de todos. O nosso voto,
naturalmente, é favorável. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, quero apenas registrar a nos sa posição pessoal e do nosso Partido, o Partido Trabalhista Brasileiro.
Trata-se da reintegração de cerca de uma centena de petroleiros, que, no seu movimento justo, reivindicatório, entre os anos de 90 e 96, tiveram os seus direitos tolhidos, e também mais de uma centena de
sindicalistas que foram punidos.
Em que pese o direito de greve, consagrado na
Constituição, o TST não julgou o mérito dessa questão
e esses petroleiros foram injustamente punidos com a
demissão. Pretendemos, hoje, reparar essa injustiça.
Congratulamo-nos com todos os Membros des te Parlamento, que se detiveram na apreciação dessa
matéria, aqueles que a apresentaram e que brigaram
pela sua aprovação.
Não se trata de recursos financeiros de monta,
mas tão-somente de reintegração, contagem de tem po e despesas previdenciárias.
Portanto, votamos favoravelmente a esse projeto. O Congresso Nacional está de parabéns por reparar essa injustiça, ou seja, tolher o direito de greve
constitucional do trabalhador brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 112, DE 2001
(Nº 113/99, na Casa de origem)
Concede anistia a dirigentes ou representantes
sindicais e trabalhadores punidos por participação
em movimento reivindicatório.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedida anistia a dirigentes, representantes sindicais, e demais trabalhadores integrantes
da categoria profissional dos empregados da empresa
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Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, que, no período compreendido entre 1º de setembro de 1994 e 1º de
setembro de 1996, sofreram punições, despedidas ou
suspensões contratuais, em virtude de participação
em movimento reivindicatório, exercício do mandato
ou representação sindical, assegurada aos dispensados ou suspensos a reintegração no emprego.
§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da publicação desta lei.
§ 2º Fica assegurado o cômputo do tempo de
serviço, a progressão salarial e o pagamento das contribuições previdenciárias, tanto pública quanto privada, do período compreendido entre as dispensas ou
suspensões contratuais e a vigência desta lei.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento do nº 279 – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 189, de
2002 (nº 1.659/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Vitória
do Jari a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vitória do
Jari, Estado do Amapá, tendo
Parecer favorável, sob n.º 416, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Gilvam Borges.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB – AP. Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero
somente registrar, no plenário desta Casa, os nossos
agradecimentos a V. Exª, à Mesa e a todos os nossos
queridos Senadores que, agora, unanimemente,
aprovam a Rádio de Vitória do Jari. Trata-se de uma
comunidade distante, no seio da Amazônia. O povo
de lá fica muito feliz e, em nome dele, como Relator
da matéria, registro nossos sinceros agradecimentos
ao Plenário do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai a promulgação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 154, DE 2002
(Nº 1.412/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à RB _ Rádio e Televisão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Linhares,
Estado do Espírito Santo.

Aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Vitória do
Jari a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Vitória do Jari,
Estado do Amapá.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº – Rádio e Televisão Ltda. para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 116, DE 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 154, DE 2002
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento do nº 280 – art. 336, II, combinado
com o art. 338, IV, do Regimento Interno)

Parecer favorável, sob nº 415, de 2002, da
Comis são de Educação, Re lator: Sena dor Ri cardo
Santos, com absten ção do Senador Geral do Cân dido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
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É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 189, DE 2002
(Nº 1.659/02, na Câmara dos Deputados)

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 154, de 2002
(nº 1.412/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga a concessão à R. B. – Rádio e Televisão Ltda.
Para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Linhares, Estado do Espírito Santo, tendo.
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Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai a promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 592, de 11 de outubro de 2001, que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Vitória do Jari a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Vi tória do Jari, Estado do Amapá.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:

721

Segunda sessão de discussão, em
primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 116, de 2002, de iniciativa da Comissão Mista de Segurança Pública, que
acrescenta artigo ao Código Penal e mo difica a pena cominada aos crimes de
corrupção ativa e passiva.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia oportunamente, para o segundo turno, obedecido o interstício
regimental.

Micro nº 4

É o seguinte o projeto aprovado:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 115, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em
primeiro turno, do Projeto de Lei do Senado nº 115, de 2002, de iniciativa da Co-

Micro nº 4

MAIO 2002
Maio de 2002

missão Mista de Segurança Pública, que
dispõe sobre o Sistema Nacional Antidrogas; sobre a prevenção, a repressão e
o tratamento; define crimes, regula o procedimento nos crimes que define e dá
outras providências.
Em discussão o projeto, em primeiro turno. (Pausa.)
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Maio de 2002
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Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa para a segunda sessão de discussão, em pri meiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:

Parecer favorável, sob nº 155, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Waldeck
Ornélas.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 439, de
2001 (nº 1.125/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Empresa de Comunicação
Grande Rio Ltda. Para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Penedo, Estado
de Alagoas, tendo
Parecer favorável, sob nº 222, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Teotônio Vilela Filho, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 439, DE 2001
(Nº 1.125/2001, na Câmara dos Deputados)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2001
(Nº 1.083/2001, na Câmara dos Deputados)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 549, de 14 de setembro de 2000, que au toriza a Associação dos Produtores e Moradores,
do Município de Condeúba a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Condeúba, Esta do da Bahia.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 439, DE 2001

É o seguinte o projeto aprovado:

Aprova o ato que autoriza a Associação, dos Produtores e Moradores do
Município de Condeúba a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Condeúba, Estado da Bahia.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 9:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de 2001
(nº 1.083/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação dos Produtores e Moradores do Município de Condeúba a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Condeúba, Estado da Bahia, tendo.

723

Aprova o ato que outorga permissão
à Empresa de Comunicação Grande Rio
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada cidade de penedo, Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional Decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à portaria nº 613, de 4 de outubro de 2000, que outorga
permissão à Empresa de Comunicação Grande Rio
Ltda., para explorar, por dez anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Penedo, Estado de
Alagoas.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

Micro nº 4
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 440, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 440, de 2001 (nº
1.140/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Quilombo para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Largo, Estado de
Alagoas, tendo
Parecer favorável, sob nº 223, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Teotônio Vilela Filho, com abstenções dos Senadores Eduardo Suplicy e Ge raldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 440, DE 2001
(Nº 1.140/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Quilombo para executar ser -

Maio de 2002

viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Rio Largo,
Estado de Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à
portaria nº 809, de 28 de dezembro de 2002, que
outorga a permissão à Fundação Quilombo para
executar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Rio Largo, Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
A Presidência esclarece ao Plenário que, em
virtude da realização da sessão conjunta do Congresso Nacional para eleição do Conselho de Comunicação Social, não haverá sessão do Senado
Federal na próxima terça-feira.
Encareço a presença das Srªs e dos Srs. Senadores à sessão conjunta do Congresso Nacional,
na próxima terça-feira, às 14 horas, que tratará de
matéria muito importante, que vem sendo discutida
desde 1988, e que agora terá solução.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, projetos recebidos da Câmara dos Deputados
que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Carlos Patrocínio.
São lidos o seguintes:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2002
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MAIO 2002
Maio de 2002

