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dos limites de empenho e movimentação fmanceira esti
mado para o Senado Federal, acompanhado dos parâme
tros adotados e das estimativas de receitas e despesas.....
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Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali
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crédito suplementar no valor de R$2.6oo.585,00 (dois mi
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do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor global
de R$4.968.317,00 (quatro milhões, novecentos e ses
senta e oito mil, trezentos e dezessete reais), para refor
ço de dotações consignadas no orçamento vigente.........
Mensagem na 209, de 2002-CN (na 817/2002, na
origem), encaminhando cópia do Decreto de 18 de se
tembro de 2002, que abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito suplementar no valor global de R$7.0 I8.800,00
(sete milhões, dezoito mil, oitocentos reais), em favor
dos Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento
.
Menasgem na 210, de 2oo2-CN (na 837/2002, na ori
gem), encaminhando cópia do Decreto de 26 de setembro
de 2002, que abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação, cré
dito suplementar no valor de R$ 10. I85.329,00 (dez mi
lhões, cento e oitenta e cinco mil, trezentos e vinte e nove
reais), para reforço de dotações constantes dos orçamentos
vigentes. .
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Mensagem nO 211, de 2002-CN (n° 838/2002, na
origem), encaminhando o Relatório de Gestão Fisc1l1 re
.
ferente ao segundo quadrimestre de 2002
Mensagem nO 291, de 2002 (nO 830/2002, na ori
gem), de I° do corrente, restituindo autógrafos do Proje
to de Lei da Câmara nO li, de 2002 (3.627/2000, na Casa
de origem), que altera a Lei nO 5.917, de lO de setembro
de 1973, que "aprova o Plano Nacional de Viação", de
modo a incluir, na Relação Descritiva das Rodovias do
Sistema Rodoviário Federal, a interligação das rodovias
federais BR-405 e BR-II6, com extremos localizados,
respectivamente, nos Estados do Rio Grande do Norte e
do Ceará, sancionado e transformado na Lei nO 10.540,
de 1° de outubro de 2002
.
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encaminhando o Relatório de Gestão Fiscal do Ministé
rio Público da União, elaborado em conformidade com
os arts. 54 e 55 da Lei Complementar n° 101, de 4 de
maio de 2000, relativo ao segundo quadrimestre de 2002
(Anexado ao processado do Aviso n° 45, de 2002-CN)....
Ofício n° 449/2002, de 23 de setembro último, en
caminhando o Relatório de Gestão Fiscal instituído pela
Lei Complementar nO 10 I, art. 54, inciso IJI, referente ao
segundo quadrimestre de 2002 (Anexado ao processado
do Aviso n° 43, de 2002-CN)
.
Ofício rfl' 977, 982,987,992 e 997/2002, de 5 de
setembro último, da Liderança do PSDB na Câmara dos
Deputados, de substituição de membros nas Comissões
Mistas destinadas a apreciar as Medidas Provisórias
nilli 62 a 66, de 2002, respectivamente
..
Ofício nO 64/2002, de 12 de setembro último, da
Liderança do PT na Câmara dos Deputados, de indica
ção de membro para a Comissão Mista de Planos, Orça
mentos Públicos e Fiscalização. Designação do Deputa
do José Pimentel para integrar, como suplente, a referida
Comissão
.
Ofício na 113/2002, de 9 do corrente, da Lideran
ça do PFL no Senado Federal, de substituição de rr.em
bro na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalização. Seno José Agripino
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Oficio nO 1.176/2002, de 18 de junho último, do Insti
tuto Nacional de Previdência Social, solicitando o envio de
cópias de documentos relativos à Empresa Rhummel, obti
dos pela CPI do Futebol, a fim de subsidiar a realização dos
trabalhos de auditoria fiscal no Clube de Regatas Flamengo
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(Anexado ao Requerimento na 497, de 2000)
Ofício na 951/2002, de 23 de julho último, da De
legacia da Polícia Federal em São José dos Campos/SP,
solicitando o envio de cópia de documentos apresenta
dos pelo Deputado Estadual Pedro Yves Simão, colhidos
pela CPI d~ Futebol (Anexado ao Requerimento n° 497,
de 2000). A publicação. (Informado à autoridade reque
rente, em 11-9-2002, que a documentação solicitada foi
remetida à Procuradoria da República em São José dos
Campos em 7-5-2002.)
..