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

731
Sexta-feira 24

09075

732
09076 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio de 2002

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

733
Sexta-feira 24

09077

734
09078 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio de 2002

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

735
Sexta-feira 24

09079

736
09080 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio de 2002

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

737
Sexta-feira 24

09081

738
09082 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio de 2002

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

739
Sexta-feira 24

09083

740
09084 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio de 2002

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

741
Sexta-feira 24

09085

742
09086 Sexta-feira 24

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

MAIO 2002
Maio de 2002

MAIO 2002
Maio de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 194, DE 2002
(Nº 1.0.69/2001 na Câmara dos Deputados)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 195, DE 2002
(CNº 1.112/2001, na Câmara dos Deputados)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 196, DE 2002
(Nº 1.119/2001, na Câmara dos Deputados)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 197, DE 2002
(Nº 1.230/2001, na Câmara dos Deputados)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 198, DE 2002
(Nº 1.231/2001, na Câmara dos Deputados)
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 199, DE 2002
( Nº 1.246/2001, na Câmara dos Deputados)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que, relativamente aos
Projetos de Decreto Legislativo n.ºs 192 a 199, de
2002, cujos pareceres foram lidos anteriormente, tra mitarão com prazo determinado de 45 dias, nos ter mos do art. 223, § 1º da Constituição Federal, e de
acordo com o art. 122, inciso II, letra b, do Regimento
Interno, podendo receber emendas pelo prazo de cin co dias perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência agradece a maneira como as Srªs e os Srs.
Senadores acataram a nossa sugestão para a brevidade dos trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra, pela ordem de inscrição, ao
Senador Eduardo Suplicy.
Convido o Senador Lindberg Cury para presidir
esta sessão do Senado, porque, por motivo de força
maior, terei de ausentar-me.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF) – Sr. Presidente, seria uma honra muito grande, mas tenho um
compromisso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como o
Senador Lindberg Cury tem um compromisso, convido o Senador Casildo Maldaner para presidir nossos
trabalhos. Agradeço a ambos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há um
artigo hoje do Economista Paulo Nogueira Batista Jú nior sobre o efeito Fernando Henrique Cardoso, que
merece uma reflexão do Senado Federal.
O Efeito FHC.
Ultimamente, tem-se falado muito no
“efeito Lula”. O coitado ainda não é (e talvez
nunca chegue a ser) presidente da República, mas já produz os seus efeitos econômicos e impactos sobre as expectativas dos
mercados, prenunciando (segundo alguns)
futuras catástrofes à moda argentina.
Lula tem feito um enorme e comovente
esforço para neutralizar essa onda e tornar-se palatável ao establishment. Segundo publicou a Folha (e não houve desmentido), o candidato do PT chegou a dizer que
não é contra a Alca, pois isso significaria ser
contra uma política de livre comércio. Declarou, também, que renovará o acordo com o
FMI, porque pretende “assumir os compromissos assumidos por este país”. Porta-vo-
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zes econômicos do partido asseguram que
o PT manterá o modelo de metas para a inflação e a política de superávits fiscais primários. Só falta prometer que Pedro Malan
continuará ministro da Fazenda [o que cer tamente não é o propósito, com todo o res peito ao Ministro da Fazenda].
Não obstante, a onda continua. Os elevados prêmios de risco pagos pelo Brasil
vêm sendo atribuídos à insegurança provocada pela falta de consistência das propostas econômicas de Lula e outros candidatos
da oposição. O “efeito Lula” ganhou vida
própria e parece operar independentemente
do que diga ou prometa o líder nas pesquisas de intenção de voto.
Não podemos esquecer, entretanto,
que existe um efeito muito mais palpável e
danoso do que qualquer outro. Afinal, trata-se de um velho conhecido nosso: o efeito
FHC.
Talvez nunca tenha existido um governo
em que é tão grande a distância entre retórica
e realidade. A retórica é de austeridade, equilíbrio, disciplina. A realidade é, em muitos aspectos, quase diametralmente oposta: déficits,
instabilidade e fragilidade financeira.
A comparação dos indicadores macroeconômicos brasileiros com os de outros
países não é, em geral, favorável a nós.
Peço a paciência do leitor para mencionar
alguns exemplos.
E, aí, é que Paulo Nogueira Batista destrincha
alguns dados importantes sobre o setor público bra sileiro e a condução dos nossos dados fundamentais macroeconômicos.
O setor público brasileiro suporta hoje
uma pesada carga de juros. Levantamento
publicado pelo FMI, com dados para sete
países da América Latina (Argentina, Brasil,
Chile, Colômbia, México, Peru e Venezuela)
e cinco países do Leste da Ásia (Coréia do
Sul, Filipinas, Indonésia, Malásia e Tailândia), mostra que o Brasil ocupa, nesse particular, posição de grande destaque.
No período 1996/2000, a despesa de
juros do governo geral (incluindo governo
central, governos estaduais e municipais) alcançou, no caso brasileiro, 8% do PIB e
20,5% do gasto público total. Nenhum dos
outros 11 países registra dados próximos
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aos do Brasil A média simples para a carga
de juros do governo geral dos outros países
latino-americanos foi de 2,6% do PIB e
10,9% do gasto público total nesse período.
Para os asiáticos, 2,3% do total do PIB e
10,4% do gasto público.
Alega-se, às vezes, que a dívida pública brasileira não é elevada para padrões in ternacionais. Isso era certamente verdade
no início da era FHC. Com o passar dos
anos e o rápido crescimento da dívida, a
afirmação já não é tão válida. No Brasil, a
dívida bruta do governo geral alcançou nada
menos do que 71,3% do PIB no final do ano
passado. Nos Estados Unidos, por exemplo,
o dado correspondente para fins de 2001 foi
55,4% do PIB. Na Alemanha, na França, e
no Reino Unido, a dívida bruta do governo
geral também é menor do que no Brasil.
Em alguns países desenvolvidos (Canadá, Itália e Japão, por exemplo), o governo geral apresenta um nível de endividamento bruto mais elevado do que no caso
brasileiro. Mas, mesmo nesses países, a fragilidade financeira do setor público não é
um problema tão grave quanto no Brasil. No
nosso caso, a dívida é de prazo mais curto
e carrega taxas de juro muito mais altas. E o
risco de que surjam dificuldades de refinanciamento é mais elevado. No que diz respeito às contas externas, o Brasil também não
se sai bem em comparações internacionais.
Projeções para 2002 referentes a um conjunto de 25 economias “emergentes”, publicadas pela revista The Economist, indicam
que só dois (Polônia e República Tcheca)
apresentarão déficits em conta corrente su periores ao do Brasil como percentagem do
PIB. Nesse levantamento, as economias do
Leste da Ásia aparecem todas com posição
superavitária, assim como a Argentina, a
Venezuela e a Rússia.
Em termos de crescimento econômico,
a nossa performance relativa também tem
sido sofrível. Em 2000 e 2001, o PIB dos países em desenvolvimento cresceu 5,7% e
4%, em média. O do Brasil, 4,4% e 1,5%.
A comparação não nos favorece nem
mesmo em termos de inflação, cujo controle
é a grande realização da era FHC. A taxa de
inflação média (preços ao consumidor) nos
países em desenvolvimento foi de 6,1%, em
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2000, e 5,7%, em 2001. No Brasil, 7% e
6,8%, respectivamente.
Mas, em tempos de eleição, nada disso importa. O governo continuará ministrando, sem pestanejar, as suas lições de sucesso, responsabilidade e seriedade.”
As observações aqui contidas estão a indicar
que seria próprio ao Governo Fernando Henrique Cardoso e aos seus porta-vozes um maior grau de humildade, ainda mais depois da notícia hoje publicada segundo a qual a dívida mobiliária do governo federal
em títulos públicos cresceu 1,11%, em abril, passando
de R$626,3 bilhões, em março, para R$633,3 bilhões.
Portanto, desde o início do Governo Fernando Henrique Cardoso, a dívida mobiliária federal cresceu de
cerca de R$61 bilhões para mais de R$633 bilhões, o
que significa uma multiplicação por mais do que dez.
Assim, Sr. Presidente, convenhamos, faz-se necessária uma postura de maior cuidado quanto às críticas sobre a possibilidade de Lula ser eleito Presidente do Brasil. Temos a convicção de que, do ponto
de vista, inclusive, dos investidores externos, haverá,
a médio e longo prazos, a avaliação de que Lula terá
as condições para fazer do Brasil uma sociedade
onde o crescimento seja mais estável, mais acelerado. E, justamente pelos esforços que serão realizados
para melhorar a distribuição da renda e erradicar a
pobreza com instrumentos racionais de política eco nômica, a nossa expectativa é que o Brasil se tornará
uma nação mais equilibrada e, por isso, terá um crescimento econômico muito mais estável. Conseqüentemente, as condições de segurança para o povo brasileiro serão, inclusive, maiores.
Os próprios investidores internacionais, hoje tão
preocupados com os rendimentos de curtíssimo prazo,
verificarão que os investimentos poderão ser ainda
mais seguros no Brasil, em função de uma perspectiva
de médio e de longo prazo muito mais saudável.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Eduardo Su plicy o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada sucessivamente pelos Srs. Casildo Maldaner e
Francisco Escórcio.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) –
Concedo a palavra ao Senador Fernando Ribeiro.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora-
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dor.) – Sr. Presidente, nobres Colegas, ontem, apre sentei um projeto com o objetivo de fomentar a pequena produção, principalmente o minifúndio.
Muitas vezes, em função das intempéries, em
função das catástrofes, os pequenos produtores per dem o que produziram. Nós, no Brasil, não temos um
seguro que proteja o produtor de forma eficaz. Além
de seguros comerciais, o que funciona no Brasil hoje
é o Proagro, que é regido pelo Governo Federal. No
entanto, faltam recursos no Orçamento para esse programa. Pode-se mencionar também o seguro feito por
empresas, mas a cobertura é pequena, porque quan do acontece a estiagem ou a catástrofe é generalizada, não há paralelo com a situação que envolve o se guro de um automóvel acidentado, por exemplo. No
caso da produção, as perdas são generalizadas e, por
isso, a cobertura não alcança todos.
Ontem, apresentei um projeto com o objetivo de
criar um fundo para ajudar a minimizar, principalmente, as perdas dos pequenos produtores brasileiros,
para evitar que eles saiam de suas propriedades,
para que ali fiquem e tenham uma certa garantia. Re centemente, sentimos o problema de perto, pois no
meu Estado, na região do oeste catarinense, houve
grandes perdas em decorrência de uma longa estiagem. Isso sói acontecer, precisamos encontrar mecanismos para nos proteger.
Ontem, apresentei um projeto nesse sentido.
Hoje, Sr. Presidente, nobres Colegas, venho com
uma proposta para fomentar o ecoturismo.
O ecoturismo, no Brasil e no mundo, está ganhando relevo, está crescendo. O ecoturismo tem muito a oferecer, principalmente para o Brasil.
O projeto, que passarei rapidamente a especificar, adota a baleia franca como símbolo nacional do
ecoturismo e, no discorrer deste meu pronunciamento, explicarei as razões dessa escolha.
Art. 1º. Fica adotada a baleia franca como sím bolo nacional do ecoturismo.
Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Qual é a justificação para um projeto nessa li nha, nessa direção? Com um pouco de atenção ire mos entender.
Durante vários séculos, a maior parte da captura de baleias incidiu sobre a costeira e vulnerável ba leia franca (Eubalaena Australis), um dos cetáceos
mais fáceis de serem abatidos.
O prolongado massacre das baleias francas, em
águas brasileiras, e a captura indiscriminada desses
mamíferos, em outros mares austrais, impeliram a es pécie para a beira da extinção. Até o início do século
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passado, os baleeiros perseguiam e matavam baleias
principalmente em busca de seu óleo, utilizado na ilu minação pública de cidades como o Rio de Janeiro, então capital do Brasil, e como ligante de argamassa
para construções. Outro artigo cobiçado eram as barbatanas, usadas na confecção dos espartilhos que
moldavam a silhueta das senhoras da época.
Os acordos internacionais, firmados a partir de
1930, conferindo proteção integral às baleias francas,
não impediram, no entanto, que a espécie continuasse sendo caçada, situação que perdurou até a década de 70.
Segundo as estatísticas oficiais, o marco final da
indústria baleeira, no Brasil, se deu com a captura de
um espécime, no ano de 1973. A partir dessa data, a
baleia franca desapareceu da costa brasileira, sendo,
por muitos, considerada extinta, em águas nacionais.
No início da década de 80, surgiram os primeiros
indícios a respeito da existência de uma população sobrevivente no litoral de Santa Catarina. A partir dessa
descoberta, e com a criação do “Projeto Baleia Franca”
– cujo objetivo fundamental, até hoje inalterado, é garantir a recuperação populacional e a sobrevivência da
espécie em mares brasileiros –, a costa catarinense se
confirmou como uma área ativa de reprodução das baleias francas no Brasil, notadamente entre o Cabo
de Santa Marta e a Ilha de Santa Catarina.
As estações baleeiras de Santa Catarina eram
as mais austrais da costa brasileira. Conhecidas
como armações, estiveram em operação por mais de
dois séculos, entre os anos de 1740 até 1973. Foi um
período de matança.
Entretanto, é importante manter o distanciamento histórico. A caça à baleia, apesar de horrivelmente predatória, foi fundamental para a colonização
de nosso litoral. Proveu o sustentamento das famílias
de pescadores que viviam em situação de grande isolamento e dificuldade. Os baleeiros eram – e ainda
são – pessoas de grande prestígio na comunidade.
Sua presença e a de seus descendentes, no movimento de preservação, valoriza ainda mais a dádiva
da sobrevivência da baleia franca.
No Governo do Presidente José Sarney, foi proibida definitivamente a sua caça e molestamento, não
só das baleias – aliás, grande Presidente, inclusive do
Estado de V. Exª, Sr. Presidente, Senador Francisco
Escórcio, que hoje preside esta sessão –, como tam bém de qualquer cetáceo, através da Lei Federal
7.643/87.
No dia 14 de setembro de 2000, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso criou a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, em Santa Ca-
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tarina, que abrange 156.100 hectares. São cerca de
130 Km de litoral, que incluem 5 milhas de mar contíguo, os costões, extensões de lagoas e áreas úmidas
associadas, e diversas ilhas, que são territórios de
aves migratórias. É uma exuberância de belezas na turais, fomentando a indústria do turismo no centro-sul do meu Estado.
O trabalho desenvolvido pelas comunidades
que pertencem à APA da Baleia Franca, trabalho este
coordenado pelo projeto durante 20 anos, e agora
também pelo Instituto Baleia Franca, está contribuindo decididamente para o aumento das populações
das baleias no Brasil. No ano passado, durante o pe ríodo que elas permanecem no nosso litoral, que vai
de junho a novembro, foram avistadas nos Estados do
Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, por causa das leis de proteção aos cetáceos e, principalmente, pelo cumprimento das mesmas, as baleias francas estão voltando aos lugares
que freqüentavam há três séculos, que vai do Rio
Grande do Sul à Bahia.
Essas aparições em outros Estados mostram
que a baleia franca não é um produto turístico exclusivo do meu Estado. Segundo estudos científicos, elas
voltarão a freqüentar quase todo o litoral brasileiro
brevemente.
E quero aqui destacar um ponto de extrema importância para a economia nacional: neste ano de
2002, o mundo está comemorando o “Ano Internacional do Ecoturismo”, que é o segmento da indústria do
turismo que mais cresce. Em 1999, o turismo de ob servação de baleias movimentou em torno de US$1
bilhão – mais de 8 milhões de pessoas viajaram especificamente para ver baleias em 87 países e territórios
no mundo todo. Diferente da caça à baleia, atividade
depredadora e concentradora de renda, a observação de baleias beneficia comunidades inteiras. No
caso do meu Estado, este ganho é especialmente
bem-vindo, pois Santa Catarina tem uma excelente
infra-estrutura turística, concentrada no litoral, que
fica ociosa durante o inverno e primavera, época de
baixa temporada. Ao garantir um refúgio para as baleias (APA da Baleia Franca), as novas gerações ado tam um modelo que combina consciência ambiental
com desenvolvimento econômico, ou seja, desenvolvimento sustentável.
Estudos realizados pela Embratur nos dão conta
de que um turista europeu fica em média 12 dias no
Brasil e gasta entre US$85 a US$100 por dia. Se divulgarmos na Europa, de uma forma profissional, que o
Brasil tem o Turismo de Observação de Baleias, sem
sombra de dúvida, vamos conseguir atrair esse ecotu-
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rista. Porém, o mais importante da vinda do turista es trangeiro é que ele não vai ficar 12 dias olhando apenas
para as baleias, vai procurar outros pontos turísticos: vai
querer conhecer as Cataratas do Iguaçu, no Paraná; o
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro; o Pelourinho, na Bahia; os Amparados de Cima da Serra, no Rio Grande do
Sul, enfim, ele vai circular pelo País, movimentando a
economia das localidades por onde passar.
A baleia franca vem agregar-se aos produtos turísticos que o Brasil vende lá fora. A imagem turística do
Brasil está mudando. Já não somos mais um país só do
carnaval e futebol. Muito já foi feito pela Embratur, pelos
empresários do ramo e pelas ONGs para mudar essa
realidade. Mas muito ainda tem que ser feito. Justiça
seja feita, estive na semana passada, juntamente com o
Senador Geraldo Althoff e o representante do Instituto
Baleia Franca lá da Praia do Rosa-Imbituba, Fernando
Roggia (Tuca), com o Ministro do Esporte e Turismo, Sr.
Caio Luiz de Carvalho, e levamos a ele algumas sugestões para ordenar, organizar e divulgar o turismo de observação de baleia no Brasil.
Colocamos a S. Exª a necessidade de o País participar desse bolo de US$1 bilhão e não das migalhas,
ou seja, da fatia que nos pertence por direito, porque temos uma das leis ambientais da fauna e flora mais rigorosas do planeta. Estamos desenvolvendo, de forma
consciente e organizada, esse segmento do turismo,
tendo como exemplo o Turismo Vida, Sol e Mar, que é
pioneira e grande incentivadora desse modelo.
O Ministro, com seu grande conhecimento da
área em que atua, na mesma hora determinou à
Embratur que analisasse as sugestões e fizesse o
que fosse possível para concretizá-las.
O Senador Geraldo Althoff, que se licenciou do
Senado Federal no dia de ontem, foi um grande parceiro nesta caminhada. Sei que o Senador Adir Car doso Gentil, que veio substituí-lo nesta Casa, será
também um parceiro, como também o é o Senador
Aristorídes Vieira Stadler, nesta luta para incentivarmos cada vez mais o ecoturismo no Brasil.
O Governo Federal está fazendo a sua parte, o
Senado Federal também, através do projeto de lei
que estou apresentando; as ONGs, os empresários,
enfim, todos estão contribuindo, porém nem tudo é
alegria no caminho das baleias. A Comissão Baleeira
Internacional, reunida no Japão, rejeitou dois projetos
para a criação de santuários para as baleias, incluindo um, apresentado pelo Brasil, que proibiria a caça
em todo o Atlântico Sul.
Há países defendendo a volta da caça comercial. Creio que o Congresso Nacional não pode ficar
omisso diante dessa trágica notícia, pois a baleia que
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visita o nosso litoral, para chegar e sair daqui, passa
por águas internacionais, nas quais, pela propostas
de alguns, não terão proteção nenhuma.
Diante dos fatos aqui expostos, até mesmo para
repararmos um erro histórico cometido contra esse
gigantes dos mares, que chegam até 18 metros de
comprimento, com 40 a 60 toneladas de peso, nada
mais justo tornar a baleia franca no Símbolo Nacional do Ecoturismo, atividade que tem como princípios, entre outros, a educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Sei que o Brasil possui outros animais que também
merecem ser símbolos nacionais. Portanto, que entidades que os representam também façam como o Instituto
Baleia Franca fez, visto que há espaço para todos.
Pelas razões citadas, contamos com o apoio
dos colegas Senadores para a aprovação desta pro posta, que entendo ter um significado extraordinário.
Como ontem apresentei uma proposta em relação
aos pequenos produtores, para que possam ter seus
produtos protegidos por um seguro que venha a atin gir a todos, também hoje estou apresentando uma
proposta no sentido de criarmos um símbolo nacional
para o ecoturismo: a baleia franca.
Há que se destacar que a baleia franca não
anda longe do litoral. Os turistas, portanto, poderão
vê-las, da praia, brincando, fazendo aqueles movimentos naturais encantadores. Dessa forma, turistas
não só do Brasil, mas de todo mundo, terão um local
para assistir a esse belo espetáculo.
É lógico que os europeus, que ficam, em média,
12 dias no Brasil e gastam de US$85 a US$100 por
dia, não ficarão todo o tempo admirando as baleias,
mas seria mais uma opção. Por isso, devemos oferecer outros programas turísticos não só em Santa Ca tarina, mas em outros Estados. Essas medidas contribuirão para o desenvolvimento sustentado do nosso
País, este gigante extraordinário.
Mais uma vez, quero elogiar o Fernando Rog gia, grande incentivador do Instituto Baleia Franca,
conhecido como Tuca.
Para finalizar, junto com os Senadores catarinenses, quero convidar V. Exªs para levarmos avante
este projeto que, como disse anteriormente, não be neficia apenas Santa Catarina, mas todo o Brasil.
Com esta proposta, tenho certeza de que estaremos contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do País.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Escórcio) – Senador Casildo Maldaner, V. Exª é uma estrela de pri -
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meira grandeza nesta Casa. O pronunciamento de V.
Exª é digno de um elogio desta Presidência.
Com a palavra o Senador Arlindo Porto.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, trago à Casa um assunto
que está preocupando os mineiros, aqueles que vivem
em Minas e que têm relacionamento com o Estado.
Sabemos que está próximo de encerrar o horário previsto da nossa sessão, mas não poderia deixar
de fazer um registro. Estamos em uma situação difícil
em nosso Estado e compete a nós, Senadores, especialmente aos integrantes da Comissão de Assuntos
Econômicos, aprofundar a discussão sobre os problemas de Minas Gerais, para encontrar uma solução
que será, naturalmente, estendida a outros Estados.
Em 1998, o então Governador houve por bem assinar um contrato de renegociação da dívida de Minas Gerais com a União, no valor de R$18 bilhões, tendo sido
pago 10% desse valor como entrada, condição básica
para a renegociação da dívida. O saldo é corrigido monetariamente com o IGPM-DI – hoje estimado em 5% a 6%
ao ano – mais juros de 7,5% ao ano. Apenas Minas Gerais e mais um Estado renegociaram suas dívidas com
juros de 7,5%, enquanto que os outros 25 Estados o fizeram com juros de 6%. A dívida, que era de R$18 bilhões,
hoje ultrapassa a cifra de R$28 bilhões.
Nesses quatro anos, além do crescimento gigantesco da dívida, o Governo de Minas Gerais fez
um pagamento, com juros e amortização, da ordem
de R$4,5 bilhões. E mais de R$130 milhões por mês
são pagos, são seqüestrados pelo Governo Federal
por meio do congelamento ou da retenção de repasses de recursos.
Quero lembrar que Minas Gerais, na mesma
época, em 1998, tinha uma dívida externa de R$836
milhões, dívida essa que já se aproxima de R$1 bi lhão ou, mais precisamente, R$982 milhões. Esse
fato somado à amortização, aos juros, à correção monetária e à desvalorização do dólar colocam o Estado
de Minas Gerais em uma condição conflitante. O que
fazer primeiro? Cumprir seus compromissos com credores? Cumprir os compromissos com as organizações internacionais? Cumprir seus compromissos
com o Governo Federal? Ou continuar promovendo o
desenvolvimento em nosso Estado, cumprindo o
compromisso de pagar seu pessoal?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chamo a
atenção de V. Exªs para alguns números que, naturalmente, merecem uma reflexão. Em 1999, o Produto
Interno Bruto de Minas Gerais cresceu 0,66%, en-
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quanto o PIB nacional cresceu 0,81%. No ano de
2000, Minas Gerais cresceu 4,44%, enquanto o índice nacional foi de 4,36%. Se a economia cresce nes ses dois anos uma média de 2,5% ao ano, como po derá o Estado pagar juros que ultrapassam a 13% (juros mais correção monetária?)
O que está acontecendo em Minas é exatamente o que está acontecendo com o Brasil. A diferença é
que o Brasil tem encontrado outras alternativas para
rolar suas dívidas interna e externa.
Sr. Presidente, além do aumento vertiginoso da
nossa dívida, a cada mês, a cada ano, aumenta o dé ficit do nosso Estado.
Em 1995, o déficit foi de R$1,142 bilhão. Em
1996, R$851 milhões. Em 1997, R$990 milhões. Em
1998, atingiu novamente a cifra de R$1,124 bilhão.
Em 1999, fruto de um grande arrocho em nosso Esta do, que inviabilizou completamente os investimentos,
tivemos um déficit de R$228 milhões. E no ano de
2001, foi de R$1,3 bilhão o déficit do Tesouro do Estado de Minas Gerais, apenas no que se refere à receita
líquida em relação aos seus investimentos.
Por isso, preocupa-nos sobremaneira medida
recente do Tesouro Nacional que houve por bem reter
parte do recurso devido ao Estado. Os repasses, que
normalmente são feitos, começaram a ser retidos,
como ocorreu no início de 1999. Neste mês de maio,
já tivemos R$85 milhões retidos, por conseqüência
aumentando ainda mais o déficit, as dificuldades do
Estado e o nosso funcionalismo começa a não receber em dia.
A arrecadação média do Estado de Minas Gerais, este ano, é de R$800 milhões/mês, enquanto temos uma despesa de R$883 milhões/mês. São R$83
milhões de déficit, todo mês, apenas no que concerne
à receita e despesa. E alerto que, hoje, a despesa
com pessoal atinge R$600 milhões por mês. E mais
preocupante ainda, 42% desse valor referem-se a pa gamento a inativos; consequentemente, nenhuma
possibilidade poderia existir de deixar de fazer o pa gamento àqueles que tanto contribuíram com o nosso
Estado. E, também é preocupante o fato de que cres ce, a cada ano, o número de inativos, aumentando o
compromisso financeiro do Estado.
O custeio da máquina administrativa aproxima-se de R$40 milhões, e não podemos esquecer
que Minas Gerais tem 853 Municípios e 18 milhões
de habitantes, o que exige investimento e despesa
constantes de custeio nas áreas de saúde, educação, segurança pública; na manutenção e na melhoria das nossas estradas estaduais, que estão em
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condições precárias, com necessidade de serem im plementadas.
Se não tivermos desenvolvimento, Sr. Presidente, não teremos saída. Se não promovermos o desenvolvimento, não estaremos gerando riqueza, emprego para a população, especialmente para os jovens
que, a cada dia, buscam o mercado de trabalho.
Mas nos preocupa – e aí, sim, compete a nós e
ao Senador Casildo Maldaner que preside, neste momento, esta sessão...
O Sr. Francisco Escórcio (PMDB – MA) – Senador Arlindo Porto, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Ouço V.
Exª com prazer.
O Sr. Francisco Escórcio (PMDB – MA) – Senador Arlindo Porto, estou atento ao seu pronunciamento,
que é digno do elogio de quem gosta, de quem ama a
sua terra. V. Exª ama o Brasil e, em especial, Minas Gerais. O pronunciamento de V. Exª me comoveu, porque,
assim como eu amo o Maranhão, V. Exª usa esta tribuna
para pedir, implorar o benefício da sua terra. Meus parabéns, querido amigo, competente homem público,
ex-Governador; homem tão carinhoso de Patos de Mi nas. Meus parabéns, Senador Arlindo Porto.
Muito obrigado.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Sou eu
quem agradece, Senador, solicitando que faça parte
do meu pronunciamento esse momento de solidariedade de V. Exª, que representa um Estado que também enfrentou e enfrenta dificuldades. Não há possibilidade de nós, membros da Federação, desenvolvermos uma ação isolada. Enquanto a situação nacional
estiver grave, todos os Estados e todos os nossos cidadãos estarão enfrentando-a da mesma forma. E V.
Exª, com o sentimento e a experiência que tem, sabe
bem que a minha expressão, neste momento, é de preocupação, de busca de alternativas que nós, como re presentantes dos Estados, portanto tendo a responsabilidade de manter a Federação, possamos estar aqui
debatendo essas questões. A situação é grave e compete a nós, ao Senado da República, buscar a integração e a união de esforços para que a Federação seja
mantida. Enquanto tivermos Estados fragilizados, não
conseguiremos manter a estrutura necessária para
esse processo de desenvolvimento.
Mas estamos preocupados também com aquilo
que possa ser apresentado, dentro de uma alternativa
global, na Comissão de Assuntos Econômicos: R$4,5
bilhões de recursos foram sangrados de Minas Gerais
para o pagamento de juros, os quais, sabemos, nem
sempre são aplicados como deveriam na promoção do
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desenvolvimento. Entretanto, Minas Gerais, por meio do
Governador Itamar Franco, tem procurado, de toda forma, transpor esses limites da dificuldade, buscando,
junto ao Tesouro Nacional, interromper os bloqueios,
até que haja uma discussão séria de um encontro de
contas, para que possamos diminuir esse comprometimento que atinge 13% da arrecadação total de Minas
Gerais e que, no mês de abril, ultrapassou 17% de toda
a arrecadação do meu Estado.
Eu não gostaria de ver os mineiros na condição
de mendigos ou de pedintes, mas na condição de al guém que queira contribuir para fazer deste Brasil um
país grandioso e uma nação mais justa.
Minas Gerais está, na Justiça, buscando receber
algo que, no entendimento do Governo daquele Esta do, é devido pelo Governo Federal. Destaco, entre ou tras, uma ação que busca receber R$900 milhões a título de compensação, ação essa que se encontra no
Supremo Tribunal Federal, relativa a pagamento de diferenças do Fundef, em que o Governo Federal não re passou aquilo que era devido ao Governo do Estado.
Da mesma forma, uma negociação de crédito junto à
Cemig no valor de R$1,4 bilhão, a fim de compensar a
transferência de atividades entre a Cemig e o Governo
Federal. Um bilhão de reais de ativos antigos da Caixa
Econômica Estadual, a Minas Caixa, o Banco Crédito
Real e o Bemge. As carteiras habitacionais foram
transferidas para o Governo Federal e, até hoje, não foi
feito o repasse desses recursos.
Além disso, Sr. Presidente, eu poderia enumerar
outros pontos, mas quero, da tribuna desta Casa, con clamar todos nós que representamos os Estados desta
Federação para que estejamos conscientes da gravidade. Se falo em nome de Minas Gerais, conclamo o apoio
das Srªs e dos Srs. Senadores, mas chamo a atenção
para a responsabilidade de cada um, porque cada um
tem um compromisso maior: o compromisso com esta
Nação, do qual faço questão de participar, e o faço na
presunção de que é responsabilidade nossa.
Não venho aqui pedir favores. Venho reclamar
um direito dos Estados. A Federação é constituída de
Estados que precisam ser harmônicos e fortes. Não
adianta ser uma Nação rica se tem um povo pobre. O
povo mora no Estado, no Município, na cidade. Por
isso, vamos, sim, defender o povo, para que ele faça
uma grande Nação.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Arlindo Porto
o Sr. Francisco Escórcio deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Casildo
Maldaner.
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Presidência recebeu a Mensagem nº 165, de 2002 (nº
396/2002, na origem), de 22 do corrente, 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 no valor
equivalente a US$ 64,800,000.00 (sessenta e quatro
milhões e oitocentos mil dólares dos Estados Unidos
da América), de principal, com garantia da República
Federativa do Brasil, entre o Governo do Estado do
Acre e o Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, destinada ao financiar, parcialmente, o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Acre.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – O
Senador Tião Viana aguardava a leitura dessa men sagem, com muita expectativa, em nome do Acre.
Concedo a palavra ao próximo orador inscrito,
Senador Francisco Escórcio.
O SR. FRANCISCO ESCÓRCIO (PMDB – MA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um dos
maiores sentimentos da humanidade é a gratidão.
Portanto, assomo a esta tribuna para agradecer, em
nome dos funcionários desta Casa, a atitude do Diretor-Geral, Dr. Agaciel da Silva Maia; do 1° Secretário,
meu amigo, Senador Carlos Wilson; do Presidente
desta Casa, Senador Ramez Tebet; e de todos aqueles que fizeram com que pudéssemos beneficiar os
funcionários, porque eles mereciam. Quero, em especial, agradecer também ao Senador Romero Jucá,
que, na última sexta-feira, ocupou esta tribuna para
fazer um apelo no sentido de solicitar ao Governo o
repasse de verba do financeiro para que nós pudéssemos fazer aquilo que era devido aos funcionários
desta Casa. Meus parabéns a todos.
Sr. Presidente, outro dia eu ocupei esta tribuna
para dizer ao Brasil que, no Maranhão, nós tínhamos
uma grande Governadora: a Governadora Roseana
Sarney. Uma mulher que encantava o Maranhão com
sua maneira linda e brilhante de administrar o Estado
com amor, com carinho, com competência. Isso ficou
gravado no coração de todos os maranhenses, região
em que a nossa querida Governadora alcançou, nas
pesquisas, índices maiores já alcançados por um go vernante naquele estado. Meus parabéns à nossa
querida Governadora Roseana Sarney.
Mas, se falo da Governadora Roseana Sarney,
também quero me referir aos meus conterrâneos do
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Lago da Pedra que se encontram nas galerias e, portanto, poderão analisar se estou falando ou não a verdade.
Sr. Presidente, no Maranhão surge um grande
governador. Refiro-me a José Reinaldo Tavares, a
quem conheço de longo tempo. Desde 1966, quando
tinha 26 anos de idade, José Reinaldo Tavares, hoje
Governador do Maranhão, já percorria aquele Estado,
de norte a sul, de leste a oeste, plantando obras, ge rando o desenvolvimento e conhecendo nossa gente.
Foi em 1966, no início do Governo de José Sarney,
que o jovem engenheiro José Reinaldo Tavares assumiu a Diretoria-Adjunta do DER, Departamento de
Estrada de Rodagem, para, dois anos mais tarde, tornar-se Diretor-Geral do órgão, tempo em que asfaltou
os primeiros quilômetros de estrada do interior do Maranhão. Grandes desafios foram vencidos naquele
tempo, conquistas da dimensão de uma São Luís/Teresina, a grande estrada de desenvolvimento, e da
Santa Inês/Açailândia, minha querida Açailândia,
sem falar da ponte Governador José Sarney, quando
possibilitou o crescimento da Capital em direção às
praias, preservando, assim, as relíquias arquitetônicas do centro histórico de São Luís, hoje, graças a
tudo isso, patrimônio da humanidade.
A partir de 1971, já no Governo de Pedro Neiva
de Santana, José Reinaldo Tavares foi Secretário de
Viação e Obras Públicas do Estado e ainda Secretário de Planejamento, dando prosseguimento a sua
obra de construção de estradas, pontes, escolas,
hospitais e tantas outras edificações, que, hoje, fazem
do nosso atual Governador o homem que mais cons truiu em toda história do Maranhão.
De 1974 a 1980, José Reinaldo Tavares emprestou toda a sua competência ao desenvolvimento
de Brasília, época em que exerceu a presidência da
Novacap, uma espécie de prefeitura do Distrito Federal. Asfaltou as cidades satélites, construiu a ponte
Costa e Silva, o Teatro Nacional e mais de 300 trevos
rodoviários, sem contar a grande obra daquela época,
na periferia de Brasília, a via Estrutural. Grande homem público, grande amigo de Brasília.
A partir de 1980, foi diretor do Dnocs, época em
que espalhou obras pelo Brasil inteiro. De 1986 em di ante, foi Superintendente da Sudene e Ministro de Estado dos Transportes. Dentre centenas de obras de infra-estrutura, o Maranhão ganhou o grande Porto de Itaqui, as barragens de Flores e do Pericumã, a ferrovia
Norte-Sul, que é fator de grande desenvolvimento das
Regiões Norte e Nordeste brasileiros, e milhares de quilômetros de asfalto nas estradas e nas cidades.
Entre 1990 e 1994, José Reinaldo foi Deputado
Federal, recordista em emendas ao orçamento que
resultaram em obras para todo o Estado.
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Em 1994 e 1998, José Reinaldo Tavares foi duas
vezes eleito vice-Governador do Estado e, por sete
anos seguidos, foi parceiro do governo vitorioso de Ro seana Sarney, participando ativamente de todas as
frentes de desenvolvimento abertas no Maranhão.
Há um mês e meio, José Reinaldo Tavares está
na titularidade do Governo do Maranhão; pouco tempo,
mas o suficiente para repetir um vitorioso governo de
competência e sensibilidade para com a causa publica.
José Reinaldo Tavares é um tocador de obras, é
um construtor, conhece como ninguém o Maranhão e,
mais do que ninguém, está há trinta e sete anos na estrada.
Por tudo isso dou parabéns ao Maranhão, por
ter escolhido um Governador com toda essa capacidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Concedo a palavra ao eminente Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quem passa pela Se cretaria de Saúde Pública do Paraná, em Curitiba, lê
uma frase que é ensinamento: “A saúde do povo é a
suprema lei”.
No entanto, lamentavelmente, esse ensinamento não tem sido aprendido em função do insucesso
governamental no que diz respeito à saúde pública no
nosso Estado do Paraná.
Numa análise mais apurada e conseqüente sobre a questão Saúde, cujo determinante principal é a
qualidade de vida das pessoas, veremos que ela permeia e transita por todas as políticas setoriais que
compõem a Diretriz Global do Plano de Governo 2003
e 2006. Deve permear as políticas setoriais no programa de governo de todos aqueles que se dispõem a
governar o Estado e o País, para atender ao ensinamento de que “a saúde do povo é a suprema lei”.
Os Conselhos de Saúde e o processo de pactuação intergestores surgidos após a Lei Orgânica da
Saúde criaram condições privilegiadas de negociações para viabilizar a descentralização e a municipalização do SUS, preconizada pela IX Conferência Na cional de Saúde.
No entanto, a verdadeira municipalização ainda
não é realidade para todo o País, embora tenha am pliado o acesso da população a serviço de saúde com
maior qualidade, diferenciando modelos de atenção e
qualificando a gestão descentralizada.
Ocorre, Sr. Presidente, que o processo de estruturação do SUS pode ser considerado um movimento
contra o modelo político-econômico-hegemônico, de
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caráter excludente do Governo Federal. A saúde das
pessoas, diz a Constituição, depende de fatores eco nômicos e sociais, como garantia do emprego, salário
digno, moradia, alimentação, educação, transporte,
lazer, enfim, qualidade de vida.
O Paraná, infelizmente, seguiu à risca a política
neoliberal e excludente do Governo Federal. Deixou
de apresentar e implantar proposta de desenvolvimento auto-sustentado para o Estado, aprofundando
a crise sócio-econômica. O resultado foi o desestímulo à produção no campo e na agroindústria, forçando
a migração populacional, principalmente para a Região Metropolitana de Curitiba, onde as pessoas, sem
emprego e renda, incharam sua periferia, ali vivendo
em péssimas condições de qualidade de vida.
Estudo da Fundação Getúlio Vargas, de julho de
2001, demonstra que 20% da população do Paraná
vive abaixo da linha da pobreza. A pesquisa mostrou
que quase 2 milhões de paranaenses têm menos de
R$80 de renda per capita mensal. O maior número
de indigentes foi registrado exatamente na Região
Metropolitana de Curitiba. São 470 mil pessoas (só
em Curitiba, 120 mil), vivendo com menos de R$80
mensais. A mesorregião com maior índice de pobreza
no Estado é a Centro Ocidental Paranaense, que fica
entre as regiões oeste e noroeste, com 40,87% da população na faixa de indigência, definida pela FGV. A
mesorregião centro-sul paranaense, entre as regiões
central e oeste, tem 38,63% dos habitantes nessa si tuação. Só em Guarapuava são 26,1 mil pessoas vi vendo nessa faixa de indigência.
A avaliação das condições de vida e saúde da
população paranaense, tal como a brasileira, aponta
para um quadro de extrema gravidade, que se traduz
na sobreposição de padrões de morbidade e mortalidade distintos. O avanço dos padrões ditos de modernidade (por exemplo, doenças crônico-degenerativas
e violência), se associa à persistência de padrões
identificados com o atraso e o subdesenvolvimento
(como as doenças infecciosas e parasitárias).
No Paraná, o Governo, nos últimos sete anos,
privilegiou a implantação de montadoras de automóveis, em detrimento de investimentos em outras áreas tra dicionais da economia paranaense. Longe de nós nos
opormos à instalação das montadoras. Mas o que não
podemos admitir é o abandono de toda a área geográfica e econômica do Paraná, excluída das políticas públicas de estímulo ao desenvolvimento industrial.
Ao fazer propaganda maciça desta política, con centrada na região metropolitana, aumentou, em muito,
os fluxos migratórios do interior para a capital de pessoas em busca de emprego e renda. Isso, associado a
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condições precárias de vida e trabalho, alterou de forma
decisiva os padrões de morbidade e mortalidade. Diluiu-se a até então recente demarcação entre aquelas camadas da população expostas aos chamados “padrões
de atraso” (restritos às áreas rurais e até então incipientes periferias urbanas) e aquelas que passaram a des frutar dos “padrões de modernidade” (característicos de
regiões desenvolvidas e industrializadas).
Simultaneamente, uma parcela significativa dessa
população, submetida a condições precárias de vida,
passa a ser absorvida como força de trabalho, seja no
setor produtivo urbano, seja em grandes empreendimentos agropecuários, somando novos padrões de
morbidade e mortalidade aos já existentes, a saber, o
aumento da incidência das doenças degenerativas, cardiovasculares e mentais, acidentes e doenças do trabalho e outros eventos associados a causas externas,
como as intoxicações e violências.
No ano de 1998, registraram-se 929.023 óbitos
no Brasil. Destes, 27,6% foram devidos a doenças do
aparelho circulatório; 14,9%, a causas mal definidas;
12,7%, a causas externas; 11,9%, a neoplasias;
9,9%, a doenças do aparelho respiratório e 5,2%, a
doenças infecciosas e parasitárias.
No Paraná também, em 1998, a principal causa
de morte foram as doenças do aparelho circulatório,
com 18.676 óbitos (33,4%). Alimentação inadequada,
sedentarismo, tabagismo e stress são apontados
como os fatores de risco mais importantes.
Nos últimos anos, a violência foi a segunda causa de morte no País, afetando principalmente jovens
em idade produtiva e na faixa etária de 14 a 49 anos.
Aqui, no Paraná, o índice de mortes causadas pela
violência foi praticamente idêntico ao nacional: 12,1%,
mas ficou em terceiro lugar como causa de óbitos. A se gunda posição ficou com o câncer, que respondeu por
14,1% dos óbitos, com 7.868 casos fatais. No País, o
câncer causou 110.765 óbitos em 1998. As localizações
mais freqüentes foram nos aparelhos respiratório, digestivo e genital. As maiores taxas de mortalidade para o
sexo masculino correspondem ao câncer de pulmão, estômago, próstata, esôfago e boca. Para o sexo feminino,
câncer de mama, pulmão, estômago, cólon, ânus-reto e
útero. No Paraná, as neoplasias figuram como a segunda
causa de morte em 1998, com a ocorrência, com a ocorrência de 7.868 óbitos (14,1%).
Em um curto período, houve uma queda significativa na participação das doenças infecciosas e parasitárias na mortalidade brasileira. Elas passaram de segunda causa, em 1977, para a sexta posição, em 1998.
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As doenças infecciosas e parasitárias causaram
2.208 óbitos no Paraná, em 1998, representando a
sexta causa de morte no Estado. Esse número ainda
pode ser considerado extremamente alto, visto que a
maioria dos óbitos poderia ser evitada com um sistema de vigilância sanitária eficiente e eficaz. Pode-se
citar como exemplo os dez óbitos por esquistossomose em 1998, quando se sabe que, apesar da comprovada transmissão autóctone desse agravo em um
grande número de Municípios no Estado, no Paraná,
aqui não está sendo desenvolvida nenhuma atividade
de controle dessa doença.
Procede, portanto, a avaliação recente efetuada
pelo Ministério da Saúde, na qual o Sistema de Vigilância Epidemiológica do Paraná foi classificado em 7º lu gar, em nível nacional, com nota 58,55, num score que
varia de 0 a 100, bem atrás do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que obtiveram, respectivamente, a primeira
e segunda colocações. Diante desse quadro, fica evidente a necessidade urgente de reorganização do mo delo de vigilância sanitária no Paraná, como instrumento de promoção, proteção contra enfermidades e acidentes e recuperação da saúde. Pode-se citar como deficiência do atual sistema o recente surto de cólera em
Paranaguá (o único da Região Sul do Brasil), de diarréia, em Antonina, e de toxoplasmose em Santa Isabel
do Ivaí, além da infestação em vários Municípios do
Estado pelo mosquito transmissor da dengue, objeto de
campanha nacional do Ministério da Saúde.
Outro fato igualmente relevante é o percentual
de 7,06 de óbitos atribuídos no Paraná a causas mal
definidas. Ainda que bastante inferior ao nacional, o
percentual é revelador da deficiência tanto na assistência médica como também e principalmente na ve rificação de óbitos e no registro de dados. No Sul, es tamos em situação melhor do que em Santa Catarina
(14,23) porém pior do que o Rio Grande do Sul (5,57).
O “envelhecimento” da população do Paraná é
mais um aspecto que não pode ser ignorado. Enquanto
caiu a participação de crianças e jovens, cresceu a de
adultos e idosos. O número de habitantes com 60 anos
e mais cresceu progressivamente nos últimos anos de
5,1% para 6,9% e, no ano de 2000, para 8,14% na po pulação do Paraná. Ressalte-se que a maior parte da
população paranaense encontra-se na faixa de 15 a 49
anos. Estes dados mostram, portanto, que está havendo um envelhecimento progressivo da população paranaense, o que, do ponto de vista epidemiológico, tor na-se muito relevante.
O grau de urbanização da população paranaense, crescente e acelerado, nas últimas décadas, traz
consigo uma preocupação constante com os proces-
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sos de planejamento, gestão e avaliação de políticas
públicas, para adequação e funcionamento da rede
de serviços sociais e de infra-estrutura urbana. O grau
de urbanização do Paraná, de 79,74%, acompanha
os índices da Região Sul, que cresceram de 74,1, em
1991, para 77,2, em 1996, e 80,9 em 2000.
Sr. Presidente, dados são importantes para a
análise. Os dados estatísticos são quase sempre discutíveis no País e são colocados rotineiramente sob
suspeita. Os dados são conflitantes quando se originam em organizações não-governamentais ou nos
institutos de pesquisa, que trabalham, por exemplo,
para as centrais sindicais; e aqueles que são fornecidos, oficialmente, por órgãos do Governo. De qualquer forma, os dados estatísticos oficiais, tanto quanto aqueles de instituições privadas, revelam a gravidade da situação da saúde pública no nosso País, e
não é diferente no Estado do Paraná.
Daí, Sr. Presidente, a importância, sobretudo
neste ano eleitoral, de realizarmos o diagnóstico da
situação real da saúde pública no País, para se exigir,
dos futuros governantes, uma atenção mais adequada a esta prioridade que é a saúde da população.
O Congresso Nacional se preocupou, e esta
Casa, o Senado Federal, da mesma forma, aprovou
aqui uma emenda constitucional obrigando as Unidades da Federação a aplicar 12% do Orçamento em
saúde pública.
Não basta o cumprimento desse dispositivo
constitucional, a aplicação dos recursos em valores
significativos que possam oferecer mecanismos, ins trumentos e infra-estrutura adequada para um melhor
serviço de saúde. É preciso que os Governos atuem
com competência e honestidade, aplicando com correção os recursos públicos, especialmente nesse setor fundamental, para que se alcance a boa qualidade
de vida que se deseja, porque, do contrário, o texto
frio da lei frustrar-se-á, já que por si só não oferecerá
à população a qualidade de serviço público que ela
exige e merece.
O ano eleitoral é o cenário adequado para que
candidatos assumam compromissos. Sei que há a
descrença generalizada da população em relação às
promessas de campanha eleitoral, mas, de qualquer
forma, não podemos prescindir de planos de governo
que impliquem compromissos claros, visíveis, a fim
de que a população possa cobrar dos eleitos.
É o que desejamos, Sr. Presidente. Que a eleição seja, sim, um motivo de esperança, que possa ser
marco de um novo rumo para este País, mas que a
população possa ser respeitada, especialmente nas
suas aspirações maiores, no que diz respeito à boa
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qualidade de vida, para que o exercício da cidadania
se dê de forma absoluta no nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – So bre a mesa, projeto de lei do Senado que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Francisco Escórcio.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 142, DE 2002
Adota a Baleia Franca como Símbolo Nacional do Ecoturismo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica adotada a Baleia Franca como ”Símbolo Nacional do Ecoturismo“.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Durante vários séculos, a maior parte das cap turas de baleias incidiu sobre a costeira e vulnerável
baleia franca (Eubalaena australis), um dos cetáceos
mais fáceis de serem abatidos.
O prolongado massacre das baleias francas em
águas brasileiras e a captura indiscriminada desses
mamíferos em outros mares austrais impeliram a es pécie para a beira da extinção. Até o inicio do século
passado, os baleeiros perseguiam e matavam baleias
principalmente em busca de seu óleo, utilizado na ilu minação pública de cidades como o Rio de Janeiro,
então capital do Brasil, e como ligante de argamassa
para construções. Outro artigo cobiçado eram as barbatanas, usadas na confecção dos espartilhos que
moldavam a silhueta das senhoras da época.
Os acordos internacionais firmados a partir de
1930, conferindo proteção integral às baleias francas,
não impediram, no entanto, que a espécie continuasse sendo caçada, situação que perdurou até a década de setenta.
Segundo as estatísticas oficiais, o marco final da
indústria baleeira no Brasil se deu com a captura de um
espécime, no ano de 1973. A partir dessa data, a baleia
franca desapareceu da costa brasileira, sendo, por muitos, considerada extinta em águas nacionais.
No início da década de oitenta, surgiram os primeiros indícios a respeito da existência de uma população
sobrevivente no litoral de Santa Catarina. A partir dessa
descoberta, e com a criação do ”Projeto Baleia Franca“
– cujo objetivo fundamental, até hoje inalterado, é garantir a recuperação populacional e a sobrevivência da
espécie em mares brasileiros – a costa catarinense se
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confirmou como uma área ativa de reprodução das ba leias francas no Brasil, notadamente entre o Cabo de
Santa Marta e a Ilha de Santa Catarina.
As estações baleeiras de Santa Catarina eram
as mais austrais da costa brasileira. Conhecidas
como armações, estiveram em operação por mais de
dois séculos, entre os anos de 1740 até 1973.
Foi um período de matança. Entretanto, é importante manter o distanciamento histórico. A caça à baleia, apesar de horrivelmente predatória, foi fundamental
para colonização de nosso litoral. Proveu o sustentamento das famílias de pescadores que viviam em situação de grande isolamento e dificuldade. Os baleeiros
eram – e ainda são – pessoas de grande prestígio na
comunidade. Sua presença e de seus descendentes
no movimento de preservação valoriza ainda mais a
dádiva da sobrevivência da baleia franca.
No Governo do Presidente José Sarney, foi proibido definitivamente a sua caça e molestamento, não
só das baleias, como também de qualquer cetáceo,
através da Lei Federal nº 7.643/87. No dia 14 de se tembro de 2000, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso criou a Área de Proteção Ambiental (APA)
da Baleia Franca em Santa Catarina, que abrange
156.100 hectares. São cerca de 130Km de litoral, que
incluem 5 milhas de mar contíguo, os costões, extensões de lagoas e áreas úmidas associadas, e diversas ilhas, que são territórios de aves migratórias. E
uma exuberância de belezas naturais, fomentando a
indústria do turismo no centro sul do meu Estado.
O trabalho desenvolvido pelas comunidades que
pertencem a APA da Baleia Franca, trabalho esse, coordenado pelo Projeto durante 20 anos, e agora também,
pelo Instituto Baleia Franca, está contribuindo decididamente pelo aumento das populações das baleias no
Brasil. No ano passado, durante o período que elas permanecem no nosso litoral, que vai de junho a novembro,
elas foram avistadas nos Estados do Rio Grande do
Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ou seja, por
causa das leis de proteção aos cetáceos e principalmente pelo cumprimento das mesmas, as baleias
Francas estão a cada ano que passa, voltando aos lugares que elas freqüentavam a três séculos atrás, que
vai do Rio Grande do Sul à Bahia.
Essas aparições em outros Estados significa di zer, que a baleia franca não é um produto turístico exclusivo do meu Estado. Segundo estudos científicos,
brevemente elas voltaram a freqüentar, praticamente,
quase todo o litoral brasileiro. Quero aqui destacar um
ponto de extrema importância para economia nacional.
Esse ano de 2002, o mundo está comemorando
o ”Ano Internacional do Ecoturismo“, que é o segmento da indústria do turismo que mais cresce. Em 1999,
o turismo de observação de baleias movimentou em
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torno de 1 bilhão de dólares – mais de 8 milhões de
pessoas viajaram especificamente para ver baleias
em 87 países e territórios no mundo todo. Diferente da
caça à baleia, atividade depredadora e concentradora
de renda, a observação de baleias beneficia comunidades inteiras. No caso do meu Estado, este ganho é
especialmente bem-vindo, pois SC tem uma excelente infra-estrutura turística, concentrada no litoral, que
fica ociosa durante o inverno e primavera, época de
baixa temporada. Ao garantir um refúgio para as baleias (APA da Baleia Franca), as novas gerações ado tam um modelo que combina consciência ambiental
com desenvolvimento econômico, ou seja, desenvolvimento sustentável.
Estudos realizados pela Embratur nos dão conta
de que, um turista europeu, fica em média 12 dias no
Brasil e gasta entre 85 a 100 dólares por dia. Se nós divulgarmos de uma forma profissional, que o Brasil tem
o Turismo de Observação de Baleias lá na Europa,
sem sombra de dúvida nenhuma, vamos conseguir
atrair esse ecoturista. Porém, o mais importante da vinda do turista estrangeiro, é que ele não vai ficar 12 dias
olhando para as baleias. Não, ele vai procurar outros
pontos turísticos, e vai querer conhecer as Cataratas
do Iguaçu no PR, o Cristo Redentor no RJ, o Pelourinho na BH, os Amparados de Cima da Serra no RS,
enfim, ele vai circular pelo país, movimentado com a
economia das localidades que ele passar.
A Baleia Franca vem agregar-se aos produtos tu rísticos que o Brasil vende lá fora. A imagem turística do
Brasil esta mudando. Já não somos mais um pais só do
carnaval e futebol. Muito já foi feito pela Embratur, pelos
empresários do ramo, pelas Ongs, para mudar essa realidade, mais muito ainda tem que ser feito. Justiça seja fe ita, estive na semana passada juntamente com o Senado Geraldo Altoff e o representante do Instituto Baleia
Franca lá da Praia do Rosa-Imbituba, Fernando Roggia
(TUCA), com o Ministro do Esporte e Turismo, Senhor
Caio Luiz de Carvalho, onde levamos a ele algumas su gestões para ordenar, organizar e divulgar o turismo de
observação de baleia no Brasil. Colocamos a ele, a necessidade do país participar desse bolo de 1 bilhão de
dólares, não das migalhas, mais sim da fatia que nos pertence por direito, porque temos uma das leis ambientais
da fauna e flora mais rigorosas do planeta. Estamos de senvolvendo de forma consciente e organizada esse se guimento do turismo, tendo como exemplo o Turismo
vida, Sol e Mar, que é pioneira e grande incentivadora
modelo. O Ministro, com seu grande conhecimento da
área em que atua, na mesma hora determinou a Embra tur, que analisasse as sugestões e fizesse o que fosse
possível para concretizá-las.
O Governo Federal está fazendo sua parte, o Se nado Federal também, através do Projeto de Lei que estou apresentando, as ONGS, os empresários, todos es -
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tão contribuindo. Porém nem tudo é alegria no caminho
das baleias. A Comissão Baleeira Internacional, reunida
no Japão, rejeitou dois projetos para a criação de santuários para as baleias, incluindo um, apresentado pelo Brasil,
que proibiria a caça em todo o Atlântico Sul. Há países defendendo a volta da caça comercial. Creio que o Congresso Nacional, não pode ficar omisso diante dessa trágica
notíicia, pois a baleia que visita nosso litoral, para chegar
ou sair daqui, passa por águas internacionais, que pela
proposta de alguns, elas não terão proteção nenhuma.
Diante dos fatos aqui expostos, até mesmo para reparar-mos um erro histórico cometido contra esses gigantes dos mares, que chegam até 18 metros de comprimento, com 40 a 60 toneladas de peso, nada mais justo
tornar a baleia franca no ”Símbolo Nacional do Ecoturismo“ atividade que tem como princípios, entre outros, a
educação ambiental e o desenvolvimento sustentável.
Sei que o Brasil possui outros animais que também merecem ser Símbolos Nacionais, pois que entidades que
os representam façam como o Instituto Baleia Franca fez,
porque há espaço para todos.
Pelas razões citadas, contamos com o apoio
dos colegas Senadores para a aprovação de nossa
proposta.
Sala das Sessões, 23 de maio de 2002. – Casildo Maldaner.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – O
projeto será publicado e remetido à Comissão com petente.
Sobre a mesa, avisos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Francisco Escórcio.
São lidos os seguintes
Aviso nº 1368-SGS-TCU
Brasília-DF, 15 de maio de 2002
AVISO Nº 35, DE 2002-CN
(Nº 1.368/2002, na origem)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da Decisão número 499/2002, adotada
pelo Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do Plenário de 15-5-2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao
levantamento de auditoria realizado na Secretaria de
Transportes Aquaviários do Ministério dos Transportes (TC nº 009.692/2001-4).
Respeitosamente, – Humberto Guimarães
Souto, Presidente.
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LEGISLACÃO CITADA
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração
da lei orçamentária de 2002 e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 83. O Tribunal de Contas da União enviará à
Comissão Mista Permanente prevista no art. 166, § 1º
da Constituição, até 30 dias após o encaminhamento
da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações recentes sobre a execução físico-financeira
das obras constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, inclusive em meio
magnético.
§ lº Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada:
I – a classificação institucional, funcional e pro gramática, atualizada conforme constante da lei orçamentária para 2001;
II – sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos
contratos, conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades;
III – a classificação dos eventuais indícios de ir regularidades identificados, de acordo com sua gravidade;
IV – as providências já adotadas pelo Tribunal
quanto às irregularidades; V – o percentual de execução físico-financeira;
VI – a estimativa do valor necessário para con clusão; e
VII – outros dados considerados relevantes pelo
Tribunal.
§ 2º No cumprimento do disposto no caput, o Tribunal envidará esforços no sentido de incrementar o
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universo objeto de procedimentos fiscalizatórios específicos para subsidiar a apreciação da proposta orçamentária pelo Congresso Nacional, se possível,
acrescendo o número de obras em vinte por cento em
relação ao exercício de 2000.
§ 3º A seleção das obras a serem fiscalizadas
deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no exercício de 2000 e o fixado para 2001, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades
pendentes obtido a partir de fiscalizações anteriores
do Tribunal, devendo dela fazer parte todas as obras
contidas no Quadro V anexo à Lei nº 10.171, de 5 de
janeiro de 2001, que não foram objeto de deliberação
do Tribunal pela regularidade durante os doze meses
anteriores à data da publicação desta Lei.
§ 4º O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo
prazo previsto no caput, enviar informações sobre outras obras, nas quais tenham sido constatados indícios
de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios realizados nos últimos doze meses contados da publicação desta Lei, com o mesmo grau de detalhamento definido no § 1º deste artigo.
§ 5º O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de
atualização das informações fornecidas.
§ 6º O Tribunal de Contas da União disponibilizará na sua página na Internet, até o 10º dia de cada
mês, relatório consolidado de atualização das informações referentes às obras mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo das informações remetidas ao Congresso Nacional.
§ 7º A lei orçamentária anual poderá contemplar
subtítulos relativos a obras com indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal, permanecendo a
execução dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados os indícios condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão res-
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ponsável, sujeitas à prévia deliberação do Congresso
Nacional e da Comissão referida no caput.
§ 8º O Tribunal de Contas da União remeterá ao
Congresso Nacional, em até quinze dias após sua
constatação, informações referentes aos indícios de
irregularidades graves identificados em procedimentos fiscalizatórios em contratos, convênios, parcelas
ou subtrechos referentes a obras constantes do Orçamento de 2002, inclusive em meio magnético, cabendo à Comissão Mista referida no caput e ao Congresso Nacional condicionarem ou não a execução orçamentária do contrato, convênio, parcela ou subtrecho
irregular.
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001-CN
Dispõe sobre a comissão mista per manente a que se refere o § 1º do art. 166
da Constituição e sobre a tramitação das
matérias a que se refere o mesmo artigo.
....................................................................................
Art. 2º A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização tem por competência:
....................................................................................
III – examinar e emitir parecer sobre os documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira e da ges tão fiscal, nos termos dos arts. 70 a 72 e 166, § 1º, in ciso II, da Constituição, e da Lei Complementar nº
101, de 2000, especialmente:
b) informações encaminhadas pelo Tribunal de
Contas da União ou por órgãos e entidades da administração federal, por intermédio do Congresso Nacional, inclusive as relativas a contratos, convênios,
parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades e relacionados em anexo à
lei orçamentária anual, nos termos da lei de diretrizes
orçamentárias;.
....................................................................................
Art. 35. A tramitação das proposições referidas
no art. 34 e das prestações de contas anuais, obedecerá aos seguintes prazos:
....................................................................................
VII — matérias relativas ao acompanhamento e
fiscalização da execução orçamentária e financeira:
a) até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição dos relatórios e informações previstos nas alíneas do art. 2º, inciso III desta Resolução, a partir do re cebimento pelo Congresso Nacional;
b) até 15 (quinze) dias para a apresentação,
pelo Relator designado, do relatório contendo as me didas que julgar cabíveis, apresentando, conforme o
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caso, projeto de decreto legislativo, a partir do término
do prazo anterior;
c) até 8 (oito) dias para apresentação de emendas ao relatório apresentado e ao projeto de decreto
legislativo, quando for o caso, a partir do encerramento do prazo da alínea b;
d) até 7 (sete) dias, contados do término do prazo de recebimento das emendas, para que a Comissão discuta, vote e encaminhe à Mesa do Congresso
Nacional o seu parecer sobre a matéria.
Parágrafo único. A Comissão, pela maioria ab soluta de seus membros, poderá ampliar os prazos
de que tratam as alíneas b, c e d do inciso IV e VII deste artigo, devendo comunicar a decisão ao Presidente
do Senado Federal.
....................................................................................
Art. 43. A aprovação pela Comissão de projeto
de decreto legislativo autorizando a execução de do tações constantes na lei orçamentária anual sob condição suspensiva, no caso de subtítulos, convênios,
parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades graves levantados pelo
TCU, dependerá de justificação quanto às medidas
saneadoras adotadas pelo órgão responsável.
LEI Nº 10.407. DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
....................................................................................
Art.12. Nos termos do art. 83, § 7º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2002, é vedada a execução
orçamentária e financeira dos contratos, convênios,
parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios de irregularidades graves, apontados pelo Tribunal de Contas da União,
constantes do Quadro VII, em anexo, até deliberação
em contrário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO e do Congresso Nacional.
§ 1º A vedação referida no caput abrange todos
os programas de trabalho dos Orçamentos Fiscal, da
Seguridade Social e de Investimento das estatais, inclusive as alterações ocorridas no exercício por meio
de créditos adicionais, e a execução financeira, em
2002, das respectivas despesas inscritas em Restos
a Pagar, no exercício de 2001 e nos anteriores.
§ 2º Quando não constar a indicação de contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em programa
de trabalho constante do Quadro VII, em anexo, fica
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vedada a execução do crédito orçamentário do subtítulo correspondente.
§ 3º A deliberação da Comissão de que trata o caput será tomada com fundamento em informações
prestadas, pelo Tribunal de Contas da União, sobre as
medidas saneadoras das irregularidades apontadas.
§ 4º O Tribunal de Contas da União e os órgãos
de controle interno de cada um dos Poderes farão o
acompanhamento da aplicação dos recursos nos es tritos termos deste artigo, certificando-se de que ne nhum dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos, em que tenham sido apontados indícios de irregularidades graves, recebam quaisquer recursos or çamentários, informando ao Congresso Nacional as
ilegalidades eventualmente verificadas, sem prejuízo
das providências cabíveis.
....................................................................................
LEI Nº 8.443, DE 16 DE JULHO DE 1992.
Dispõe sobre a Lei Orgânica do Tri bunal de Contas da União e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 42. Nenhum processo, documento ou informação poderá ser sonegado ao Tribunal em suas ins peções ou auditorias, sob qualquer pretexto.
§ 1º No caso de sonegação, o Tribunal assinará
prazo para apresentação dos documentos, informações e esclarecimentos julgados necessários, comunicando o fato ao Ministro de Estado supervisor da
área ou à autoridade de nível hierárquico equivalente,
para as medidas cabíveis.
§ 2º Vencido o prazo e não cumprida a exigência, o Tribunal aplicará as sanções previstas no inciso
IV do art. 68 desta lei.
....................................................................................
Art. 45. Verificada a ilegalidade de ato ou contrato, o Tribunal, na forma estabelecida no regimento in terno, assinará prazo para que o responsável adote
as providências necessárias ao exato cumprimento
da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a
serem observados.
§ 1º No caso de ato administrativo, o Tribunal, se
não atendido:
I – sustará a execução do ato impugnado;
II – comunicará a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal;
III – aplicará ao responsável a multa prevista no
inciso II do art. 58 desta lei.
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§ 2º No caso de contrato, o Tribunal, se não atendido, comunicará o fato ao Congresso Nacional, a
quem compete adotar o ato de sustação e solicitar, de
imediato, ao Poder Executivo, as medidas cabíveis.
§ 3º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito da sustação do contrato
....................................................................................
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Ofício nº P-065/2002-CMO

Brasília, 23 de abril de 2002

Excelentíssimo Senhor
Ministro Humberto Souto
Digníssimo Presidente do Tribunal de Contas da
União
Nesta

Maio de 2002

rão ser autuadas pela Secretaria-Geral do Senado
Federal, com os conseqüentes registros no Sistema de Acompanhamento de Matérias Le gislativas
– MATE, como matéria para deliberação do Congresso Nacional no tocante à liberação ou não da
vedação expressa no art. 12 anteriormente referido.
Solicito ainda, com base no acima exposto,
que cada expediente dessa Corte de Contas (Aviso
TCU), se possível, corresponda a apenas uma das
matérias constantes do referido Quadro VII.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao disposto no § 7º do art.
83 da Lei nº 10.266, de 24-7-2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2002), a Lei nº 10.407, de
10-1-2002 (Lei Orçamentária para 2002), em seu
art. 12, veda ”a execução orçamentária e financeira dos contratos, convênios, par celas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem in dícios de irregularidades graves, apon tadas pelo Tribunal de Contas da União, constantes
do Quadro VII, em anexo, até deliberação em con trário da Comissão Mista de Pla nos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização – CMO e do Congresso
Nacional“.

Este Órgão Técni co, para exercer a atri buição acima des cri ta, usando os pro cedimentos de ter mi na dos pela Reso lu ção nº 1, de 2001, do
Congresso Na cional, soli ci ta o obséquio des sa
Cor te de Con tas no sentido de que as infor mações, referentes ao § 3º do art. 12 acima men ci onado, se jam encaminha das à Presi dên cia do
Congresso Na ci o nal com a indi ca ção explícita de
que se trata de maté ria cons tante do referido Qu adro VII, sem pre juízo dos en ca mi nha men tos à
Comissão, previs tos no art. 83 da Lei nº 10.266,
de 24-7-2001 (Lei de Di retrizes Orçamen tá ri as
para 2002).

Tal so licitação se justifica pelo fato de que as
informações en caminhadas por esse Tribunal à
Presidência do Congresso Nacional relativas ao
Quadro VII da Lei Orçamentária para 2002 deve-

Ao en se jo, re novo a Vos sa Exce lên cia pro tes tos de ele va da es ti ma e dis tin ta con si de ração.
Senador Carlos Bezerra,Presidente.