325

325

326

327

563

386

387

Ofiicio na 1.352/2002, de 19 de agosto últi·
mo, do departamento de Polícia Federal, Superinten
dência Regional do Estado de Minas Gerais, solici
tando cópias de documentos referentes à Federação
Mineira de Futebol colhida pela CPI do Futebol
(Anexado ao Requerimento n° 497, de 2000). (Infor
mado à autoridade requerente, em 10-9-2002, que a
documentação solicitada foi remetida à Procuradoria
da República em Minas Gerais.)....
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Departamento de Polícia Federal, Superintendência
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cópias integrais de todos os depoimentos prestados
relativamente ao Fluminense Football Club, colhidos
pela CPI do Futebol (Anexado ao Requerimento n° 497,
de 2000)
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do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São
Paulo, informando providências adotadas no âmbito
daquele órgão, relativamente a denúncias protocola
das perante a CPI do Judiciário (Anexado ao Reque
..
rimento na 118, de 1999)
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nicípio de São Paulo, expedida pelo Tribunal de Jus
tiça do Estado de São Paulo, objeto da CPI dos Títu
los Públicos/Precatórios (Anexado ao Requerimento
nO 1.1 OI, de 1996)
..
Ofício na I A09/2002, de 13 de setembro pas
sado, comunicando o arquivamento do Projeto de
Lei do Senado na 54, de 1999 (nO 3.673/2000, na
quela Casa), de autoria do Senador Lúcio Alcântara,
que dispõe sobre a concessão do seguro-desemprego
aos trabalhadores da pesca, durante o periodo de de
feso, e dá outras providências
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à saúde de membros desse Poder, e dá outras provi
dências
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sado, comunicando o arquivamento do Projeto de
Lei do Senado n° 54, de 1995 (n° 1.792/96, naquela
Casa), de autoria do Senador Pedro Simon, que au
toriza o Presidente da República a criar a Ouvido
ria-Geral da República e dá outras providências ........
Oficio na 644/2002, de 13 de setembro últi
mo, comunicando o arquivamento do Projeto de
Lei do Senado na 30, de 1993 (n° 4.267/93, na
Câmara dos Deputados), de autoria do Senador
Nelson Carneiro, que autoriza a criação da Fun
dação de Assistência ao Excepcional - FUNASE,
e dá outras providências
..