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

Aviso nº 1.369-SGS-TCU
Brasília, 15 de maio de 2002.
A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Congresso Nacional
Nesta
AVISO Nº 36, DE 2002-CN
(nº 1.369/2002, na origem)
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, para conhecimento, cópia da Decisão número 502/2002, adotada
pelo Tribunal de Contas da União na Sessão Ordinária do Plenário de 15-5-2002, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente ao relatório de auditoria realizado na
SEPLAN/GO (TC nº 006.694/2001-5).
Respeitosamente, – Humberto Guimarães
Souto, Presidente.
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LEGISLACAO CITADA
LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001
Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.
....................................................................................
Art. 83. O Tribunal de Contas da União enviará à
Comissão Mista Permanente prevista no art. 166, § 1º
da Constituição, até 30 dias após o encaminhamento
da proposta orçamentária pelo Poder Executivo, informações recentes sobre a execução físico-financeira
das obras constantes dos orçamentos fiscal, da seguridade social e de investimento, inclusive em meio
magnético.
§ lº Das informações referidas no caput constarão, para cada obra fiscalizada:
I – a classificação institucional, funcional e pro gramática, atualizada conforme constante da lei orçamentária para 2001;
II – sua localização e especificação, com as etapas, os subtrechos ou as parcelas e seus respectivos
contratos, conforme o caso, nos quais foram identificadas irregularidades;
III – a classificação dos eventuais indícios de ir regularidades identificados, de acordo com sua gravidade;
IV – as providências já adotadas pelo Tribunal
quanto às irregularidades;
V – o percentual de execução físico-financeira;
VI – a estimativa do valor necessário para con clusão; e
VII – outros dados considerados relevantes pelo
Tribunal.
§ 2º No cumprimento do disposto no caput, o Tribunal envidará esforços no sentido de incrementar o
universo objeto de procedimentos fiscalizatórios específicos para subsidiar a apreciação da proposta orçamentária pelo Congresso Nacional, se possível,
acrescendo o número de obras em vinte por cento em
relação ao exercício de 2000.
§ 3º A seleção das obras a serem fiscalizadas
deve considerar, dentre outros fatores, o valor liquidado no exercício de 2000 e o fixado para 2001, a regionalização do gasto e o histórico de irregularidades
pendentes obtido a partir de fiscalizações anteriores
do Tribunal, devendo dela fazer parte todas as obras
contidas no Quadro V anexo à Lei nº 10.171, de 5 de
janeiro de 2001, que não foram objeto de deliberação
do Tribunal pela regularidade durante os doze meses
anteriores à data da publicação desta lei.
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§ 4º O Tribunal deverá, adicionalmente, no mesmo prazo previsto no caput, enviar informações sobre
outras obras, nas quais tenham sido constatados indícios de irregularidades graves em outros procedimentos fiscalizatórios realizados nos últimos doze meses
contados da publicação desta lei, com o mesmo grau
de detalhamento definido no § lº deste ar tigo.
§ 5º O Tribunal encaminhará à Comissão referida no caput, sempre que necessário, relatórios de
atualização das informações fornecidas.
§ 6º O Tribunal de Contas da União disponibilizará na sua página na Internet, até o 10º dia de cada
mês, relatório consolidado de atualização das informações referentes às obras mencionadas no parágrafo anterior, sem prejuízo das informações remetidas ao Congresso Nacional.
§ 7º A lei orçamentária anual poderá contemplar
subtítulos relativos a obras com indícios de irregularidades graves informados pelo Tribunal, permanecendo a
execução dos contratos, convênios, parcelas ou subtrechos em que foram identificados os indícios condicionada à adoção de medidas saneadoras pelo órgão responsável, sujeitas à prévia deliberação do Congresso
Nacional e da Comissão referida no caput.
§ 8º O Tribunal de Contas da União remeterá ao
Congresso Nacional, em até quinze dias após sua
constatação, informações referentes aos indícios de irregularidades graves identificados em procedimentos
fiscalizatórios em contratos, convênios, parcelas ou
subtrechos referentes a obras constantes do Orçamento de 2002, inclusive em meio magnético, cabendo à
Comissão Mista referida no caput e ao Congresso Nacional condicionarem ou não a execução orçamentária do
contrato, convênio, parcela ou subtrecho irregular.
RESOLUÇÃO Nº 1, DE 2001-CN
Dispõe sobre a Comissão Mista Permanente a que se refere o § 1º do art. 166
da Constituição e sobre a tramitação das
matérias a que se refere o mesmo artigo.
....................................................................................
Art. 2º A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização tem por competência:
....................................................................................
III – examinar e emitir parecer sobre os documentos pertinentes ao acompanhamento e fiscalização da execução orçamentária e financeira e da ges tão fiscal, nos termos dos arts. 70 a 72 e 166, § lº, inciso II, da Constituição, e da Lei Complementar nº 101,
de 2000, especialmente
....................................................................................
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b) informações encaminhadas pelo Tribunal de
Contas da União ou por órgãos e entidades da administração federal, por intermédio do Congresso Nacional, inclusive as relativas a contratos, convênios, parcelas ou
subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades e relacionados em anexo à lei orçamentária
anual, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias;
....................................................................................
Art. 35. A tramitação das proposições referidas
no art. 34 e das prestações de contas anuais, obedecera aos seguintes prazos:
....................................................................................
VII – matérias relativas ao acompanhamento e
fiscalização da execução orçamentária e financeira:
a) até 5 (cinco) dias para publicação e distribuição dos relatórios e informações previstos nas alíneas do art. 20, inciso III desta Resolução, a partir do re cebimento pelo Congresso Nacional;
b) até 15 (quinze) dias para a apresentação,
pelo Relator designado, do relatório contendo as me didas que julgar cabíveis, apresentando, conforme o
caso, projeto de decreto legislativo, a partir do término
do prazo anterior;
c) até 8 (oito) dias para apresentação de emen das ao relatório apresentado e ao projeto de decreto
legislativo, quando for o caso, a partir do encerramento do prazo da alínea b;
d) até 7 (sete) dias, contados do término do prazo de recebimento das emendas, para que a Comissão discuta, vote e encaminhe à Mesa do Congresso
Nacional o seu parecer sobre a matéria.
Parágrafo único. A Comissão, pela maioria ab soluta de seus membros, poderá ampliar os prazos
de que tratam as alíneas b, c e d do inciso IV e VII deste artigo, devendo comunicar a decisão ao Presidente
do Senado Federal.
....................................................................................
Art. 43. A aprovação pela Comissão de projeto
de decreto legislativo autorizando a execução de do tações constantes na lei orçamentária anual sob con dição suspensiva, no caso de subtítulos, convênios,
parcelas ou subtrechos em que foram identificados indícios de irregularidades graves levantados pelo
TCU, dependerá de justificação quanto às medidas
saneadoras adotadas pelo órgão responsável.
LEI Nº 10.407, DE 10 DE JANEIRO DE 2002
Estima a receita e fixa a despesa da
União para o exercício financeiro de
2002.
....................................................................................
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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.
....................................................................................
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da im pessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao
instrumento convocatória, do julgamento objetivo e
dos que lhes são correlatos.
§ 1º É vedado aos agentes públicos:
I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de
convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo
e estabeleçam preferências ou distinções em razão
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou
de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;
II – estabelecer tratamento diferenciado de na tureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos
financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3º da Lei
nº 8.248, de 23 de outubro de 1991.
§ 2º Em igualdade de condições, como critério
de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
I – produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional;
II – produzidos no País;
III – produzidos ou prestados por empresas brasileiras.
§ 3º A licitação não será sigilosa, sendo públicos
e acessíveis ao público os atos de seu procedimento,
salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura.
§ 4º (VETADO) (Parágrafo incluído pela Lei nº
8.883, de 8-6-94).
....................................................................................
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituídos por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de:
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I – modificá-los, unilateralmente, para melhor
adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado;
II – rescindi-los, unilateralmente, nos casos es pecificados no inciso I do art. 79 desta lei;
III – fiscalizar-lhes a execução;
IV – aplicar sanções motivadas pela inexecução
total ou parcial do ajuste;
V – nos casos de serviços essenciais, ocupar
provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da
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necessidade de acautelar apuração administrativa de
faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato administrativo.
§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e
monetárias dos contratos administrativos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do con tratado.
§ 2º Na hipótese do inciso I deste ar tigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual.
....................................................................................
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Ofício nº 065/2002-CMO
Brasília, 23 de abril de 2002
Excelentíssimo Senhor
Ministro Humberto Souto
D.D. Presidente do Tribunal de Contas da União
Nesta
Senhor Presidente,
Em atendimento ao disposto no § 7º do art. 83
da Lei nº 10.266, de 24-7-2001 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias para 2002), a Lei nº 10.407, de
10-1-2002 (Lei Orçamentária para 2002), em seu art.
12, veda ”a execução orçamentária e financeira dos
contratos, convênios, parcelas ou subtrechos relacionados a obras ou serviços que apresentem indícios
de irregularidades graves, apontadas pelo Tribunal de
Contas da União, constantes do Quadro VII, em ane xo, até deliberação em contrário da Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização –
CMO e do Congresso Nacional“.
Este Órgão Técnico, para exercer a atribuição
acima descrita, usando os procedimentos determinados pela Resolução nº 1, de 2001, do Congresso Na cional, solicita o obséquio dessa Corte de Contas no
sentido de que as informações, referentes ao § 3º do
art. 12 acima mencionado, sejam encaminhadas à
Presidência do Congresso Nacional com a indicação
explícita de que se trata de matéria constante do referido Quadro VII, sem prejuízo dos encaminhamentos
à Comissão, previstos no art. 83 da Lei nº 10.266, de
24-7-2001 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para
2002).
Tal solicitação se justifica pelo fato de que as informações encaminhadas por esse Tribunal à Presidência do Congresso Nacional relativas ao Quadro
VII da Lei Orçamentária para 2002 deverão ser autuadas pela Secretaria-Geral do Senado Federal, com os
conseqüentes registros no Sistema de Acompanhamento de Matérias Legislativas – MATE, como matéria para deliberação do Congresso Nacional no tocante a liberação ou não da vedação expressa no art. 12
anteriormente referido.
Silicito ainda, com base no acima exposto, que
cada expediente dessa Corte de Contas (Aviso TCU),
se possível, corresponda a apenas uma das matérias
constantes do referido Quadro VII.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de elevada estima e distinta consideração. – Senador
Carlos Bezerra, Presidente.

(À Comissão mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
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O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Os
avisos que acabam de ser lidos vão à Comissão Mista
de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Sobre a mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Francisco Escórcio.
São lidos os seguintes:
PARECER Nº 432, DE 2002
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Requerimento nº 175, de 2002, de autoria do Senador Eduardo Suplicy e outros Senhores Senandores, que requer sejam enviados votos de congratulações ao Dr. José
Alexandre Xanana Gusmão, pela sua vitória na eleição para Presidente do Timor
Leste, que se tornará o mais novo país
do mundo, em 20 de maio de 2002.
Relator: Senador Tião Viana
Relator Ad Hoc: Senador Roberto Saturnino.
I – Relatório
Esta Comissão é chamada a opinar sobre o Requerimento nº 175, de 2002, de autoria dos nobres
Senadores Eduardo Suplicy, Artur da Távola e Heloísa Helena, que requerem ”sejam enviados votos de
congratulações ao Dr. José Alexandre Xanana Gusmão, pela sua vitória na eleição para Presidente do
Timor Leste, que se tomará o mais novo país do mundo, em 20 de maio de 2002”.
O requerimento em apreço tem por base o art.
222 do Regimento Interno do Senado Federal, e, em
atendimento ao que determina o dispositivo em questão, foi distribuído à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional para emitir parecer.
Segundo ressalta a Justificação, o Sr. José Ale xandre Xanana Gusmão foi o grande líder da resistência timorense, tendo conduzido, por vários anos,
uma heróica luta contra a dominação Indonésia.
II – Análise
O Timor Leste, pequena ilha localizada na Ásia,
entre a Indonésia e a Austrália, optou por sua independência por meio de um referendo em agosto de
1999. Seus habitantes haviam permanecido sob o
jugo indonésio por mais de 24 anos. Antes disso fora
colônia de Portugal por cerca de 500 anos, razão pela
qual o idioma português é falado na ilha, ao lado do
idioma nativo.
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O Sr. Xanana Gusmão nasceu em Manatuto em
20 de junho de 1946, e passou toda a sua infância no
campo. Ao concluir o primário, mudou-se para Dili, capital do Timor Leste. Estudou no Liceu local e trabalhou como escriturário num hospital, tornando-se de pois professor em uma escola chinesa. Líder das lu tas pela independência, foi capturado por seus inimigos, permanecendo encarcerado no presídio de Cipinang por sete anos, onde, em face da sua integridade
moral, ganhou o respeito de seus carcereiros. Condenado à prisão perpétua, acabou tendo a sua pena re duzida para 20 anos. Nas vésperas do plebiscito que
libertou Timor, ele ganhou a liberdade. Durante o seu
longo período de encarceramento, jamais esmoreceu
em seus ideais ou deixou de inspirar a esperança da
liberdade entre os seus compatriotas. Sua liderança
pode ser comparada à de Nelson Mandela, ou à de
Gandhi, que também se recusaram a aceitar as imposições de um regime opressor.
O difícil processo pelo qual vem passando o Ti mor Leste desde que escapou ao jugo da Indonésia,
em seu esforço de construção de um Estado fundamentado nos marcos jurídicos da democracia, vem
despertando o interesse do mundo inteiro. Ainda sem
um Estado constituído, o país encontra-se nesse mo mento sob a proteção da Organização das Nações
Unidas, cuja administração transitória chegará ao seu
termo em 20 de maio vindouro.
É importante ressaltar que o Brasil sempre apoiou vigorosamente, com o seu voto favorável no foro
da ONU, os anseios de liberdade dos timorenses.
Nesse quadro, é com extremo júbilo que o Senado Federal do Brasil recebe a eleição do Sr. Xanana
Gusmão, líder e inspirador da luta libertária do Timor
Leste, para Presidente daquele país.
III – Voto
Por todo o exposto, afigura-se-nos das mais
oportunas e louváveis a iniciativa dos ilustres Senadores Eduardo Suplicy, Artur da Távola, e Heloísa Helena, ao requererem o envio de voto de congratulações ao Sr. Xanana Gusmão pela sua vitória na eleição para Presidente do Timor Leste, que se tornará o
mais novo país do mundo, em 20 de maio de 2002.
Por todo o exposto, votamos favoravelmente à
aprovação do Requerimento nº 175, de 2002. – Sala
da Comissão, 21 de maio de 2002. – Jefferson Pé res, Presidente – Tião Viana, Relator – Bernardo
Cabral – Lúdio Coelho – Roberto Saturnino, Relator Ad Hoc – Roberto Requião – Sérgio Machado –
José Agripino – Romeu Tuma – Iris Rezende –
Luiz Otávio.
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PARECER Nº 433, DE 2002
Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Requerimento nº 176, de 2002, de autoria do Se nador Geraldo Cândido e outros Senhores Senadores, do Senador Geraldo Cândido, que requer seja enviado ao Timor
Leste, voto de congratulações pela eleição do Excelentíssimo Senhor Xanana
Gusmão, para Presidente do Pais, no dia
14 de abril de 2002.
Relator: Senador Tião Viana
Relator ”Ad Hoc“ Senador Roberto
Saturnino
I – Relatório
Essa Comissão é chamada a opinar sobre o Requerimento do Senado Federal nº 176, de 2002, que
“requer seja enviado ao Timor Leste voto de congratulações pela eleição do Excelentíssimo Senhor Xanana Gusmão, para Presidente do País, no dia 14 de
abril de 2002”.
O referido Requerimento, de autoria do nobre
Senador Geraldo Cândido, fundamenta-se no art. 222
do Regimento Interno do Senado Federal, e, conforme determina o dispositivo em questão, foi distribuído
à Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional.
Visa, a matéria em apreço, a enviar voto de congratulação ao Timor Leste, ex-colônia portuguesa
que, depois de um plebiscito em que decidiu por sua
independência, democraticamente escolheu o Senhor Xanana Gusmão para a Presidência do país.
Em sua justificação o ilustre Senador Geraldo
Cândido ressalta que, tendo em vista as inúmeras
dificuldades enfrentadas por aquele país, o processo eleitoral que logrou realizar é um exemplo para
todas as nações que buscam a implantação de uma
verdadeira democracia.
II – Análise
O Timor Leste, ex-colônia de Portugal, que conta com aproximadamente 800 mil habitantes, vem
passando por um penoso processo de construção da
sua democracia, auxiliado inicialmente pelas Nações
Unidas, com o apoio de organismos multilaterais e de
alguns países que têm interesse direto nos destinos
da pequena nação timorense, tais como o Brasil, Portugal e Austrália.
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No Timor Leste fala-se Tétum, a língua nativa,
porém, com os 500 anos de presença por tuguesa,
também o idioma português é falado, particularmente
entre as elites locais, daí o interesse do Governo bra sileiro pelos desdobramentos em curso naquele país.
A presença de forças da ONU, sob a liderança do brasileiro Sérgio Vieira de Meio, no processo de reconstrução do país, vem sendo fundamental na caminhada do Timor à plena vigência da ordem democrática e
dos direitos humanos.
A vitória nas recentes eleições realizadas no
Timor Leste de Xanana Gusmão, líder de extraordinário carisma e grande penetração entre as massas
populares, atesta que o povo timorense alcançou, fi nalmente, as liberdades democráticas, a autonomia
e o comando de seu próprio destino.
É, portanto, louvável e oportuna a iniciativa do
nobre Senador Geraldo Cândido, de requerer o
envio de voto de congratulações ao Timor Leste
pela eleição de Xanana Gusmão para Presidente
da República.
III – Voto
Por todo o exposto, votamos favoravelmente à
aprovação do Requerimento nº 176, de 2002.
Sala da Comissão, 21 de maio de 2002. – Jefferson Péres, Presidente – Tião Viana, Relator –
Sérgio Machado – Roberto Requião – Eduardo
Suplicy – Roberto Saturnino, Relator ”Ao Hoc“ –
Romeu Tuma – Íris Rezende – Bernardo Cabral –
Lúdio Coelho – Luiz Otávio.
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mero Jucá, Carlos Bezerra e Carlos Wilson enviaram discursos à Mesa para serem publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
A LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, encaminhada há alguns dias pelo Governo ao Congresso, traz frustração, por seu conteúdo, para todos
aqueles que se dedicam à questão importantíssima
do desenvolvimento urbano.
Em nossas cidades, abrigam-se 81% dos brasileiros. Adotar boas políticas de desenvolvimento
urbano significa atuar diretamente em benefício do
dia-a-dia da população. São muitos os males de
nossas cidades que exigem atenção das três esferas de governo: o déficit habitacional, a falta de saneamento, as dificuldades do transporte coletivo, as
habitações de padrão precário, a especulação imobiliária.
Era preciso que a LDO para 2003 sinalizasse
mais fortemente no sentido de avançar na solução
desses problemas. Infelizmente, não é o que vemos,
numa análise inicial baseada em dados concretos e
irrefutáveis.
Por exemplo, no Anexo de Metas e Prioridades
da LDO, no que se refere aos programas de número
71, 119, 121, 122, 128 e 8.007, observamos diversas deficiências, e me tas muito baixas, em relação
ao que seria razoável esperar de uma boa política
de desenvolvimento urbano. No número 128, programa Morar Melhor, está prevista a produção de
apenas 5 mil lotes urbanizados, meta baixíssima,
diante das necessidades de âmbito nacional. Num
país que tem um déficit de 6,6 milhões de unidades
habitacionais, essas diretrizes levam a enorme decepção!

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Com referência aos pareceres que acabam de ser li dos, a Presidência co munica ao Plenário que os
pareceres da Comissão de Relações Exteri o res e
de Defesa Nacional, encaminhados à publicação,
concluem favoravelmente aos Requerimentos nºs
175 e 176, de 2002, dos Senadores Edu ardo Suplicy e Geraldo Cândido, que solicitam, nos termos
regimentais, voto de congratulações pela eleição
do Presidente do Timor Leste.
As matérias figurarão na Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária, nos termos do art.
222, § 2º, do Regimento Interno.

Nesses programas, uma grave omissão da LDO
diz respeito à ausência de financiamento para a elaboração de Planos Diretores. Ora, tal financiamento não
poderia deixar de ser previsto, dado que esses planos
são mesmo uma condicionante para a implementação
do Estatuto da Cidade, importante avanço legislativo
aprovado pelo Congresso no ano que passou.

O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) – Os
Srs. Senadores Mauro Miranda, Mozarildo Cavalcanti, Lúcio Alcântara, a Sra. Senadora Emilia Fernandes, e os Srs. Senadores Jefferson Péres, Ro-

Outro ponto criticável da LDO é que seu artigo
69 simplesmente não menciona, entre as diretrizes
para a Caixa Econômica, a de financiamento habitacional! E entre as diretrizes para o BNDES, encon-
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tramos menção ao transporte urbano, mas não ao
desenvolvimento urbano!
Aspecto que pode vir a se constituir em sério
percalço para o desenvolvimento urbano são as limitações impostas às contrapartidas de recursos municipais aos financiamentos internacionais. Essas li mitações encontram-se no artigo 38, inciso III. Ora,
alguns financiamentos internacionais exigem do mu nicípio beneficiado uma contrapartida que pode ultrapassar aqueles limites. Está aí criado um obstáculo desnecessário aos programas municipais de
desenvolvimento urbano.
Há, ainda, pelo menos mais uma crítica a tecer
sobre a LDO. Em seu anexo que trata de riscos fiscais, é dado excessivo destaque ao pagamento de
dívidas do FCVS, Fundo de Compensação de Variações Salariais, que nada mais é que o subsídio
dado às habitações de classe média nos financiamentos do Sistema Financeiro Habitacional.
Creio que esteja havendo aí uma distorção,
uma desproporção: grande ênfase neste quesito, e
magras perspectivas para muitos outros itens relevantes de política urbana.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, é preciso combater a deterioração das
condições de convívio no ambiente urbano, que afe ta a maioria esmagadora dos brasileiros. É necessário enfrentar os gigantescos desafios físicos e sociais das cidades brasileiras.
Temos boa base constitucional nessas questões, como o conceito de função social da propriedade. Emenda promulgada em fevereiro de 2000 in corporou à Constituição o direito de moradia no rol
dos direitos individuais. Adotamos ainda uma excelente lei federal, o Estatuto da Cidade, que direciona
o perfil das políticas urbanas e ate mesmo contém
um adequado quadro de penalidades para o caso
de seu descumprimento.
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Evidência da importância do desenvolvimento
urbano é a realização, no Senado, pela Subcomissão de Moradia e Desenvolvimento Urbano, do ciclo
de debates denominado ”Moradia – Um Sonho Pos sível“, com a prestigiosa participação dos pré-candidatos à Presidência da República. O sonho da moradia, no entanto, não pode concretizar-se plenamente sem as adequadas políticas públicas federais.
Eu não poderia deixar de assinalar, veementemente, minhas críticas a esses aspectos da LDO.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “se há uma
coisa mal resolvida na vida política brasileira é a re lação entre as instâncias de poder. Se você examinar nossa história, vai notar um pêndulo entre movimentos de centralização e descentralização. A
Constituição jogou o pêndulo para a descentralização, mas ele ficou no meio do caminho. Estamos vivendo agora o fenômeno do federalismo truncado.
Embora a Constituição tenha decidido pela descentralização, não completou o movimento. Você desmontou o Estado centralizado do regime militar,
mas não criou no seu lugar um genuíno Estado fe derativo.”
São palavras do professor Eduardo Giannetti da
Fonseca, que sintetizam a gravidade da crise federativa em que vivemos e que é causa de muitos males
nacionais, como a falta de coerência de políticas públicas.
Não se trata de discussão acadêmica, teórica
ou especulativa. A crise do federalismo revela uma
relação incoerente entre os entes da federação, ca usa desperdício de recursos públicos, já escassos,
irresponsabilidade social e perda de muitas vidas
humanas.
Enquanto milhões de pessoas são infectadas
pela dengue em todo o Brasil, e muitas mortes ocorrem, assistimos estarrecidos a uma discussão trágica sobre a responsabilidade do combate ao mosquito da dengue.

Torna-se necessário frisar que tanto a aprovação da Emenda Constitucional da Moradia como a
regulamentação do Estatuto da Cidade são duas
ações de grande relevância que tivemos a honra de
comandar nesta Casa.

A verdadeira questão não é se o mosquito é
federal, estadual ou municipal. A verdadeira questão
é: quem é responsável pela morte de inúmeras
pessoas, no caso de uma doença que poderia ser
efetivamente combatida?

Vemos, no entanto, à luz da LDO que o Governo encaminhou ao Congresso, que nos poderão fal tar às necessárias diretrizes orçamentárias para levar a termo o que os governos, nas suas três esferas, precisam realizar.

Certamente, na origem desse e de outros inú meros problemas, está o federalismo truncado, em
que a União continua forte, tal como durante o regime autoritário, com poder de arrecadar quase ilimitado, de se endividar, de emitir moeda, de fixar ta-
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xas de juros, taxas de câmbio e administrar o orçamento conforme seus interesses.
No Governo Fernando Henrique Cardoso, a
carga tributária passou de 27% para 34%, o que sig nifica que mais de um terço da renda nacional vai
para o setor público, desestimulando as atividades
produtivas e a criação de novos postos de trabalho,
e impossibilitando a manutenção de pequenas empresas.
Pior que isso é a falta de retorno, em serviços
públicos decentes, dessa brutal carga tributária, extraída de forma quase desumana de pessoas pobres, que pagam um imposto elevado até sobre a
comida, sobre a cesta básica, sobre o mínimo de
calorias para a alimentação de um ser humano.
É impossível haver crescimento econômico
com esse tipo de federalismo, em que os brasileiros
são obrigados, em média, a trabalhar 124 dias por
ano só para pagar tributos.
Se considerarmos que, além da brutal carga
tributária, o endividamento público vem crescendo e
hoje se situa em torno de 5% do Produto Interno
Bruto, vemos que o Estado se apropria de aproximadamente 40% do PIB, com uma péssima distribuição de renda entre pessoas, entre setores econômicos, entre regiões e entre União, Estados e Municípios.
Poderíamos dizer que estamos vivendo um federalismo truncado e perverso, em que o Governo
Federal evitou fazer uma reforma tributária que desse maior competitividade à nossa economia, em que
fossem verdadeiramente respeitados os princípios
do federalismo fiscal.
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lhões de domicílios não dispõem de rede de esgoto,
8 milhões não têm água encanada e quase 9 milhões não têm coleta de lixo; em que pessoas continuam a morrer de dengue e a qualidade do ensino
continua muito baixa, com crianças na 5ª série pri mária sem saber ler nem escrever.
Para que exista uma verdadeira democracia no
Brasil, para que não haja desequilíbrio entre os Poderes, mas que eles atuem com separação e harmonia, para que tenhamos uma verdadeira federação, com respeito aos direitos e garantias individuais, é fundamental que União, Estados e Municípios
dividam receitas, obrigações e responsabilidades de
maneira correta e eqüitativa, tendo em vista o interesse da coletividade.
É preciso maior respeito pelo dinheiro do con tribuinte, é preciso maior rigor no gasto público para
que cada centavo seja aplicado efetivamente em be nefício do nosso povo. É preciso coragem para cor tar gastos supérfluos, tanto no Executivo, como no
Legislativo e no Judiciário.
Não podemos continuar a ter um federalismo
falso, só no papel, em que as relações entre União,
Estado e Municípios são assimétricas e desequilibradas. Precisamos de um modelo mais justo, em
que os entes federados cumpram suas obrigações
de prestar verdadeiros serviços públicos, de melhor
qualidade e com menores custos.
É essa a nossa luta, uma luta pela democracia
e pelo bem-estar do nosso povo.

As taxas de juros inconstitucionais e escandalosas praticadas no Brasil contribuem para o aumento exagerado dessa dívida pública quase impagável
e impossibilitam a realização de investimentos em
setores de infra-estrutura da economia, como ener gia, transporte e saneamento básico.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB –
CE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais
do que uma data burocraticamente definida para fins
memorativos, o Dia Nacional de Defesa das Florestas Brasileiras presta-se, muito mais, a alertar Governos e sociedade para o perigo da devastação e
da depredação de nosso patrimônio ecológico. No
lugar da exaltação efusiva, convém-nos uma reflexão mais cautelosa sobre as reais condições de sobrevivência a que estão submetidas nossas florestas. Nesse espírito, com a intenção sincera de homenagear todos aqueles que se dedicam à causa
da preservação do meio ambiente, reservo-me o di reito de dedicar um ligeiro espaço discursivo à dissertação do tema.

É chegado o momento, e já estamos atrasados, de dar um basta nessa situação. Não podemos
continuar tolerando uma situação decorrente desse
federalismo truncado e perverso, em que 24 mi-

Antes de tudo, cumpre saudar a realização
próxima da Conferência Rio + 10 das Nações Unidas, na África do Sul, que se destina a discutir o
meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Na

Apesar dessa verdadeira derrama que tem
sido conduzida pelo Governo Federal, continuamos
com um desequilíbrio crônico nas contas públicas,
com as finanças públicas em situação crítica, com
dívida pública interna caminhando para os R$700 bi lhões.
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agenda dos notáveis participantes, a questão da
preservação das florestas brasileiras ocupará, certamente, lugar de destaque. Mais que isso, acredita-se
que o centro das discussões será fixado na biodiversidade, em redor do qual as ações da delegação
brasileira circulará, na confiante expectativa de que
aí reside o grande trunfo da riqueza de nossas florestas.
Segundo o Ministro do Meio Ambiente, José
Carlos Carvalho, cuja participação no Fórum de Mi nistros de Meio Ambiente da América Latina e Caribe, que aconteceu em maio em São Paulo, revestiu-se de grave relevância, a biodiversidade domina
a pauta das discussões porque, hoje, os países latino-americanos dispõem de maior poder de barganha para cobrar os compromissos assumidos pelas
nações industrializadas durante a Eco-92. Não por
acaso, afirmou que o Brasil detém dois terços da flo resta tropical do mundo, a maior biodiversidade e a
maior reserva de água doce do planeta. Em suma,
para o Ministro, a cooperação entre a América Latina e as demais nações com importância geopolítica
do Terceiro Mundo, como China e Índia, fortaleceu o
bloco.
A propósito, a Agenda 21 – a memorável car ta
de intenções da Eco-92 – já estabelecia, taxativamente, que os países ricos deveriam investir 0,7%
de seu PIB em programas de desenvolvimento sus tentável nos países pobres. Todavia, para espanto
de alguns, mas não de todos, dez anos depois, esse
montante é de apenas 0,2%, metade do que era em
1992. Tal quadro não pode mais sustentar-se por
muito tempo. Por isso mesmo, de acordo com o Mi nistro Carvalho, o Brasil conseguiu o apoio da Venezuela para a chamada iniciativa energética brasileira, que propõe a substituição de 10% das fontes de
energia tradicionais (como carvão mineral e petróleo) por energias renováveis até 2010. Na verdade,
a proposta deve ser apresentada durante a Rio +10,
mas se temia que a Venezuela, atual dirigente do
G-77 (grupo dos países subdesenvolvidos) e grande
produtora de petróleo, a vetasse.
Não seria descabido, portanto, esperar dos pa íses detentores da maior parte da biodiversidade do
planeta uma ação concertada junto à ONU, na direção da promoção de uma conferência sobre o tema.
A bem da verdade, já existe uma gestão por parte
dos países diretamente envolvidos – e o Brasil integra esse grupo –, que não se intimidaram durante a
última Conferência das Nações Unidas, em Haia, no
início de abril passado, em reivindicar a criação de
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um mecanismo internacional de proteção de florestas. No fundo, o acordo proposto serviria muito mais
como tábua de salvação da Convenção da Biodiversidade, formulada durante a ECO-92, no Rio.
Ora, estima-se que o Brasil abrigue de 15% a
20% de todas as espécies vegetais e animais existentes, muitas delas com exclusividade. Historicamente, entretanto, os estrangeiros se têm apropriado desse gigantesco patrimônio com muita vantagem, se comparado com as nossas parcas iniciativas de exploração. Aliás, uma estimativa – em princípio, a única disponível – afixa na biodiversidade
brasileira uma etiqueta de R$4 trilhões. Baseado
num estudo promovido pela Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, o cálculo computou o va lor do fluxo de “serviços ambientais” – chuvas, solos,
polinização, controle de temperatura, etc. –, fornecidos por 16 grandes biomas, como mar, rios, lagoas,
desertos e, sobretudo, florestas. Para fins comparativos, o saldo final para o planeta somou o valor de
R$33 trilhões.
Nesse ambiente de extrema riqueza em estado
bruto, não é difícil imaginar que nação mais tem
dela aproveitado. Mas os brasileiros parecem estar,
finalmente, despertando para o valor de tal riqueza.
Por exemplo, o Centro de Toxicologia Aplicada
(CAT), vinculado ao Instituto Butantã de São Paulo,
desenvolve um medicamento sintetizado do veneno
da jararaca para tratar a hipertensão. Isso se explica, em parte, pelo elevado número de patentes, no
âmbito da Biotecnologia, requeridas por estrangeiros junto ao Instituto Nacional da Propriedade Indus trial (Inpi). Dos 4 mil pedidos de patente requeridos
entre 1995 e 2000, nada menos que 97% foram registrados em nome de estrangeiros. Mesmo que tal
estatística não ateste o roubo, ou melhor, o “deslocamento” de conhecimento e de produtos brasileiros
para o exterior, ela aponta para o fato de que a pes quisa nacional não está comprometida com esse ni cho de mercado. Não por coincidência, evidentemente, o Butantã parece, agora, ter adquirido consciência de que o grama de veneno chega a custar
quinhentos dólares no mercado internacional, mais
de vinte vezes o preço do ouro.
Nesse ambiente, a Amazônia, sozinha, dispõe
de 20 mil espécies endêmicas, ou seja, espécies
unicamente encontradas nesse ecossistema, enquanto o México registra apenas três mil espécies, e
o Reino Unido, menos de 100. E, o que é pior, das
55 mil espécies identificadas em todo o território
brasileiro, a indústria farmacêutica internacional,
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hoje mais que nunca, não perde tempo em, vorazmente, apropriar-se de grande parte. Por isso mesmo, faz-se necessário que iniciativas como aquela
demonstrada pelo Instituto Butantã sejam incentivadas pelo Estado e pela sociedade em geral, com o
propósito de desenvolver uma ciência biotecnológica
fundamentada na riquíssima biodiversidade brasileira.
No entanto, se levarmos em consideração o úl timo relatório da FAO, cujo conteúdo enuncia que o
planeta Terra perdeu, na última década, quase 17
milhões de hectares de florestas ativas por ano, a
perspectiva de o Brasil retomar o controle sobre a
exploração de sua biodiversidade reduz-se dramaticamente. Enquanto a Europa aumenta suas florestas ao ritmo de 880 mil hectares, o Brasil continua
derrubando suas árvores, desmatando 2,3 milhões
de hectares de nossas florestas por ano. Na verdade, a perda de florestas no planeta caiu de 0,5%
para 0,4% por ano no final da década, em comparação com a primeira metade do período. O mesmo
relatório da FAO menciona, também, que 16 milhões
de hectares foram inutilmente desmatados na Amazônia por força de sua suposta improdutividade, o
que, em palavras mais diretas, significa que foram
abandonados em razão da dificuldade de acesso.
Embora a pressão exercida por setores mais
conservadores da economia rural brasileira sobre a
moderna legislação ambiental seja muito forte, o
Governo do Presidente Fernando Henrique não está
disposto a ceder em nada que possa, ainda que vir tualmente, distorcer o espírito de preservação que
emana do Código Florestal vigente. Pairam no ar as
ameaças de sempre, que ousam propor reduzir a
área de cobertura vegetal de 80% da propriedade
rural amazônica – como recomenda o projeto do
Governo – para 50% da propriedade, sob pretexto
de, assim, preservar o ganho em produção agrícola.
Contra tal falácia argumentativa, o relatório da FAO
declara que o desempenho da produção independe
de maior oferta de terras para cultivo, à mesma pro porção que depende – isso sim – do uso de técnicas
apropriadas de manejo e utilização de insumos.
Por outro lado, a Mata Atlântica recepcionou
em 2001, de maneira inédita, a visita do Grupo Con sultivo Internacional (IAG), do qual tem recebido
apoio institucional para investimentos em projetos
ambientalistas. Monitorando o Programa Piloto para
a Proteção de Florestas Tropicais do Brasil (PPG7),
o IAG é composto por especialistas de renome internacional, a quem se atribui o papel de propor novas
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ações que, eficazmente, preservem o bioma atlântico. Por conta disso, há uma enorme expectativa de
que a Mata Atlântica seja contemplada com uma fa tia maior de recursos nas fases posteriores do programa. Vale dizer, outrossim, que o PPG7, a mais
abrangente iniciativa de cooperação internacional
para a proteção das florestas brasileiras, investiu,
durante o exercício de 2001, nada menos que 200
milhões de dólares em 27 projetos direcionados às
nossas florestas.
Para concluir, gostaria de salientar a capacidade infindável de o Brasil não apenas realizar seu
próprio trabalho de preservação ambiental, mas
também dele extrair uma notável sabedoria, que se
destine a uma exploração econômica viável, sadia e
nacionalmente sustentável. Nesse contexto, o Governo do Presidente Fernando Henrique tem-se
comprometido com apoios explícitos a essa capacitação brasileira, ora reforçando as inovações propostas pelo Código Florestal em vigência, ora assinando acordos com organismos internacionais interessados na preservação de nossas florestas. Por
fim, tenho convicção de que, em pouco tempo, o
Brasil deixará de ser incluído na listagem dos países
que devastam seu meio ambiente, adotando práticas de exploração e desenvolvimento estritamente
acordadas com as normas mais modernas de preservação ecológica.
Era o que tinha a dizer.
.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT –
RS) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, … num
contexto de privatização, de combate a tudo o que é
público e numa conjuntura onde a regra é a ausência de polícias públicas socioculturais, não podemos
nos furtar de enaltecer iniciativas que tomem o caminho inverso. Medidas pioneiras que, corajosamente, valorizem as entidades públicas e contribuam
para a formação política, social e cultural do povo
brasileiro.
Neste sentido, quero registrar a inauguração,
no último dia 7 de maio, do primeiro estúdio de gravação público do país. Trata-se do estúdio César
Passarinho, localizado no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF), em Porto Alegre (RS). Estúdio
que está integrado à Secretaria do Estado da Cultura e permitirá a gravação de CDs e a reprodução
dos velhos discos de 78 rotações.
Esta iniciativa objetiva a valorização da cultura
brasileira. É exemplo do respeito que o Governo do
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Estado do Rio Grande do Sul tem para com as nossas
tradições e manifestações populares. Respeito este que
baliza suas ações, que o faz promover uma política cultural orientada pela pluralidade e a multiplicidade.
O Rio Grande possui uma formação social di versa. Valorizar esta diferença constitui, para nós,
importante fator de estímulo cultural. Incentivar a
participação de todos os segmentos, criando mecanismos de acesso aos equipamentos culturais –
como um estúdio público, a preços populares –, é
para nós um dever e um compromisso.
O Estúdio de Gravação César Passarinho não
será destinado ao usufruto de artistas famosos. Ao
contrário. Estará à disposição de principiantes e músicos veteranos que ainda não conseguiram registrar
seu trabalho em disco. Estudantes e pesquisadores
também poderão utilizar o espaço. A idéia preliminar
é que o estúdio tenha uma função social, dando pre ferência a quem tiver maior necessidade de uso.
Músicos sem condições financeiras de custear
uma gravação em CD terão a oportunidade de dispor deste espaço democrático, pagando preços
mais acessíveis que os praticados pelos estúdios
convencionais. Os valores devem corresponder a
um terço do valor médio de um estúdio profissional,
que cobra mais de 45 reais a hora de gravação.
Todo o dinheiro que for arrecadado será reinvestido
em manutenção e compra de equipamentos novos.
O estúdio de áudio é totalmente informatizado
e digitalizado, com capacidade de registro em até 64
canais. Estará em operação no começo do próximo
mês de junho, quando, de acordo com o presidente
do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, Iraci Ro cha, será anunciada a regulamentação de uso do
espaço com a definição dos preços.
Esta medida atende a uma antiga reivindicação dos artistas de meu Estado. Desta forma, antes
mesmo de seu pleno funcionamento, já é grande a
procura para uso do Estúdio César Passarinho por
parte do público beneficiado.
Devemos destacar que o projeto vai ajudar a
abastecer o acervo do Museu do Som Regional,
também inaugurado este ano. Em poucos meses de
funcionamento, o Museu já têm cadastradas 4 mil
músicas, recolhidas de fitas cassetes, elepês e discos em 78 rotações por minuto.
A comunidade gaúcha, mais uma vez, tem sido
partícipe desta iniciativa do Governo do Estado e
vem colaborando de forma decisiva para a manutenção deste baú do cancioneiro popular gaúcho, em-
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prestando ou doando discos de artistas do Rio
Grande do Sul ao Instituto Gaúcho de Tradições e
Folclore.
Enaltecemos também a justa homenagem que
o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o
Instituto de Tradições e Folclore fazem ao artista Cé sar Passarinho, morto em 1998, ao batizar este estúdio público com seu nome.
Passarinho é considerado um dos grandes in térpretes da música regional gaúcha. Esta homenagem valoriza a memória de um artista que marcou
época e desenvolveu uma trajetória que se confunde com a história da Califórnia da Canção Nativa,
onde ganhou quatro Calhandras e por sete vezes
recebeu o título de melhor intérprete.
Concluo, Senhor Presidente, Senhoras Senadoras e Senhores Senadores, na inspiração deste ilustre
filho de Uruguaiana, desejando que outros intérpretes,
outros músicos, hoje anônimos, mas tão talentosos
quanto César Passarinho, tenham a oportunidade de
divulgar o seu trabalho, graças a esta iniciativa pioneira no Brasil e sediada no Rio Grande do Sul. Longa
vida ao Estúdio César Passarinho!
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o último fim de
semana emitiu sinais díspares refletindo as contradições da atualidade internacional.
De uma parte, em Madri, a Cúpula União Européia–América Latina revelou um impasse entre duas
agendas. A primeira, defendida pelo anfitrião do encontro, José Maria Aznar, presidente do conselho de
ministros da Espanha, insiste na prioridade da con certação internacional para o combate ao terrorismo
– posição que, sem dúvida, condensa dois traumas:
o trauma disseminado por todo o planeta pelos ata ques terroristas de 11 de setembro de 2001 e o trauma mais antigo, diria mesmo crônico, da longa e
sangrenta convivência do terrorismo basco com a
sociedade espanhola.
A segunda agenda teve no presidente Fernando
Henrique Cardoso seu mais articulado porta-voz. Ela
privilegia a questão da cooperação para o desenvolvimento, com ênfase no desmantelamento das barreiras tarifárias e – sobretudo – não-tarifárias que prejudicam o acesso das exportações latino-americanas
aos mercados do Primeiro Mundo, tornando ainda
mais árdua e desigual a luta dos nossos países contra
o subdesenvolvimento sócioeconômico, caldo de cultura de frustrações e, por vezes, mesmo de ódios militantes contra os valores ocidentais.
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Madri significou, assim, mais uma oportunidade
perdida, mais uma frustração, mais um avanço adiado na direção do acordo comercial EU – Mercosul,
formalmente programado para entrar em vigor em
2005 mesma época prevista para o início do funcionamento da também problemática Área de Livre Comércio das Américas, a Alca.
Até agora, na realidade, as listas de concessões oferecidas pela Europa dos 15 para abrir seu
mercado aos produtos agrícolas do nosso bloco
mostram-se desproporcionalmente modestas se cotejadas com suas amplas pretensões em relação
aos nossos mercados de bens industrializados, telecomunicações, serviços financeiros, de consultoria e
compras governamentais .
Enfim, a cúpula quase nada teve a apresentar
além de uma declaração protocolar de solidariedade
à Argentina, a inclusão da guerrilha colombiana na
lista negra do antiterrorismo europeu e um pacto co mercial beneficiando exclusivamente o Chile.
De outra parte, porém, Sr. Presidente, quando
estendemos nosso olhar mais além, rumo ao extremo oposto do globo, o nosso desânimo e a nossa
frustração são momentaneamente ofuscados pelo
lampejo de esperança que vem do Timor Leste.
Ali, a razão, o direito e a justiça finalmente tri unfaram sobre a força bruta, em um mundo cada
vez mais dilacerado entre fundamentalismos rancorosos e multilateralismos prepotentes.
Neste do mingo, dia 19, a comunidade internacio nal e, par ti cu larmen te, o mundo de língua
por tu gue sa ir manaram-se ao bravo povo timo rense na proclamação de in dependência da pri meira
na ção do novo milênio. Com a posse do presi dente Xanana Gusmão, ter minava numa festa de
paz, alegria e frater ni da de mais de um quar to de
sé culo de opres são tor tu ra e hu mi lha ção im posto
pelo invasor in donésio.
Agora, Timor Lorosae adentra uma nova etapa
de desafios, contando com a solidariedade dos organismos internacionais e com as promissoras pers pectivas de sua riqueza petrolífera, para superar a
pobreza e o atraso.
Não poderia encerrar este registro de solidariedade ao bravo povo do Timor Leste sem enaltecer,
com brasileiríssimo orgulho, a decisiva contribuição
do nosso compatriota Sérgio Vieira de Melo àquele
esforço de construção nacional. À testa da autoridade das Nações Unidas incumbida de organizar a
transição para a independência, Vie ira de Melo de-
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monstrou sua incansável capacidade como líder e
negociador ao administrar numerosas obras de recuperação infra-estrutural e outras tantas iniciativas
de conciliação e pacificação. Por seu generoso intermédio, o Brasil marca presença permanentemente
positiva no nascimento de uma nação fisicamente
tão distante, mas tão próxima quando recordamos a
lição imortal do poeta Fernando Pessoa: “ minha pá tria é a minha língua”. A língua portuguesa.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a cada dia,
felizmente, cresce em nosso País o consenso em
torno da noção segundo a qual o dever de implementar ações de promoção social não é exclusivo
do Estado, mas da sociedade como um todo. Mais
ainda: aumenta a evidência de que, em nossa sociedade tão desigual e tão injusta, isso não é mais que
uma obrigação moral dos cidadãos mais aquinhoados e das empresas de maior porte.
Não quero com isso dizer que os brasileiros
de nível médio de renda e as pequenas empresas
não tenham também o seu papel a cumprir. Iniciativas como a que conclama as comunidades a par ticiparem das atividades nas escolas públicas e a
simples existência do Instituto Ethos de Empresas
e Cidadania , de que fazem parte empresas de todo
porte, por exemplo, são bons indicativos de que
algo mudou, sim, no Brasil ao longo destas décadas mais recentes.
Nesse sentido, é sempre bom – e, por felicidade, cada vez mais freqüente – tomarmos conhecimento de alguma intervenção espontânea, realizada
por uma empresa, em prol do bem-estar de seus
empregados ou da comunidade em geral da região
em que está instalada, ou, ainda, em defesa de algum ambiente natural em risco de deterioração.
Se falo das grandes empresas é porque essas,
além de terem naturalmente uma capacidade maior
de intervenção nas questões de interesse social,
tendem a perceber mais agudamente o valor que essas ações agregam a suas imagens diante do público.
É o caso, por exemplo, da Organização Bradesco. Ela
publicou, em bela edição, seu Relatório de Atividades
Sociais 2001 , que me chegou às mãos e que eu gos taria de comentar, em linhas gerais, neste pronunciamento, para que fique registrado, nos Anais da
Casa, um caso modelar de empresa socialmente
responsável.
Não data de anteontem essa atuação social
das Organizações Bradesco, Senhores Senadores.
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A Fundação Bradesco, destinada à educação de cri anças e jovens, foi criada em 1956, já lá se vão qua renta e tantos anos. Em 2001, as escolas e cursos
da Fundação atenderam a mais de 100 mil alunos –
quase oito vezes mais que em 1980, o que demonstra a continuidade de seu esforço e investimento na
melhoria do nível educacional dos brasileiros.
Quando sabemos que o baixo nível geral de
instrução de nosso povo é um dos maiores entraves
ao desenvolvimento do País na conjuntura atual de
globalização competitiva, essa ação tem valor social
e econômico inestimável. Deve ser ressaltado, por
sinal, que as 38 escolas mantidas pela Fundação
em 25 Estados brasileiros e no Distrito Federal aten dem a uma clientela em que predominam, largamente, as pessoas das comunidades carentes situadas nos locais de atuação do banco.
De fato, mais de 91 por cento de seus alunos
são pessoas não ligadas ao banco, enquanto somente os restantes 9 por cento são empregados ou
filhos de empregados da empresa.
Trata-se da maior rede de ensino gratuito man tida por uma empresa privada no País, e está dotada dos melhores recursos técnicos e didáticos atualmente existentes. Seus alunos recebem apoio integral, não somente no âmbito puramente escolar,
com alimentação, uniformes e material didático com pleto, mas também assistência médica e odontológica.
Uma empresa do porte da Organização Bradesco, para além de sua própria intervenção social, tem
também consciência de seu poder de conclamar as
empresas que lhe fornecem produtos e serviços a se rem também socialmente responsáveis. Ela vem pro gressivamente exigindo de seus fornecedores trans parência quanto a aspectos como política de contratação, atuação social, cuidado ambiental e certificação de qualidade.
Ela busca, por exemplo, evitar contratar como
fornecedores empresas que empregam crianças sem
ser na função exclusiva de aprendiz, as que não em pregam portadores de deficiências, que não investem
no desenvolvimento profissional de seus empregados
ou que cometem irregularidades tributárias ou descumprem a legislação ambiental.
Ela desempenha, assim, um papel multiplicador
da consciência social nas empresas brasileiras.
A Organização Bradesco atuou também, em
2001, no apoio a diversas atividades culturais, como
o patrocínio dos espetáculos teatrais Quem tem
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medo de Virginia Woolf, produzido por Marco Nanini,
Três vezes teatro, de Nei Latorraca, e Os Lusíadas,
produção de Ruth Escobar. A Organização dá ainda
suporte à Orquestra Sinfônica Brasileira, bem como
à Orquestra Filarmônica do Ceará e, no Rio Grande
do Sul, à Orquestra Experimental de Santa Maria.
Contribuiu também, no campo do patrimônio
histórico nacional, para as reformas da Catedral da
Sé, no centro de São Paulo, da Basílica de Aparecida,
em Aparecida do Norte, do Teatro Carlos Gomes, em
Blumenau, e da igreja de São José de Ribamar, em
Conceição do Mato Dentro, assim como para a restauração da Casa de Cultura de Israel na capital paulista.
A vinda ao Brasil de acervos de museus estrangeiros, como as exposições Egito faraônico –
terra dos deuses, composta de peças do Louvre, e
Reina Sofia, século XX de Picasso a Barseló, foi ou tro campo marcante da atuação cultural da Organização Bradesco, no sentido de possibilitar aos brasileiros o acesso ao que há de mais importante nas
artes em outros países, conhecimento que, não fora
por essa intervenção, estaria restrito aos que podem
viajar ao exterior.
Também muito conhecido é o seu papel no
apoio ao esporte, principalmente nas categorias de
base, como as equipes juvenis de voleibol,
bola-ao-cesto e natação.
Todos esses dados configuram uma empresa
notável, com toda a certeza, quanto a sua consciência social. A preocupação permanente com o desenvolvimento técnico e pessoal de seus empregados,
porém, é talvez a mais notável realização da empresa
no campo das ações sociais. Por isso mesmo, a Organização Bradesco figura na lista da revista Exame
das empresas brasileiras onde os empregados encontram as melhores condições de trabalho.
Fique, pois, registrado o exemplo de responsabilidade social de empresa propiciado pela Organização Bradesco.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
Entre os dias 14 e 18 de abril, realizou-se, em Cuiabá, o 6º Encontro Nacional de Serviços de Inspeção
Sanitária Estadual. De fato, sendo o Mato Grosso um
dos mais importantes Estados pecuaristas do País,
nossa Capital é sempre uma das sedes mais naturais
para os encontros nacionais do setor, recebendo com
satisfação e hospitalidade os delegados e participantes
oriundos de todas as regiões. Desta vez, em um encon-
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tro da área específica da inspeção e fiscalização sanitária dos produtos de origem animal.

outros Estados, cujas exigências são, muitas vezes,
conflitantes.

Com efeito, a fiscalização sanitária sempre foi
uma necessidade para a garantia da qualidade e da
boa procedência dos produtos agrícolas em geral,
mas principalmente daqueles de origem animal. A ver dade é que animais estão sujeitos a infecção por doenças que podem causar danos sérios à saúde dos
consumidores; por isso, é do interesse de todo produtor responsável que o Estado ateste a boa saúde de
seus rebanhos e, conseqüentemente, de seus produtos.

Exemplo disso é o caso do Mato Grosso, Esta do onde os frigoríficos têm de apresentar um médico veterinário, responsável pelo controle de qualidade da empresa. As instalações dessas empresas,
além disso, têm de ser vistoriadas por outro veterinário, servidor do Instituto de Defesa Agropecuária
do Estado do Mato Grosso (INDEA). Já no Estado
de São Paulo, o mesmo profissional que executa o
controle de qualidade faz também a inspeção para o
Estado, mas com o frigorífico sendo responsável por
sua contratação também na função de inspetor.
Nesse caso, reclama Célio Ofugi, coordenador
de Inspeção Sanitária de Produtos de Origem Animal
do Indea, ”a possibilidade de que o profissional seja
pressionado pela empresa a cometer iregularidades
é grande“. Aponta ainda o Dr. Ofugi para o fato de ha ver requisitos diferentes em um mesmo País, o que
torna desigual a competição pelo mercado. Para o
presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso (CRMV-MT), Paulo Antônio da
Costa Bilégo, o fato de alguns Estados serem mais rígidos e outros mais brandos em suas exigências para
autorização de licenciamento causa problemas tanto
para o setor de produção quanto para o próprio trabalho de inspeção.
Um outro problema apontado por Bilégo é a falta
de profissionais, que tem obrigado o Indea a fazer
convênios com as prefeituras, pelos quais o Estado
fornece treinamento a equipes locais. Somente em
2001, 40 profissionais foram treinados por meio des sas parcerias.
O grande problema da inspeção sanitária no
Brasil, porém, é mesmo o da falta de unidade da legislação. Mas as discrepâncias não se verificam somente entre os Estados. Ao contrário, há desencontro entre as exigências para registro de produtos do Ministério da Saúde e do Ministério da Agricultura, da Pe cuária e do Abastecimento. Há produtos que conseguiram registro em um e não no outro, o que confunde
o trabalho dos Conselhos Regionais e favorece os
empresários mais espertos – ou menos escrupulosos
–, que registram seus produtos nos Estados que oferecem maiores facilidades de aprovação.

Isso, repito, sempre disse respeito à produção
pecuária, ainda que somente para o mercado interno: o cuidado com a saúde pública implica necessariamente o controle do estado sanitário dos rebanhos.
Ocorre em nosso tempo, porém, que temos
uma grande pecuária de exportação. Vendemos em
um mercado mundial altamente competitivo, em que
os países mais ricos usam de seu poder para impor
toda uma série de exigências sanitárias sobre os
animais e produtos dos países exportadores. A sim ples suspeita da presença de agentes infecciosos,
como o da doença da vaca-louca ou o da febre aftosa, mesmo que em áreas isoladas de um país, pode
comprometer, de maneira drástica, a receita de exportação dos produtores locais.
A inspeção sanitária tem portanto, hoje em dia,
uma importância muito maior. Os serviços de inspeção devem ser acreditados não somente pelo mercado consumidor interno, mas principalmente pelas
exigentes agências estrangeiras de controle sanitário. Temos de garantir um serviço de Primeiro Mundo, ou estaremos excluídos do mercado externo.
Exatamente por compreender esse fato é que
os participantes do encontro nacional realizado em
Cuiabá recomendaram, na conclusão dos trabalhos,
a criação de uma legislação unificada para a atividade. De fato, a partir da Lei de número 7.889, de
1989, a responsabilidade pela fiscalização sanitária
passou da União para os Estados, com o Serviço de
Inspeção Federal (SIF) passando a monitorar somente os empreendimentos de grande porte. Cada
Estado, então, elaborou seu próprio conjunto de requisitos, em vários casos muito diferentes uns dos
outros.
Com isso, muitos empresários são prejudicados por não poderem concorrer com produtores de

Por isso, os Conselhos Regionais de Medicina
Veterinária pretendem elaborar e oferecer uma proposta de legislação unificadora, de modo a pôr fim a
essas discrepâncias e favorecer a competição.
A pecuária tem um papel fundamental na balança comercial brasileira, ao garantir, com a quali-
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dade de seu produto, uma receita sólida de exportação. Precisamos, por isso, fazer com que a certificação de qualidade sanitária seja confiável para todos,
aqui e lá fora. A uniformização de procedimentos
faz-se necessária e urgente, e estão com a razão os
técnicos que se reuniram em Cuiabá, que têm meu
apoio.
Muito obrigado.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE ) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho a esta tribuna
para registrar a realização, na semana passada, aqui
em Brasília, da segunda jornada do Fórum Permanente da Educação, evento promovido pela FIEP, a
Federação Interestadual das Escolas Particulares –
organização que representa nada menos do que dois
terços de todos os estudantes de escolas particulares
em todo o País. Além de me congratular com a diretoria da entidade, na pessoa do seu presidente, o pro fessor Cláudio Tricate, quero saudar aqui a oportunidade do tema escolhido, Avaliação institucional com
qualidade, base da palestra proferida pelo professor
Alvaro Marchesi, da Universidade Complutense de
Madri, ex-vice-ministro da Educação da Espanha, a
quem, entre outros feitos, se atribui a reforma educacional empreendida na Espanha após a queda do re gime do general Franco.
O professor Marchesi participou de um gigantesco projeto que culminou por colocar a Espanha
entre as primeiras nações do mundo, em termos de
educação formal. Convém relembrar que em 1977,
no final do regime franquista, o governo espanhol
destinava apenas 2% do PIB para a Educação e
que em 1997, 20 anos depois, este número mais do
que dobrou, e alcançou a expressiva marca de 4,6%
do PIB, muito pouco abaixo da média européia que
está em 5,1%.
Vivemos hoje no Brasil uma febre de avaliação
educacional. Na verdade, é uma busca constante de
resultados que justifiquem a ação política do governo. É o provão, o Enem e o Saeb, isso sem se falar
no vestibular para o curso superior, por si só um ter rível funil, que serve como parâmetro da educação
pública e privada.
Mas, em um país onde as disparidades regionais são tão acentuadas, onde a escola é confundida com agente de assistência social, avaliar a educação ministrada chega a ser supérfluo.
O professor Marchesi explicou que na Espanha,
os métodos de avaliação obedeceram rigorosamente
as disparidades regionais e foram ministradas gradati-
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vamente, ao mesmo tempo em que o governo espanhol tratava de diminuir as diferenças entre as províncias.
Aqui no Brasil se aplica um mesmo exame de
avaliação para o Nordeste e para o Sul. Para o Sudeste e para o Centro-Oeste, como se as diferenças entre
Pernambuco e Rio Grande do Sul fossem semelhantes às que se verificam entre a Catalunha e a Galícia,
por exemplo.
Todos nós sabemos dos resultados do Enem e
da queda provocada na sua média, atribuída pelo
ministro da Educação, à popularização do exame,
que permitiu a entrada de alunos da rede pública.
Não há dúvidas de que o ensino mi nistrado pelas escolas pri vadas em todo o Brasil, encontra re ferência de qualidade e excelência. Mais que isso,
representa exercício da democracia, uma vez que
oferece a possibilidade de seleção da forma, do método e da pedagogia, que se pretende para nossos
filhos. Mesmo assim, a FIEP revela não só a intenção de aprimorar seus métodos de avaliação, como
também, preocupada com o fosso que se acentua
cada vez mais entre a educação privada e a pública,
finaliza a cri ação de uma ONG para atenuar esta
disparidade.
Enquanto isso, o Ministério da Educação continua fechado em seu castelo medieval. O orçamento
da União de 2002, prevê a aplicação de parcos recursos no setor, na ordem de 1,1% do PIB.
Surpreende-me que o oficialismo ainda se ufa ne de sua política de educação. Que política? Que
ação? Mais uma daquelas realizações virtuais que
seguem propaladas com intensidade, na esperança
de que se tornem verdades.
Quero concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, congratulando-me mais uma vez com as
escolas privadas brasileiras, que, sem qualquer pro teção tributária, seguem em sua missão de dar com petitividade aos nossos jovens e buscam para isso,
como está provado no Fórum Permanente de Educação, uma atualização constante com o que de
melhor se faz no mundo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Casildo Maldaner) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 33
minutos.)
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Ata da 3ª Reunião, em 24 de maio de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Waldeck Ornelas

(Inicia-se a reunião às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Waldeck Ornelas) – Não
há número regimental para a abertura da sessão, não
podendo esta ser realizada.
Nos termos do §2º do art. 155 do Regimento
Interno, o expediente que se encontra sobre a mesa
será despachado pela Presidência, independentemente de leitura.
É o seguinte o Expediente despachado:

PARECERES
PARECER Nº 434, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Mensagem nº 110, de 2002
(nº 247/02, na origem), que submete à
apreciação do Senado Federal o nome do
Senhor Ricardo Oliva para ser reconduzido ao cargo de diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com mandato
de três anos.
A Comissão de Assuntos Sociais, em votação
secreta realizada em 22 de maio de 2002, apreciando
o relatório apresentado pelo Senhor Senador Ricardo
Santos sobre a Mensagem nº 110, de 2002, opina
pela aprovação da recondução do Senhor Ricardo
Oliva, para exercer o cargo de Diretor da Agência Na cional de Vigilância Sanitária, por 13 votos favoráveis
e 2 abstenções.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002. – Romeu Tuma, Presidente – Ricardo Santos, Relator.
Relatório
Relator: Senador Ricardo Santos
O Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem nº 110, de 2002 (Mensagem nº 247, de
9-4-2002, na origem), com base no art. 52, inciso III,
alínea f, da Constituição Federal, e de conformidade
com os termos do art. 10, parágrafo único, da Lei nº

9.782, de 26 de janeiro de 1999, submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor Ricardo
Oliva para ser reconduzido, por três anos, ao cargo de
Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
O Curriculum vitae, anexado à referida Mensagem, demonstra que o indicado, antes de assumir o
cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, há três anos, exerceu a atividade de Coordenador de Saúde da Região Metropolitana de São
Paulo, de junho de 1997 até dezembro de 1998.
O indicado é graduado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (1976), tem especialização em Saúde Pública, feita naquela mesma instituição, em 1985. Entre as várias atividades de aperfeiçoamento profissional realizada ao longo de sua carreira, destaca-se o curso atual
para obtenção do doutorado na área de Gestão de
Ciência e Tecnologia, na Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.
Consta, ainda, do Curriculum vitae do indicado à
relação de relevantes funções exercidas no setor de
saúde pública, entre as quais cumpre ressaltar:
Inspetor Médico, Chefe da Seção, e, posteriormente,
Diretor da Divisão do Exercício Profissional da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo; Diretor de
Departamento do Centro de Vigilância Sanitária daquela secretaria; Assistente Técnico de Direção do
Gabinete do Secretário de Saúde; Gerente de Projetos Especiais do ministério da Saúde e Consultor daquele Ministério; Coordenador de Saúde do Interior
da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, Coordenador dos Institutos de Pesquisa daquela pasta,
e Coordenador de Saúde da região Metropolitana de
São Paulo.
Em face do histórico pessoal e profissional apresentado e aqui resumido, entendemos dispor esta
Comissão dos elementos necessários para deliberar
sobre a recondução do nome do Senhor Ricardo Oliva, por três anos, para o cargo de Diretor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária.
Sala da Comissão, – Senador Ricardo Santos,
Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
....................................................................................
SEÇÃO IV
Do Senado Federal
....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
....................................................................................
III – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária cria a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 435, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Mensagem nº 111, de 2002, que
submete à apreciação do Senado Federal
o nome do Senhor Cláudio Maierovitch
Pessanha Henriques para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vi gilância Sanitária, com mandato de três
anos, na vaga do Senhor Luiz Felipe Mo reira Lima.
A Comissão de Assuntos Sociais, em votação
secreta realizada em 22 de maio de 2002, apreciando
o relatório apresentado pelo Senhor Senador Ricardo
Santos sobre a Mensagem nº 111, de 2002, opina
pela aprovação da Indicação do Senhor Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques, para exercer o cargo
de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por 13 votos favoráveis e 2 abstenções.
Sala das Comissões, 22 de maio de 2002. – Ro meu Tuma, Presidente. – Ricardo Santos, Relator.
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Relatório
Relator: Senador Ricardo Santos
O Senhor Presidente da República, por meio da
Mensagem nº 111, de 2002 (Mensagem nº 248, de
9-4-2002, na origem), com base no art. 52, inciso III,
alínea f da Constituição Federal, e de conformidade
com os termos do art. 10, parágrafo único, da Lei nº
9.782, de 26 de janeiro de 1999, submete à apreciação do Senado Federal a escolha do Senhor Cláudio
Maierovitch Pessanha Henriques para exercer o cargo de Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com mandato de por três anos, na saga do Se nhor Luiz Felipe Moreira Lima.
O curriculum vitae, anexado à referida Mensagem, demonstra que o indicado é graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo (1984), tem especialização em Administração Hospitalar e de Serviços de Saúde no Setor Pú blico obtida no ”Programa de Administração Hospitalar e de Saúde da Fundação Getúlio Vargas e do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP“
(1987) e é Mestre em Medicina na área de concentração em Medicina Preventiva (1992), título alcançado
com sua dissertação sobre ”A Vigilância Sanitária dos
Portos: Experiência da Prevenção à Entrada da Cólera no Porto de Santos ”.
Consta, ainda, do curriculum vitae do indicado o
relato, entre outras, das seguintes atividades: médico
sanitarista do Núcleo de Endemias e Epidemias do
Instituto de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo; Coordenador do Centro de Controle de
Doenças da Secretaria de Higiene e Saúde e, posteriormente, Secretário de Higiene e Saúde do Município
de Santos. O indicado realizou, também, trabalho de
consultoria para o Programa das Nações Unidas para
o Desenvolvimento – PNUD/ Ministério da Saúde –
Centro Nacional de Epidemiologia, na área de avaliação dos serviços de vigilância epidemiológica dos estados. Desde agosto de 1999, é diretor adjunto da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pelas áreas de tecnologias de serviços de saúde,
tecnologias de produtos para a saúde e sangue e hemoderivados.
Em face do histórico pessoal e profissional apresentado e aqui resumido, entendemos dispor esta
Comissão dos elementos necessários para deliberar
sobre a indicação do nome do Senhor Cláudio Maierovitch Pessanha Henriques para exercer o cargo de
Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
com mandato de três anos, na vaga do Senhor Luiz
Felipe Moreira Lima.
Sala da Comissão,
– Senador Ricardo Santos, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
....................................................................................
SEÇÃO IV
Do Senado Federal
....................................................................................
Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
III – aprovar previamente, por voto secreto, após
argüição pública, a escolha de:
....................................................................................
f) titulares de outros cargos que a lei determinar;
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.782, DE 26 DE JANEIRO DE 1999
Define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, cria a Agência Nacional
de Vigilância Sanitária, e dá outras providências.
....................................................................................
....................................................................................
AVISOS
DA PRESIDÊNCIA
Término, ontem do prazo previsto no art. 91, §
3º, do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 59, de 2001, de
autoria do Senador Carlos Bezerra, que acrescenta §
6º ao art. 3º da Lei nº 9.711, de 20 de novembro de
1998, para dispor sobre a utilização de Certificados
da Dívida Pública, pelos contribuintes adimplentes,
no pagamento de dívidas com o Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS e dá outras providências;
– Projeto de Lei do Senado nº 268, de 2001, de
autoria do Senador Roberto Requião, que altera o art.
29 da Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, que “dis põe sobre a regulamentação das profissões de Artis tas e de técnico em Espetáculos de Diversões, e dá
outras providências”;
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– Projeto de Lei do Senado nº 290, de 2001, de
autoria do Senador Moreira Mendes, que dispõe so bre regulamentação do exercício da profissão de tu rismólogo;
– Projeto de Lei do Senado nº 45, de 2002, de
autoria do Senador Romero Jucá, que denomina
“Ponte Prefeito Olavo Brasil Filho” a ponte transposta
sobre o Rio Tacutu, na BR-401 Km 120, no município
de Bonfim, no Estado de Roraima; e
– Projeto de Lei do Senado nº 46, de 2002, de
autoria do Senador Romero Jucá, que denomina
“Ponte João Monteiro Barbosa Filho” a ponte transposta sobre o Rio Tacutu, na BR-401, Km 133, nos
municípios de Bonfim e Normandia, no Estado de Roraima.
Tendo sido apreciados terminativamente pela
Comissão de Educação, os Projetos de Lei do Senado nºs 268 e 290, de 2001; 45 e 46, de 2002; aprovados, vão à Câmara dos Deputados, e o de nº 59, de
2001, rejeitado, vai ao Arquivo.
Término, ontem, do prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Lei da Câmara nº 84, de 2000
(nº 1.542/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a
propiciação de consultas às trabalhadoras e servidoras públicas para atenção integral à saúde da mulher,
nas situações que especifica.
Não tendo recebido emendas, a matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Waldeck Ornelas) – Os
Srs. Senadores Mozarildo Cavalcanti, Lúcio Alcântara
e Ademir Andrade enviaram discursos à Mesa para
serem publicados na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o controle
pela sociedade da atuação e da fidelidade dos partidos políticos às suas propostas e programa só pode
ser exercido caso lhe seja possível conhecer os fatos
e a prática.
A consolidação dos partidos e de seus membros com mandato eletivo ou candidatos a tal posição
só se fará na medida em que eles se exponham ao julgamento dos cidadãos. Julgamento este que deve ser
exercido diuturnamente, independentemente de se
estar em período eleitoral ou não.
Por uma questão de eqüidade e para evitar o
abuso do poder econômico pelos partidos ou grupos
políticos mais poderosos, a lei estabeleceu que a veiculação de propaganda partidária, em períodos
não-eleitorais, ou de propaganda eleitoral, no semes-
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tre em que ocorram as eleições, será feita gratuitamente e segundo regras bem definidas. As Leis nºs
9.096, de 1995, e 9.504, de 1997, fixam claramente
as normas que regem tal propaganda.
Sr. Presidente, de modo bastante sensato, o poder público estabeleceu que haveria contrapartida às
emissoras de rádio e televisão pelo tempo utilizado na
propaganda político-eleitoral e que lhes teria sido po tencialmente subtraído da utilização de comerciais
pagos. Assim, o Decreto nº 3.786, de 2001, regulamentou o modo pelo qual as emissoras se beneficiariam de isenção fiscal compensatória pelo uso de parte
de seu tempo de transmissão.
Assim sendo, as emissoras de televisão e de
radiodifusão não sofrem qual quer prejuízo financeiro com a veiculação de propaganda par tidária ou
eleitoral.
Por que, então, querer restringir a propaganda
eleitoral somente ao semestre em que ocorrem as
eleições? Por que tentar vedar aos partidos a realização de propaganda partidária nos meios de comunicação nos períodos entre eleições? Esta é uma forma
democrática de manter o debate político acesso de
modo permanente, o que me parece ser pedagogicamente produtivo para a educação política de nossos
concidadãos.
Convenientemente disciplinada, a propaganda
político-partidária pode perfeitamente existir todos os
anos, ou melhor, todos os semestres. Este foi o propósito do legislador ao produzir as Leis nºs 9.096/95 e
9.504/97 e o Decreto nº 3.786, de 2001.
O argumento de que as emissoras sofrem prejuízos com a interrupção de sua programação normal é
falaciosa e atenta contra o interesse coletivo. Lembremo-nos, melhor dizendo, lembrem-se os dirigentes
das emissoras, e os partidários da tese do prejuízo,
de que são detentores de concessão para operar um
serviço de utilidade pública. E os programas de divulgação político-partidária e eleitoral são, por essência,
serviço de utilidade pública. Assim, Sr. Presidente,
não podemos sequer discutir a possibilidade da extinção das transmissões dos partidos políticos, pois se ria uma incoerência deontológica.
E não foi por outra razão que o Governo baixou,
em 2001, o decreto de ressarcimento via isenção fis cal compensatória: para que os empresários não se
queixassem de que o Estado estaria contribuindo
para inviabilizar seus empreendimentos, pela via da
subtração do tempo de venda de comerciais e de perda de audiência.
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Assim, Sr. Presidente, o máximo que se pode ou
poderia, então, questionar é se os valores ou o modo
de cálculo dessa compensação estão de acordo com
o tempo subtraído às programações normais das
emissoras de radiodifusão ou de televisão.
De todo modo, permanece o fato objetivo de que
estamos falando de um serviço de utilidade pública,
veiculado em meios de comunicação social, e não de
um negócio comercial, segundo a acepção do mercado. Conseqüentemente, se o Estado deve ser justo e
não expropriar horários, usando uma linguagem figurativa, às emissoras cabe a responsabilidade de agir
com espírito social, objetivo maior de sua existência.
O debate político, como fonte de formação cívica, é um dos mais importantes instrumentos de con solidação da cidadania. E ele não pode nem deve fi car restrito aos plenários das Casas legislativas, pois
se tornam distantes da sociedade menos esclarecida.
Não podem, também, ser objeto de veiculação apenas pelos canais de transmissão institucionais, como
as rádios e TVs da Câmara, do Senado ou de outras
Casas legislativas. Esses veículos destinam-se à in formação das atividades do Poder Legislativo, sendo,
portanto, de caráter intrinsecamente apartidário e,
decorrentemente, infensos à propaganda.
Sr. Presidente, cada vez que se aproxima o período das eleições, levantam-se vozes contra a propaganda eleitoral e, por extensão, contra a propaganda
político-partidária. Sabemos bem que muitos de nos sos concidadãos pouco se interessam pelo debate
político, o que, apesar de ser um direito legítimo de
cada um, é um sintoma da fraqueza do engajamento
dos cidadãos no processo de construção da sociedade. Eu diria mesmo que é falta de percepção do que
seja cidadania, e isso, por carência de educação para
o exercício da vida cívica.
Ninguém é ou deve ser obrigado à militância
partidária. Contudo, Srªs e Srs. Senadores, todos de vemos alimentar nossa cidadania. E um dos valores
máximos desta cidadania é o voto, cuja premissa é a
existência das correntes políticas aglutinadas em partidos. Partidos tão criticados pela falta de conteúdo
programático e de capacidade de mobilizar e cativar
eleitorado. Como, então, imaginar a não-existência de
uma propaganda partidária que funcione como projeto educativo e mobilizador? Seria um contra-senso!
Devemos, isto sim, fortalecer a veiculação dos
programas de divulgação política, sem com isso que rer advogar que deva ser aumentado seu tempo atu almente previsto. Os programas devem servir de ins trumento de formação da cidadania e de encorajamento às pessoas, para se posicionarem no espectro
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das opções políticas. Na prática, a Lei nº 9.096/95 re serva uma hora por semestre, em cadeia nacional, e
outra hora, em cadeia estadual, a cada partido com
representação na Câmara dos Deputados que atenda
aos requisitos do artigo 13 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos.
Quando se trata de período eleitoral, é a Lei
nº 9.504/97 que fixa os tempos de propaganda, du rante o prazo dos 45 dias que antecedem o pleito.
Convenhamos, Sr. Presidente, que a legislação
é racional e não exige das emissoras nada além da
prestação de um serviço de utilidade pública, sobretudo porque lhes ressarce os custos via compensação
fiscal.
Para concluir, quero reafirmar minha fé no pro cesso democrático da realização constante de eleições gerais e livres e do exercício da política através
dos partidos. E nesse contexto, a veiculação de projetos, programas e todas as atividades dos partidos e
de seus membros pela televisão e pelo rádio faz parte
do aperfeiçoamento do nosso sistema e do exercício
da cidadania por todos os brasileiros e brasileiras.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o brasil perdeu,
há exatamente um mês, um de seus médicos mais
notáveis, além de figura humana extraordinária. refiro-me a Carlos da Silva Lacaz, professor emérito da
faculdade de medicina da universidade de São Paulo
(FM-USP) e grande pesquisador na área de microbiologia e imunologia.
Fundador, em 1959, do Instituto de Medicina Tropical da FM-USP, o Dr. Carlos Lacaz sempre se preocupou, em sua prática da medicina, com os males que
afligem os brasileiros menos assistidos, sobretudo
aquelas moléstias que não atraem a curiosidade dos
pesquisadores dos centros estrangeiros de investigação. Uma de suas descobertas mais reconhecidas, por
exemplo, é a do ciclo do Paracoccidioides brasilienses,
o agente da blastomicose sul-americana.
Fundou também, por iniciativa própria, quando
era Diretor da Faculdade entre 1974 e 1978, o Museu
Histórico da Faculdade de Medicina da USP, para preservar a memória da instituição fundada, em 1912,
por Arnaldo Vieira de Carvalho, ou Casa de Arnaldo,
como a chamam seus egressos. Esse museu dedica-se especialmente à difusão, sobretudo a alunos de
primeiro e segundo graus, de uma visão da ciência
médica como conhecimento produzido por homens e
inserido no tempo.
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Esse é, aliás, um dos aspectos mais fascinantes
da trajetória do Dr. Carlos Lacaz: sua dedicação si multânea à Medicina e à História, sobretudo à História da Medicina no Brasil. Escreveu obras importantes
sobre o papel dos profissionais médicos que chegaram a São Paulo nas diversas levas de imigrantes,
como os italianos, os sírios e os libaneses. Publicou,
também, com co-autoria de Berta Mazzieri, um livro
sobre a História da FM-USP, casa a que serviu por
mais de sessenta anos.
Falecido aos 23 de abril, aos 84 anos, Carlos da
Silva Lacaz nos deixa um exemplo de profissional dedicado ao progresso da Medicina e do Brasil. Um
exemplo sobre o qual as novas gerações, com uma visão por vezes tão mercantilista da profissão médica,
fariam bem em meditar.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a malha viária
do Pará transformou-se em um retrato sem retoques
da incúria do atual governador do Estado, somada ao
abandono histórico da Amazônia pelo governo federal. De norte a sul do Estado se avolumam os protestos e os bloqueios de estradas por moradores indignados. Na região Sudeste do Pará, no final de abril,
juntaram-se vereadores, líderes comunitários e religiosos, empresários, fazendeiros, caminhoneiros e a
população em geral de cinco municípios: água Azul
do Norte, Ourilândia do Norte, Tucumã, Xinguara e
São Félix do Xingu fizeram passeatas e atos públicos
e, por fim, bloquearam a PA-279, a única via de acesso a esses municípios.
A PA-279 sofre do mal que acomete as estradas
no Pará: atoleiros no inverno e buracos no verão. Dos
260 quilômetros dessa rodovia, apenas 15 são asfaltados, no trecho entre Tucumã e Ourilândia do Norte.
Viajar nessa PA é tão difícil que, se chover, para percorrer 160 quilômetros são necessárias 24 horas. Se
perguntados, os moradores dos cinco municípios cortados por essa estrada dizem que a PA-279 não tem
pontos críticos, ela é toda crítica.
Eu estive lá, falei com os manifestantes e senti a
revolta dos 151 mil habitantes desses municípios.
“Asfalto Já” é o nome escolhido por eles para o movimento do Sudeste do Pará contra o governador do
Estado. Não é para menos. Em suas duas campanhas
para governador Almir Gabriel prometeu asfaltar a
PA-279.
Recentemente o governador anunciou, com o
estardalhaço de sempre, que liberaria 945 mil reais
para os cinco municípios. Essa quantia está muito lon-
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ge dos 80 milhões de reais necessários para as obras
de asfaltamento da PA-279. As lideranças locais já
mandaram a resposta ao governador: 945 mil reais
são uma “isca” que eles não pretendem morder e que
chegam apenas para uma operação tapa-buracos em
alguns trechos. Tapa-buracos é o que vem sendo feito
há muito tempo e o resultado é sempre o mesmo: em
dois meses a buraqueira se instala novamente. Foi
esse tipo de trabalho que a Secretaria Executiva de
Transportes fez recentemente. Outro paliativo foram
as pontes de péssima qualidade que o governo estadual mandou fazer. As pontes estão desabando. Toda
a produção fica ilhada na época das chuvas e sai com
imensas dificuldades e prejuízos no verão. Os veículos são obrigados a andar tão devagar e a parar com
tanta freqüência que a PA-279 já se transformou no
paraíso dos assaltantes de estradas.
Para aumentar a revolta, a população soube que
Almir Gabriel declarou que não vai fazer grandes
obras na PA-279 porque essa estrada está localizada
em território que pertencerá ao Estado de Carajás, se
for criado. Não seria a primeira vez que Almir coloca
seus interesses políticos na frente de suas obrigações como administrador. Juntos, Ourilândia, Tucumã, Xinguara, São Félix do Xingu e Água Azul do Norte possuem um rebanho de um milhão e novecentos
mil cabeças de gado e a maior bacia leiteira do Esta do. Tucumã é o maior produtor de cacau do Pará. É
uma região com enorme potencial econômico, frustrado pelos caprichos políticos de Sua Excelência. A
ameaça dos manifestantes agora é ocupar também a
PA-150, outra rodovia importante da região.
Outro drama rodoviário, bem recente, foi o de Viseu. Um município centenário, a 300 quilômetros de
Belém, na região Nordeste, a mais populosa do Pará.
Viseu é servido apenas por uma empresa de transporte de passageiros, a Boa Esperança, e essa em presa parou seus ônibus no início de abril diante da
total falta de condições de trafegabilidade da rodovia.
Os quase 60 mil habitantes de Viseu passaram um
mês isolados por via rodoviária.
A PA-242, que foi federalizada em 2001 e pas sou a ser identificada como BR 318, há muito possui
péssimas condições. Hoje é uma estrada de terra, um
carroçal, com 123 quilômetros de extensão, dos quais
100 absolutamente intrafegáveis. Antes da paralisação, ônibus e caminhões gastavam cinco horas para
cobrir essa distância que, em condições normais, se ria vencida em uma hora e meia. Como nem o governo do Estado e nem o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transporte, órgão que substituiu o
DNER, tomam alguma providência, a empresa de
ônibus foi obrigada a interromper seus serviços por -
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que, além dos buracos perigosos, as três pontes en tre Viseu e o município mais próximo, Augusto Cor rea, ameaçavam ruir.
O prejuízo fica mesmo com a população. Uma
passagem Belém-Viseu custa 20 reais e uma passagem de Augusto Correa a Viseu custa 10 reais. Mas
sem ônibus, a população passou a viajar entre Viseu e
Augusto Correa, que representa um terço da distância
entre Belém e Viseu, pagando 25 reais por pessoa, em
caminhões pau-de-arara e em algumas poucas e pre cárias kombis. A produção de pescado e mariscos, que
era transportada para Belém por via rodoviária, passou a ser desviada para o Maranhão, em barcos.
Nada disso comoveu o governador. Como res posta a seus apelos a população de Viseu recebeu
um recado do governo do Estado: as queixas deviam
ser mandadas para outro endereço, porque a antiga
PA-242 vai fazer parte da Transoceânica, um projeto
do deputado federal Gerson Peres, do PPB, para ligar
Viseu a São Luis, no Maranhão. Só que a Transoceânica ainda está no papel.
No final de março, o candidato de Almir Gabriel
ao governo, o secretário Simão Jatene, esteve em
Curupaiti, em Viseu, e disse com todas as letras que
neste ano o governo nada faria naquela estrada.
Aliás, nos quase oito anos de governo Almir Gabriel a
estrada de Viseu só recebeu um serviço, ainda no primeiro mandato: um empiçarramento nos trechos mais
críticos. Apenas isso.
No início de maio a Empresa de Transporte Boa
Esperança retomou parcialmente o serviço da linha,
colocando um ônibus, à tarde, para transportar pas sageiros para Viseu. E já é muito diante das condições da estrada. As pontes quebradas foram consertadas pelos prefeitos de Viseu e Augusto Correa e
pela empresa Boa Esperança. Governo federal e go verno estadual tiraram o corpo fora da questão.
A Rodovia PA-151, entre Mocajuba e Baião, é
outra estrada vital que atende a uma região do Esta do. São 20 quilômetros de atoleiros que lembram as
condições da Transamazônica. No trecho do Meruú
não passam mais nem caminhões. O transporte agora só pode ser feito em barcos ou aviões. A notícia
menos ruim que esses municípios tiveram do governo
estadual foi uma declaração completamente divorciada da realidade da região, feita pelo Secretário de
Transportes, Pedro Abílio. Ele disse que a Setran vai
enviar máquinas para melhorar um pouco a situação
da estrada, mas só quando cessarem as chuvas; ou
seja, só a partir de julho.
No último dia 08 de maio, motoristas autônomos
fizeram protestos, fechando a estrada com pneus e
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pedaços de madeiras, para chamar a atenção pelas
precárias condições da rodovia PA 140, que liga a BR
316 ao Município de Vigia. Segundo a própria polícia
Rodoviária do Estado, o trecho entre os municípios de
Santo Antônio do Tauá e Vigia está em péssimo estado de conservação, com muitos buracos e por isso,
com risco de acidentes.
Também temos os 773 quilômetros de extensão
da BR-163, a rodovia Santarém-Cuiabá. Meu gabinete recebeu um requerimento da vereadora Elizabeth
Machado Lima, do PMDB de Santarém, subscrito por
mais 12 vereadores e aprovado em 27 de fevereiro de
2002, exigindo a construção da Santarém-Cuiabá.
Em fevereiro do ano passado, o Presidente Fernando Henrique Cardoso visitou Sinop, no Mato
Grosso, e anunciou a liberação de 48 milhões de reais
para asfaltar e mais 100 milhões para concluir a pavimentação total da Santarém-Cuiabá. Essa obra, segundo ele, seria executada logo e estaria concluída
até o final do seu mandato. Naquela ocasião Fernando Henrique até reconheceu que o Pará e Mato Gros so já tinham esperado demais pela rodovia e afirmou
que se a obra demorasse a sair o povo poderia cobrar
dele. Já se passou mais de um ano e nada de estrada.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, poderia
continuar aqui, durante muito tempo descrevendo so bre a situação das rodovias e sobre os problemas de
transporte do Pará, Estado que represento nesta
Casa. A população desses municípios que citei e de
vários outros, que vivem a condição de isolamento ou
quase isolamento, dado às precárias condições das
estradas, não agüenta mais promessas. O governador Almir Gabriel não tem garantido a manutenção
das rodovias estaduais, que estão sob sua responsabilidade e também não tem feito o menor esforço, jun to ao governo federal, para que se efetive a manutenção das rodovias federais no Pará.
No Orçamento Geral da União para o ano de
2001, por trabalho da bancada federal do Pará, foram
alocados R$ 28,9 milhões para conservação preventiva, restauração e eliminação de pontos críticos em rodovias federais, no Estado do Pará. Desse total de re cursos foram efetivamente aplicados, até o dia 15 de
março deste ano, R$ 9,4 milhões, ou seja, apenas
30% daquilo que foi inicialmente previsto. Então per gunto: de que vale o esforço de todos nós, Senadores
e dos Deputados Federais do Pará, em alocar recursos no Orçamento da União para garantir a manutenção das rodovias, se as obras não são executadas?
Encerro este pronunciamento solidarizando-me
com toda a população do Pará que sofre pelas precárias condições das estradas. Parabenizo aqueles que
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estão tendo a força e a coragem de protestar e cha mar a atenção da imprensa e das autoridades denunciando o problema, buscando com isso, forçar uma
atitude do Governador do Pará e também do governo
federal no sentido de determinar as obras necessárias para restauração das rodovias do meu Estado.
Isso é o que todos esperamos.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Waldeck Ornelas) – Está
encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 9 horas e 32
minutos.)
(OS. 15207/02)

PARECER Nº 24, DE 2002 – CN
Da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, sobre o Aviso nº 6, de 2002 – CN (nº 498/2002, na origem), que ”Encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 212, de 2002 – TCU
(Plenário), bem como dos respectivos Relatório e voto que a fundamentam, referente a
Levantamento de Auditoria nas obras de
adequação de trechos rodoviários no corredor Mercosul BR-386/RS – trecho Lageado –
Canoas, compreendendo a duplicação com
restauração da rodovia e construção de
obras-de-arte (PT nº 26.782.0233.5727.0013)
(TC nº 3.602/2001-0).“
I – Relatório
1 – Introdução
Trata o presente Parecer sobre o Aviso nº 6, de
2002 – CN (nº 498/2002, na origem), que ”Encaminha
ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 212, de
2002 – TCU (Plenário), bem como dos respectivos
Relatório e voto que a fundamentam, referente a Le vantamento de Auditoria nas obras de adequação de
trechos rodoviários no corredor Mercosul/BR-386/RS
– trecho Lageado – Canoas, compreendendo a duplicação com restauração da rodovia e construção de
obras-de-arte.“
O programa de trabalho pertinente é o nº
26.782.0233.5727.0013 – Adequação de Trechos Rodoviários no Corredor Mercosul – BR-386/RS – Lajeado – Canoas, constante do Quadro VII anexo à Lei nº
10.407, de 10 de janeiro de 2002 (LOA/2002). Referido subtítulo encontra-se com sua execução orçamen-
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Saudação ao Senador Roberto Saturnino, pelo seu
ingresso no Partido dos Trabalhadores
..
. Discutindo o Projeto de Lei do Senado n° 107, de
20~;'de iniciativa da Comissão Mista de Segurança PÚ
blica, que altera a Parte Geral e os arts. 157, § 2°, I, i58,
3·29 e 334 do Decreto-Lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal - e dá outras providências. Altera
.0 art:-85 da Lei n° 9.099, de 1995, que "dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais e dá outras provi
dências"
, .
Requerimento n° 208, de 2002, da Senadora Emi
lia Fernandes, solicitando, nos termos regimentais, a
dispensa do parecer da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado nO
133, de 1999, cujo prazo se encontra esgotado
..
Homenagem póstuma ao ambientalista Antônio
José Lutzenberg, falecido no dia 14 último
..
Participação de S. E~ na solenidade de abertura
do Fórum Nacional Extraordinário de Secretários Muni
cipais de Educação, ocorrida em 15 de maio último, em
Brasllia
.
Registro da inauguração, no último dia 7 de maio,
do estúdio de gravação piJblico César Passarinho, do
Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore (IGTF), em
Porto Alegre
.

10
17

29

Saudações ao jornalista Pedro Rogério Moreira
peja posse, hoje, na Academia Mineira de Letras. Mani
festação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Sylvestre Ferraz Egreja
.
Importância da lei que cria a Agência Nacional
do Cinema - ANCINE, entidade que regulamentará o
mercado audiovisual e permitirá o fomento da produção
cinematográfica nacional
.
Requerimento nO 277, de 2002, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento da sr'l Vera Tamm de
Andrada, ocorrido no dia 19 do corrente, em Barbacena,
Estado de Minas Gerais
..

46

79

486

FRANCISCO ESCÓRCIO
Solicitação de ações administrativas para o paga
mento de parcela remuneratória devida aos servidores
do Senado Federal. Felicitações ao Presidente do STF
pela aprovação de projeto de lei que cria a TV Justiça....
Requerimento n° 276, de 2002, de urgência para
o Projeto de Lei da Câmara nO 112, de 200 I, que conce
de anistia 'a dirigentes ou representantes sindicais e tra
balhadores punidos por participação em moviinento rei·
vindicatório
.
Requenmento nO 268, de. 2002, de iniciativa da
Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando. urgência
para o Projeto de Resolução nO 24, de 2002, advindQ da apro
vação da Mensagem n° 122, de 2002, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de opernção de crédi to
externo, no valor total de US$14,460,OOO.OO (quatorze mi
lhões, quatrocentos e sessenta mil dólares dos Estados Uni

91

485

v
dos da América), entre a República Federativa do Brasil e o
B~1nternacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
B~ destinada ao financiamento do Programa de Aperfei
çoamento dos Instrumentos de Atuação do Banco central do
Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários - PROAT n.....
Requerimento n° 269, de 2002, de iniciativa da Co
missão de Assuntos Econômicos, solicitando urgência para
o Projeto de Resolução n° 25, de 2002, advindo da aprova
ção da Mensagem nO 131, de 2002, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada à contratação de operação de crédito
externo, no valor de alé_US~167,054,OOO.OO(cento e ses
senta e sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares dos
Estados Unidos da América), de principal, entre a Repúbli
ca Federativa do Brasil, o HSBC Bank Pie e o Crédit Com
mercial de France, destinada ao financiamento de oitenta e
c~r cento dos equipamentos a serem adquiridos pelo
eo.llldo da Aeronáutica para o projeto "Modemização da
Frota da Força Aérea Brasileira"
..
Congratula a iniciativa do colega de discutir a
modernização dos meios de combate ao crime. Aparte
ao Scil1ador Íris Rezende
.
Proposta de Emenda à Constituição n° 25, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fran
cisco Escórcio, que acrescenta art. 84 ao ato das Dispo
sições Constitucionais Transitórias, para prorrogar o
mandato dos atuais prefeitos, vice-prefeitos e vereado
res, de modo a possibilitar, a partir de 2006, eleições ge
rais e coincidência de mandatos em todos os níveis
.
Parabeniza a atitude do colega em enaltecer e lu

~~~~~~~: ~.~~.~ ~~~ ~~~:. ~~~~~ ~~ ~~~~.~.r

::
...
.. ...
.. ..
Considerações sobre as realizações do Governa
dor José Reinaldo Tavares, do Estado do Maranhão ........
Proposta de Emenda à Constituição n° 25, de 2002,
que aCrescenta art 84 ao ato das Disposições Constituciona
is Transitórias, para prorrogar o mandato dos atuais prefei
tos, vice-prefeitos e vereadores, de modo a possibilitar, a
partir de 2006. eleições gerais e coincidência de mandatos
em todos os níveis
..
Projeto de Lei do Senado nO 138, de 2002 - Comple
mentar. que autoriza o Poder Executivo a instituir, para efei
tos administrativos, a região do complexo geo-econômico e
soci.i,kpenominada Corredor Centro-Norte de Desenvolvi
m~. visando à redução das desigualdades regionais, por
meio' de seu desenvolvimento. nos termos do art. 43 da
Constituição Federal. e dá outras providências
.

468

470

528

536

782
783

536

Parecer n° 400, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 69, de
2002 (nO 1.130/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprQya o ato que autoriza a Obras Sociais e Culturais da
Pa.Jilia de ltajaí a executar serviço de radiodifusão co
mu!fJtária na cidade de ltajaí, Estado de Santa Catarina...

258

259

348

371

378

472

472

GERALDO CÂNDIDO

620

\.GERALDO AL THOFF
Demagogia das propostas apresentadas nessa semana
pelo Governo Federal, no que tange aos direitos humanos
no Pais. Impasse nas negociações entre a FederjlÇão Única
dos Petroleiros - FUP e a direção (Ia Petrobrás
..

Parecer n° 402, de 2002. da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 73, de
2002 (n° 1.196/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária e
Cultural Nascente do Vale de Alfredo Wagner a execu
tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Alfredo Wagner, Estado de Santa Catarina
..
Parecer n° 403, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 80, de
2002 (nO 1.043/200 I, na Câmara dos Deputados). que
aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento
Comunitário Rádio Paz no Valle FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Camboriú,
Estado de Santa Catarina
.
Parecer nO 410, de 2002, da Comissão de Assuntos
Sociais sobre o Projeto de Lei do--5enado nO 212, de 1999,
de autoria do Senador Geraldo Cândido, que dispõe solre a
comercialização de substitutivos do leite materno e artigos
de puericultura correI acionados e dá outras providências......
Parecer nO 412, de 2002, da Comissão de Assun
tos Sociais. sobre o Projeto de Lei do Senado n° 181. de
200 I. de autoria do Senador Romeu Tuma, que dispõe
sobre o direito do portador de deficiência visual de in
gressar e permanecer em ambientes de uso coletivo
acompanhado de cão-guia
..
Parecer n° 414, de 2002, da Com issão de Assuntos
Sociais, sobre as Emendas nll.\ 1 a 4, de Plenário, ao Substi
tutivo ao Projeto de Lei do Senado n° 449. de 1999, de au
toria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o art 43 da Lei
n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saú
de), possibilitando aos hospitais universitários captar recur
..
sos provenientes de internações hospitalares
Requerimento n° 272, de 2002, solicitando licen
ça para ausentar-se dos trabalhos da Casa, no período de
21 a 30 de maio do corrente ano, quando estará subme
tendo-se a tratamento médico
..
Requerimento nO 273, de 2002, solicitando licença
para ausentar-se dos trabalhos da Casa, pelo prazo de lI!
dias, relativo ao período de 31 de maio a 18 de setembro do
..
corrente ano, para tratar de iriteresses particulares

15

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição n°
5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da Constituição
Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo,
que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de radi
odifusão sonora e de sons e imagens (Terceira e úitim.:. ses
..
são de discussão, em segundo turno)
Requerimento n° 290, de 2002, solicitando a reti
rada. em caráter definitivo, do Requerimento n° 242, de
2002, de sua autoria
:
..
GERALDO MELO

256

ReqUerijento nO 282, de 2002, solicitando a reti
rada, em caráter definitiv~, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 21, de 2002, que dá nova redação ao §
6° do artigo 195 da Constituição Federal (Reduz o prazo

538

711

para inicio da vigência das contribuições sociais a partir
da dl1-ta da publicação da lei)
.

535

GERSON CAMATA
Parecer n° 395, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 56, de
2002 '(nO 1.154/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comuni
tária de Venda Nova do Imigrante a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Venda Nova do
ImatJnte, Estado do Espírito Santo
..
Parecer n° 418, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara nO 28, de 2002
(n° 1.219/1999, na Casa de origem), que dispõe sobre a
criação do Dia Nacional do Consumidor
..

GILV AM BORGES
Parecer nO 416, de 2002, da Comissão de Educação,
Projeto de Decreto Legislativo n° 189, de 2002 (nO'
1.~002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação de Rádio Comunitária de Vitória
do Jari a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
.
dade de Vitória do Jari, Estado do AmapL
Discutindo o Projeto de Decreto Legislativo n° 189,
de 2002 (n° 1.659/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária
de Vitória do Jari a eltecut,ar âerviço ç1e radiodifusão comu
nitáriana cidade de Vitória do Jari, Estado do Amapá..........

sobescD

HELOíSA HELENA
Discutindo O Substitutivo do Senado ao Projeto
de L~da Câmara nO 4, de 2001 (nO 3.049/2000, na Casa
de~em), que dispõe sobre a concessão do benefício
do ~ê'guro-Desemprego a pescadores artesanais durante
os períodos de defeso
.
IRIS REZENDE
Justificativas à apresentação de proposta de
emenda à Constituição que reduz a idade prevista para
imputabilidade penal aos 16 anos
..
Proposta de Emenda à Constituição nO 26, de 2002,
que altera o art. 228 da Constituição Federa~ para reduzir a
idade prevista para a imputabilidade penal, nas condições
..
que estabelece

Preocupação de S. Ex' com o futuro da produção
de algodão no Brasil, em face do aumento de subsídios
aos produtores norte-americanos
,
..
240

513

I

--

.

640

JOSÉ ALENCAR
Congratula a CNBB e afirma seu caráter trans
cendente em relação às suas atribuições religiosas diante
da sociedade brasileira
..

530

51

JOSÉ AGRlPINO
Discorre sobre O pioneirismo da CNBB quanto às
suas origem, organização e estratégias de ação
..

641

JOSÉ FOGAÇA

Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
nO 5, de 2002 (nO 203/95, na Câmara dos Deputados), que
dá nova redação ao parágrafo I ° do artigo 222 da Constitu
ição Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do referido arti
go, que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de
radiodifusão sonora e de sons e imagens
.
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
384
nO 32, de 200 I, tendo como primeiro signatário o Sena
dor Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para pennitir o desenvolvimento 
funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego per
.
. manente. mediante processo seletivo~
no
Parecer nO 425, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 141, de 1999, de autoria do Senador Pedro
Simon, que acrescenta um inciso XI ao art. 649 da Lei
nO 5.869/73 - CPC, dispondo sobre a impenhorabilidade
das máquinas, equipamentos e implementos agrícolas....
Parecer nO 427, de 2002, da Comissão de Consti
25
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 520, de 1999, de autoria do Senador Pedro
Simon, que altera a competência funcional dos Juizados
Especiais Cíveis regulada no art. 3° da Lei n° 9.099, de
26 de setembro de 1995, que dispõe sobre os Juizados
Cíveis e Criminais, e dá outras providências
..
525

35

474

656

668

JUVÊNC10 DA FONSECA
616

JE!RSON PÉRES
. :.'J·Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 32, de 2001, tendo como primeiro signatário o Sena
dor SebaStião Rocha, que altera o inciso 11 do art. 37 da
Constituição Federal para pennitir o desenvolvimento
funcibnal de ocupante de cargo efetivo ou emprego per
manente, mediante processo seletivo
:
..

852

JONAS PINHEIRO

GILBERTO MESTRINHO
Apóia o PEC do referido colega e declara seu
voto favorável em plenário. Aparte ao discurso do Sena
dor Íris Rezende
.

Disparidade entre as posições emitidas pelos Srs.
José Maria Aznar e Fernando Henrique Cardoso, no en
contro da Cúpula União Européia-América Latina. Ma
nifestaçã9 de solidariedade ao povo do Timor Leste.......

Parecer n° 398, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 60, de 2002 (n°
1.171/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação RádiQ,-Educativa Cidade FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Batayporã, Estado de Mato Grosso do SuL
'.,
; .
LAURO CAMPOS

475

Projeto de Lei do Senado n° 135, de 2002, que
altera a Lei nO 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para In

253

VII
cluir, entre os crimes nela previstos, a resultante discri
minação contra o idoso
.

388

LEOMAR QUINTANILHA
.Parecer n° 391, de 2002, da Comissão de Educa
ção,. .sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 47, de
2002 (n° 1.085/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Fundação Univer
sidade do Tocantins - UNITINS para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Palmas,
Estado do Tocantins
..

243

L1NDBERG CUR Y
. Registro de sua participação, como representante da
Comissão de Educação, no Seminário Internacional sobre
Bolsas de Estudos, no qual ressaltou a importância da edu
cação como instrumento de combate à pobreza
..
, Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
nO ~Jde 200 I, tendo como primeiro signatário o Sena
do~astião Rocha, que altera o inciso 11 do art. 37 da
Constituição Federal para pennitir o desenvolvimento
funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego per
manente, mediante processo seletivo
..

397

475

LÚCIO ALCÂNTARA
Parecer n° 396, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 57, de
2002 (nO 1.155/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza o Instituto de Radiodifusão de
Desenvolvimento Comunitário de Coreaú - IRC a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Cor.ça~, Estado do Ceará
.
,Parecer n° 399, de 2002, da Comissão de Educa
çã&;- 'SObre o Projeto de Decreto Legislativo nO 62, de
2002 (nO 1.178/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a pennissão outorgada à Funda
ção Cearense de Pesquisa e Cultura para explorar servi
ço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Fortaleza, Estado do Ceará
..
Parecer n° 411, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 471, de 1999, de autoria do Senador Alvaro
Dias, que altera a Lei n° 8.934, de 18 de novembro de
(994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências, e
a Lei nO 6.015, de 31 de dezembro de 1973, que dispõe
SO~I()S Registros Pu"blicos e dá outras providências,
p~do a exigir finna reconhecida nos atos levados a
arquivamento e prova de identidade dos s6cios das em
presas mercantis e civis
..
Requerimento n° 270, de 2002, solicitando dis
pensa de interstício para imediata apreciação da Mensa
gem n° 129, de 2002 (n° 310/2002, na origem), que sub
mete à apreciação do Senado Federal o nome do Doutor
Gilmar Ferreira Melldes, 'para exercer "O cargo de Mi
nistro do Supremo Tribunal' Federal (Parecer n° 385, de
200~)
.
Conteúdo e importância da obra Os Sertões, de
Euclides da Cunha, para a cultura brasileira
.

Parecer n° 385, de 2002, da Comissão Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem nO 129, de 2002
(n° 310/2002, na origem), pela qual o Presidente da Repú
blica submete à deliberação do Senado o nome do Doutor
Gilmar Ferreira Mendes, para exercer o cargo de Ministro
do Supremo Tribunal Federal na vaga decorrente da apo
..
sentadoria do Ministro José Néri da Silveira.
Importância da criação da Agência Nacional de
Energ.ia Elétrica  ANEEL, para a modernização do se
tor eletnco
.
Enfatiza a importância da CNBB por meio da ex
posição de missões religiosas, políticas e sociais realiza
das no passado e ainda em andamento
.
Parecer nO 428, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nO 139, de 2000, de autoria do Senador Pedro
Simon, que altera a redação dos §§ 7° e 8° do artigo 54
da Lei nO 8.884, de 11 de junho de 1994, que transfonna
o Conselho Administrativo de Defesa Econômica 
CADE, em Autarquia, dispõe Sobre a prevenção e re
pressão a' infrações contra a ordem econômica e dá ou
tras providências
.
Reali~ção da Conferência Rio + 10 das Nações
Unidas, na Africa do Sul, para discussão de estratégias
destinadas à preservação do meio-ambiente. Destaque à
ação empreendida pelo Brasil nas questões ambientais ...
Homenagem de pesar pelo falecimento do profes
sor Carlos da Silva Lacaz, fundador do Instituto de Me
dicina Tropical da Universidade de São Paulo
..
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LUIZ OTÁVIO
251

254

Registro do falecimento do Sr. Cláudio Augus
to Sá Leal, jornalista paraense colaborador do jornal
O Liberal
.
Parecer n° 383, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n° 55, de 200 I, tendo como primeiro sig
natário o Senador Leomar Quintanilha, que altera a re
dação do art. 29-A da Constituição Federal.
..
Parecer na 393, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 51, de
2002 (nO I.l 09/200 I, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Fundação Nossa
Senhora do Rosário para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda tropical na cidade de Bragança,
Estado do Pará
.

lO

66

247

MAGUITO VILELA
366

472
501

Elogia a habilidade do colega em trazer convida
dos ilustres às sessões da Casa que se referem à discus
são de temas relacionados à moradia com o intuito de
chamar a atenção da sociedade para o tema. Aparte ao
discurso do Senador Mauro Miranda
.
Proposta de Emenda à Constituição nO 42, de
2000, que dá nova redação ao art. 217 da Constituição
Federal, para vedar a recondução dos dirigentes de enti
dades de administração do desporto por mais de um pe
ríodo consecutivo (Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno)
..

391

577

VIII

MMA

DO CARMO ALVES

Aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 149 de
2001, que institui o Dia Nacional de Saúde Bucal, im~te
iniciativa para a conscienti2ação da população brasileira
.
Parecer nO 409 de 2002, da Comissão de Constituição,
Justiça sobre o Projeto de Lei do Senado nO 212, de 1999, de
autoria do Senador Geraldo Cândido, que dispõe sobre a co
mercialização de substitutivos do leite matemo e artigos de
puericultura correlacionados e dá outras providências
.
Preocupação com a violência nas escolas do
Estado de Sergipe
.
Requerimento n° 289, de 2002, solicitando a trarnita
~junta do Projeto de Lei da Câmara n° 30, de 2002,
co. . . Projeto de Lei do Senado n° 9, de 2002, de sua auto
ria, tendo em vista que ambos tratam de reserva de vagas
nas creches públicas para crianças portadoras de deficiência

41

348
586

628

28

MARLUCE PINTO
Sanção da Lei n° 10.304/0 I, fruto de projeto de
lei .~sua autoria, que transfere terras de propriedade da
Umão para o Estado de Roraima
.

43

MAURO MIRANDA
Parecer n° 386, de 2002, da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nO 139, de
2002 (n° 34112002, na origem), que submete à aprecia
ção do Senado Federal o nome do Senhor Miguel Dario
Ardissone Nunes, para exercer o cargo de Diretor de
Infra-Estrutura Terrestre do Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transporte  DNIT
..
Requerimento nO 266, de 2002, solicitando home
nagens de pesar pelo falecimento do Sr. Edenval Caia
do,..orrido em 16 de maio último. A Mesa tomará as
de-.lfdls providências para o atendimento da solicitação..
Realização entre os dias 10 e 26 de maio, no Par
que Agropecuário de GoiânialGO, da 57' Exposição
Agropecuária do Estado de Goiás e da 17' Internacional
de Mimais, Expo-Goiás 2002
.
Registro da realização, hoje pela manhã, de Au
diência Pública da Subcomissão da Moradia da Comis
são de Assuntos Sociais, com o pré-candidato à Presidêncià da República Ciro Gomes
..
Requerimento n° 271, de 2002, solicitando dispensa
de interstício e prévia distribuição de avulsos do Parecer n°
386, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida
daniI:t..sobre a Mensagem n° 139, de 2002 (nO 34112002, na
ori'-J, que submete à apreciação do Senado Federal o
nome do senhor Miguel Dario Ardissone Nunes, para
exercer o cargo de Diretor de Infra-Estrutura Terrestre do

472

550
847

MOREIRA MENDES

MARLUCE DIAS
Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nO 4, de 2001 (n° 3.04912000, na Casa
de origem), que dispõe sobre a concessão do beneficio
do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante
os períodos de defeso
..

Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transpor
tes  DNIT, em substituição a Rogério Gonzàles Alves..
Parecer n° 386, de 2002, da Comissão de Servi
ços de Infra-Estrutura, sobre a Mensagem nO 139, de
2002 (n° 341/2002, na origem), pela qual o Presidente
da República submete à deliberação do Senado o nome
do Senhor Miguel Dario Ardissone Nunes, parlt exercer
o cargo de Diretor de Infra-Estrutura Terrestre do De
partamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes 
DNIT, em substituição a Rogério Gonzales Alves
..
Críticas ao Governo Federal pelo conteúdo da LDO
no que se refere à questão do desenvolvimento urbano........
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Apóia-o em relação à sua constante luta pela agri
cultura e pecuária brasileira e critica a Medida Provisó
na n° 2.166. Aparte:: à0 Senador Jonas Pinheiro
..
Homenagem pelo transcurso dos 75 anos de fundação da Viação Aérea Riograndense- Varig
.
Congratulações pela vitória do site rondoniago
ra.com ern concurso promovido pela IBEST, o Oscar da
Internet Mundial.
..
Parecer nO 392, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 49, de 2002 (n°
1.100/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária Regional da Mata
para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico 
ASCOREM a executar serviço de radiodifusão comunitária
..
na cidade de Rolim de Moura, Estado de Rondônia
Parecer nO 405, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 83, de
2002 (n° 1.05112001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Rádio Comunitária Transa
mazônica FM a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Porto Velho, Estado de Rondônia....
Encaminhamento à Mesa solicitação no sentido
de que o sinal de TV relativo às transmissões dos jogos
da Copa do Mundo de Futebol não seja codificado, para
permitir a captação pelas antenas parabólicas instaladas
..
em todo o País
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130

246

262
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MOZARILDO CAVALCANTI
272

275

390

Contestação às criticas formuladas ao perfil de
investimentos mantidos pelo BNDES
..
. . Análise ?os resultados positivos do setor de agromdustna no PaIs
..
Análise sobre o estudo realizado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA, intitulado "Pelo
fim das décadas perdidas: Educação e Desenvolvimento .
Sustentado no Brasil", a respeito da participação da es
colaridade no processo de exclusão social e de concentração de renda no País
./.
Considerações sobre a evolução do saneamento
básico no Brasil, à luz dos resultados da Pesquisa Naci
onal de Saneamento Básico (PNSB) empreeridida pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.....
Satisfação diante da destinação de recursos do
Banco Mundial ao Programa Institutos do Milênio ..........

60
129

273

500
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IX
Considerações sobre as disfunções na distribui
ção de poder entre os entes da Federação e a conseqüen
te falta de coerência nas pollticils públicas
.
Importância da propaganda eleitoral e pollti
co-partidária para o aperfeiçoamento da democracia.......
NABOR JúNIOR
Importância da canonização ocorrida ontem, no
Vawo, de madre Paulina do Coração Agonizante de "
J~'a primeira santa brasileira
.
NEY SUASSUNA
Contestação às denúncias publicadas contra S.
Ex Jl pela revista Época, desta semana
.
OSMAR DIAS
Análise do Dieese a respeito dos dados levanta- .
dos pelo IBGE referentes às taxas de desemprego dis~
tribuição de renda no Estado do Paraná
..
Exemplar administração do prefeito Jorge Luiz,
do município de Tunas, no Paraná. Necessidade de
aprQv.eitamento da vocação agrícola do Paraná para o
fo..cimento das indústrias locais
:..

e

PAULO HARTUNG
Preocupação com o papel do Brasil no plano in
teml'fional diante da evolução da polltica externa nor
te-americana,/caracterizada pelo unilateralismo e prote
cionismo comercial, conforme interpretação do Embai
xador Rubens Barbosa, disponível no slte
.
PEDRO SIMON
Elogia os esforços empreendidos por ele em prol
do cinema nacional. Influência das telenovelas na vida
dos brasileiros. Aparte ao Senador Francelino Pereira.....
~Demonstra, por meio de paralelo entre a hist6ria bra- .
sil~dos últimos cinqüenta anos e a atuação da CNBB'no
País, a importância da instituição homenageada na sessão....
RAMEZ TEBET
Satisfação pela iminência da eleição do Conselho
de Comunicação Social, resultado do empenho das Me
sas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. ........
Enfatiza, por meio de um testemunho pessoal, a im
portância da fé na composição mais igualitária do mundo. ..
REGINALDO DUARTE
Reclama a insuficiente atenção prestada pelos po
à região Nordeste. Aparte ao Senador
B*lIIO Sampaio
.

der~.,constituídos

RENAN CALHEIROS
Análise da atuação dos pIa/os privados ge saúde..
RICARDO SANTOS

(

Requerimento n° 20 I, de 2002, do Senador Ricar
do Santos, solicitando a tramitação conjunta dos Proje-

tos de Lei do Senado nOs 186, de 200 I e 62, de 2002;
por regularem a mesma matéria
.
848
Requerimento n° 212, de 2002, do Senador Ricar
do Santos, solicitando a retirada, em caráter definitivo,
861
..
do Projeto de Lei do Senado n° 269, de 2000
Parecer nO 415, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 154, de.
2002 (nO 1.41212001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à R.S. - Rádio e
270 Televisão Ltda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Linhares, Estado do
Esplrito Santo
.
Requerimento nO 279, de 2002, de iniciativa da
Comissão de Educação, solicitando urgência para o Pro
490
jeto de Decreto Legislativo n° 189, de 2002, que aprova
o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de
Vitória do Jari a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Vit6ria do Jari, Estado do Amapá....
Requerimento n° 280, de 2002, de iniciativa da Co
20 missão de Educação, solicitando urgência para o Projeto de
Decreto Legislativo nO 154, de 2002, que aprova o ato que
outorga concessão à R.B. - Rádio e Televisão Lida., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na
394 cidade de Linhares, Estado do Espfrito Santo
..
.
Parecer n° 417, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 27, de 2002
(nO 1.43211999, na Casa de origem), que institui o J 2 de
..
agosto como Dia Nacional da Juventude
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição nO
5, de 2002 (n° 203/95, na Câmara dos Deputados), que dá
523 nova redação ao parágrafo )0 do artigo 222 da Constituição
Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo,
que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de radi
odifusão sonora e de sons e imagens
.
Projeto de Lei do Senado n° 139, de 2002, que
altera a Lei n° 9.636, de 15 de maio de 1998, a fim de
81
dispor sobre a situação de escrituras públicas antigas,
outorgadas a adquirentes de im6veis conceituados como
634 terrenos de marinha e seus acrescidos, bem ainda de
im6veis construídos sobre acrescidos de marinha, nas
condições que especifica
.
Parecer n° 434, de 2002, da Comissão de Assun
. tos Sociais, sobre a Mensagem nO 110, de 2002, (nO
24712002, na origem), que submete à apreciação do Se·
579
nado Federal o nome do Senhor Ricardo Oliva para ser
reconduzido ao cargo de Diretor da Agência Nacion'al
654
de Vigilância Sanitária, com mandato de três anos...... ~ ..
Parecer nO 435, de 2002, da Comissão de AssuntÓs
Sociais, sobre a Mensagem nO 111, de 2002 (nO 248/2002,
na origem), que submete à apreciação do Senado Federal o
nome do Senhor Cláudio Maierovitch pessanha Heruiques
397 pare exercer o cargo de Diretor da' Agência Nacional de Vi
gilância Sanitária, com mandato de três anos, na vaga do
Senhor Luiz Felipe Moreira Lima
..
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ROBERTO FREIRE
Solicitação de celeridade ao Diretor-Geral do Se
nado quanto ao fornecimento de informações para que
S. Ex A pos!y\ relatar projeto do Senador R'oberto Re

40

40

382

497

497

513

562

622

857

859

x
quião, que trata do aumento salarial dos servidores ter
ceirizados desta Casa
:
.

489

ROBERTO REQUIÃO
.Explicita a situação de estelionato publicitário do

estD do Paraná, a qual pode ser esteildida ao Brasil.
Aparte ao discurso do Senador Osmar Dias

:

'

394

ROBERTO SATRUNINO
Proposta de Emenda à Constituição n° I, de 200 I,
que determina a fixação de limites para gastos com'a
publicidade de obras govemamenulis /
.
;Comunicado da filiação de S. ExII, ontem, ao Par
tido dos Trabalhadores
.
Parecer nO 408 de 2002, da Comissão de Assun"
tos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado nO 34,
de 2000, de autoria do Senador Osmar Dias, que altera a
Lei n°.8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe so
brlàJl!egime de concessão e prestação de serviços públi
co~·l'tevisto no art. 175 da Constituição Ferleral, e dá
outras providências, determinando que todas as conces
sões de serviços públicos sejam precedidas de relatório
de impacto econômico-social.
.
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 5, de 2002 (nO 203/95, na Câmara dos Deputados), que
dá nova redação ao parágrafo 1° do artigo 222 da Constitui
ção Federal, suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo,
que trata da propriedade de empresas jomalísticas e de radi
odifusão sonora e de sons e imagens (Terceira e última ses
são de discussão, em segundo turno)
..

577
17

344
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ROMERO JUCÁ
Parecer n° 380, de 2002, da Comissão de Assun
tos Eéonômicos, sobre a Mensagem n° 122, de 2002 (n°
277/2002, na origem), do Presidente da República, que
propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, no valor total de
US$t'4,460,000.00 (quatorze milhões, quatrocentos e
sessenta mil dólares dos Estados Unidos da América),
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRO),
destinada ao financiamento do Programa de Aperfeiçoa
mento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários
(PROAT lI). (Projeto de Resolução n° 24, de 2002)........
·Matérias publicadas no jomal O Globo, subscri
~o jomalista Márcio Moreira Alves, relatando o
trabalho da prefeita de Boa Vista-RR, Sra. Teresa Jucá...
Registro da edição, pelo Banco Central, do Relatório
..
de Inflação relatÍvo ao primeiro trimestre deste ano
Elogia e marca a importância do conteúdo de sua
..
fala. Aparte ao Senador Pedro Simon
Agradecimentos pelo recebimento do diploma de
honra ao !J1érito concedido pela Defensoria Pública do
Distri.to Federal. Congratulações aos servidores e direto
res da Petrobrás pelo novo recorde na produção de pe
tróleo no Brasil.
.
Comentários à publicação de documento pelo Mi
nistério da Educação intitulado ''Investindo na cidadania

- o avanço da educação no Brasil", que faz uma análise
dos resultados alcançados na educação durante o Gover
no Femando Henrique Cardoso. Análise do pronuncia
:mento do Presidénte Femando Henrique Cardoso, na ce
rimônia de abertura da reunião do XIV Fórum Nacional
"O Brasil e a economia do conhecimento", realizado na
..
:'cidade do Rio de Janeiro, em 6 de maio último
Homenagem à Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil - CNBB, pelo transcurso de seus 50 anos de
.·.fundação
.
Parecer n° 426, de 2002, da Comissão de Consti
. tuição, Justiça' e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n° 439, de 1999, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que dispõe sobre a proteção e defesa do usuá
rio dos serviços públicos prestados pelas adm in istrações
diretas, indiretas e delegada da União
.
Projeto de Resolução n° 24, de 2002 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclu
são de seu Parecer nO 380, de 2002, com votos contrári
os dos Senadores Antonio Carlos Júnior e Paulo Souto),
que autoriza a União a contratar operação de crédito ex
temo, no valor total de quatorze milhões, quatrocentos e
sessenta mil dólares dos Estados Unidos da América,
entre a República Federativa do Brasil e o Banco Inter
nacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).
(Destinada ao financiamento do Programa de Aperfeiço
amento dos Instrumentos de Atuação do Banco Central
do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários PROAT 11)
.
Elogios à atuação das Organizações Bradesco no
setor social, conforme dados constantes no Relatório de
..
Atividades Sociais de 2001.
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ROMEU TUMA
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Parecer n° 381, de 2002, da Comissão de Assun
tos Econômicos, sobre a Mensagem n° 131, de 2002 (nO
315/2002, na origem), do Presidente da República, que
propõe ao Senado Federal seja autorizada a contratação
de operação de crédito externo, no valor de até
US$167,054,000.00 (cento e sessenta e sete milhões e
cinqüenta e quatro mil dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre a República Federativa do
Brasil e o HSBC Bankplc e o Crédil Commercial de
France, destinada ao financiamento de equipamentos do
projeto Modemização da Frota da Força Aérea Brasilei
..
ra. (Projeto de Resolução nO 25, de 2002)
Parecer nO 384, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado nO 189, de 1999, de autoria do Senador Ramez
Tebet, que altera os arts. l° e 9° da Lei nO 8.072, de 25
de julho de J990, para incluir no rol dos crimes hedion
dos os crimes sexuais contra crianças e adolescentes e
para aumentar as respectivas penas. (Tramitando em
conjunto com os Projetos de Lei do Senado nOs 243 e
345, de 1999, nos termos dos Requerimentos nOs 228 e
277, de 1999)
1
..
Parecer hO 388, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o projeto de rDecretb Legislativo nO 32, de
2002 (nO 960/200J, na Câmara dos Deputados), que

5

71
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/
aprova o ato que Jutoriza a Àssociação Cultural Comu
nitária dos Moradores de Sales Oliveira a executar ser
viço de radiodifusão comunitária na cidade de Sales Oli
veira, Estado de São Paulo:-=:
.
Parecer nO 390, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 41, de
2002 (nO 1.020/2001, na Cãmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação e Rádio Comu
nitária Super a executar seIViço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Sorocaba, Estado de SãoPaulo
.
Parecer nO 397, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 58, de 2002
(n° I 16212001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
aI".ee renova a concessão da Rádio Auri Verde de Bauru
Ld para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cicjade de Bauru, Estado de São Paulo
.
Apóia a PEC do referido colega que versa sobre a
revisão da menoridade penal. Aparte ao Senador Íris
Rez~de
.
Discutindo a Proposta de Emenda à Constituição
n° 5, de 2002 (nO 203/95, na Câmara dos Deputados), que
dá nova redação ao parágrafo I ° do artigo 222 da Constitui
ção\Fedeml, suprimindo-se o parágrafo 2° do referido artigo,
que trata da propriedade de empresas jornalísticas e de radi
odifusão sonora e de sons e imagens (Terceira e última ses
.
são de discussão, em segundo turno)
Parecer n° 429, de 2002, da Comissão de Consti
tui'" Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
S~ n° 61, de 2002, de autoria do Senador Osmar
Dias, que altera a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,
para ~ustar os valores estimados de contratação pela
Administração Pública
.
Projeto de Resolução n° 25, de 2002 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclu
são de seu Parecer n° 381, de 2002, com abstenção do
Senador Paulo Souto), que autoriza a União a contratar
operação de crédito externo, no valor de até cento e ses
senta e sete milhões e cinqüenta e quatro mil dólares dos
Estados Unidos da América, de principal, com o HSBC
BankpJc e o Crédit Commercial de france. (Destinada
ao fmanciamento de equipamentos para o projeto Mo
deI1l_ção da Frota da Força Aérea Brasileira)
..
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TIÃO VIANA
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SEBASTIÃO ROCHA
Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de
2001, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo
1
.
Parecer nO 406, de 2002, da Comissão de Consti
tui_ Justiça e Cidadania, sobre o Projeto delLei do
Sel'llldo
nO 650,
de 1999, de autoria do Senador José Sar
,
I
ney, que institui co~ de ação afirmativa para a popula-

290

538

RONALDO CUNHA
Demonstra a importância da CNBB por meio da
sua ação histórica e transcendente à religião, direciona
da ao'·caráter humano do homem
.

ção negra no acesso aos cargos e empregos públicos, à
educação superior e aos contratos do Fundo de Financi
amento ao Estudante de Ensino Superior (FIES)
..
Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de
2001, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo
..
Requerimento n° 281, de 2002, solicitando a tra
mitação conjunta do Projeto de Lei do Senado n° 167,
de 200 I, que dispõe sobre o gerenciamento dos residuos
de serviços de saúde, com o Projeto de Lei do Senado n°
265, de 1999, que institui a Política Nacional de Resídu
os Sólidos, por versarem sobre a mesma matéria
..
Proposta de Emenda à Constituição n° 32, de
2001, que altera o inciso 11 do art. 37 da Constituição
Federal para permitir o desenvolvimento funcional de
ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, me
diante processo seletivo (Terceira e última sessão de
discussão em segundo turno )
.
Enaltece o espírito evangelizador e o compromis
s~ social ehumanístico da CNBB em relação à popula
çao brasIleIra
.

Parecer nOs 422 e 423, de 2002, da Comissão de
Assuntos Sociais, sobre o Projeto de Lei do Senado n°
68, de 2000, de autoria da Senadora Marina Silva, que
dispõe sobre a concessão do beneficio de seguro-desem
prego ao trabalhador extrativista vegetal durante o pe
ríodo em que estiver impedido de exercer sua atividade
e dá outras providências, e sobre as emendas oferecidas
perante a Comissão em turno suplementar (Tramitando
em conjunto com O Projeto de Lei do Senado n° 5, de
2000, nos termos do Requerimento n° 173, de 2000).......
Parecer nO 432, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimen
to n° 175, de 2002, de autoria do Senador Eduardo Su
plicy e outros senadores, que requer sejam enviados vo
tos de congratulações ao Dr. José Alexandre Xanana
Gusmão, pela sua vitória na eleição para Presidente do
Timor Leste, que se tornará o mais novo país do mundo,
em 20 de maio de 2002
.
Parecer nO 433, de 2002, da Comissão de Rela
ções Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Requerimen
to n° 176, de 2002, de autoria do Senador Geraldo Cân
dido e outros senadores, que requer seja enviado ao Ti
mor Leste, voto de congratulações pela eleição do Exce
lentíssimo Senhor Xanana Gusmão, para Presidente do
País, no dia 14 de abril de 2002
..
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W ALDECK ORNELAS
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Discutindo o Substitutivo do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nO 4, de 200\ (n° 3.049/2000, na Casa
de origem), que dispõe sobre a 'concessão do beneficio
do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante
os periodos de defeso
..
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