388

391

392

392

513

513

513

513

IV
Pâg.
Oficio nO 645/2002, de 13 de setembro último,
comunicando O arquivamento do Projeto de Lei do Se
nado nO 600, de 1999 (n° 3.982/2000, na Câmara dos
Deputados), de autoria do Senador Luiz Pontes, que
acrescenta parágrafo único ao art. 393 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
nO 5.452, de lO de maio de 1943, para assegurar o paga
mento dos salários à emprega da gestante, demitida sem
justa causa, até cinco meses após o parto, e dá outras
providências
.
Oficio nO 646/2002, de 13 de setembro último,
comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado n° 58, de 2001 (n° 5.732/2001, na Câmara dos
Deputados), de autoria do Senador Osmar Dias, que
acrescenta parágrafos ao art. 829 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei
n° 5.452, de I° de maio de 1943, para dispor sobre as
provas testemunhais na Justiça do Trabalho, e dá outras
providências
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Ofico nO 647/2002, de 13 de setembro último, co
municando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
n° 554, de 1999 (n° 3.170/2000, na Câmara dos Deputados),
de autoria do Senador Luiz Estevão, que dispõe sobre a
obrigatoriedade do atendimento integral para prevenir e
tratar a obesidade, no âmbito do Sistema Único de Saúde.
Oficio nOs 108, 110 e 111/2002, de 9 do corrente,
da Liderança do PFL no Senado Federal, de substituição
de membros nas Comissões Permanentes. Seno José
A gnpmo
..
.
Oficio n° 112/2002, de 9 do corrente, da Lideran
ça do PFL no Senado Federal, de indicação do Senador
Bello Parga como Vice-Líder do Partido da Frente Libe
..
ral. Seno José Agripino
Oficio nOs 876, 878 e 880/2002, de 8 do corrente,
da Liderança do PFL na Câmara dos Deputados, de
substituição de membros nas Comissões Mistas destina
das a apreciar as Medidas Provisórias nOs 65, 66 e 67, de
..
2002, res pectivamente
Oficio nO 165/2002, de 25 de setembro último, do
Ministro de Estado da Educação, encaminhando as infor
mações em resposta ao Requerimento nO 407, de 2002, do
Senador Eduardo Suplicy
..
Oficio n° 302/2002, de 1° do corrente, do Minis
tro de Estado do Desenvolvimento Agrário, encami
nhando informações parciais em resposta ao Requeri
mento nO 526, de 2001, da Senadora Heloísa Helena.......
Oficio nOs 882, 884, 886 e 888/2002, de 9 do cor
rente, da Liderança do PFL na Câmara dos Deputados,
de substituição de membros nas Comissões Mistas des
tinadas a apreciar as Medidas Provisórias nOs 68 a 71, de
2002, respectivamente
..
Oficio nOs 882, 884, 886 e 888/2002, de 9 do cor
rente, da Liderança do PFL na Câmara dos Deputados,
de substituição de membros nas Comissões Mistas des
tinadas a apreciar as Medidas Provisórias nOs 68 a 7 I, de
.
2002, respectivamen te
Oficio nOs 882, 884, 886 e 888/2002, de 9 do cor
rente, da Liderança do PFL na Câmara dos Deputados,
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de substituição de membros nas Comissões Mistas des
tinadas a apreciar as Medidas Provisórias nJlJi 68 a 71, de
2002, respectivamente
.
Ofiicio nOs 882, 884, 886 e 888/2002, de 9 do
corrente, da Liderança do PFL na Câmara dos Deputa
dos, de substituição de membros nas Comissões Mistas
destinadas a apreciar as Medidas Provisórias nJlJi 68 a
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71, de 2002, respectivamente
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Parecer nO 940, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente,
sobre o Projeto de Resolução nO 82, de 2000, de iniciati
va da Comissão Diretora, que dispõe sobre a Polícia do
Senado Federal, e sobre as emendas oferecidas à maté
ria. Seno Rome'l Tuma
.
Parecer:l° 941, de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania e Diretora respectivamente,
sobre o Projeto de Resolução nO 82, de 2000, de iniciati
va da Comissão Diretora, que dispõe sobre a Polícia do
Senado Federal, e sobre as emendas oferecidas à maté
..
ria. Seno Carlos Wilson
Parecer nO 942 , de 2002, da Comissão de Consti
tuição, Justiça e Cidadania, e Diretora, sobre o Projeto
de Resolução nO 6, de 2001, de autoria do Senador Lú
cio Alcântara, que dispõe sobre a estrutura e o funciona
mento d2, Subsecretaria de Arquivo. Seno Osmar Dias ....
Parecer nO 943, de 2002, da Comissão de Consti
tu ição, Justiça e Cidadania, e Diretora, sobre o Projeto
de Resolução nO 6, de 2001, de autoria do Senador Lú
cio Alcântara, que dispõe sobre a estrutura e o funciona
mento da Subsecretaria de Arquivo. Seno Carlos Wilson.
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Agradecimento à população baiana pela consagração
do Partido da Frente Liberal nas umas. Seno Antonio Carlos
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Balanco dos resulta dos eleitorais e defesa de mu
danças na legislação eleitoral para restringir a divulga
ção de pesquisas eleitorais. Seno Ney Suassuna
..
Análise do excelente desempenho do Partido dos Tra
balhadores no pleito do último domingo, destacando a vitória
de Lula no primeiro turno e o aumento da bancada do partido
no Congresso NacionaL Apelo para um entendimento das
emissoras de televisão visando a realização de um debate
único entre os dois candidatos que disputam o segundo turno
das eleições presidenciais. Seno Eduardo Suplicy
..
Agradecimentos à população de São Paulo pela
expressiva votação obtida para sua reeleição ao Senado
da República. Importância de um pacto de governabili
dade de apoio ao próximo Presidente da República, a ser
eleito no dia 27. Cumprimentos pela reeleição do Presi
dente do Senado, Senador Ramez Tebet, e pela reeleição
de Jorge Viana ao Governo do Acre. Seno Romeu Tuma.
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Gratidão à população do Tocantins pela eleição
dos candidatos apoiados pelo atual governo estadual.
Registro da inauguração, no último dia 27 de setembro,
da ponte sobre o rio Tocantins, evento que contou com a
presença do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Seno Eduardo Siqueira Campos
..
Considerações sobre as pesquisas eleitorais no
Estado do Maranhão. Seno Edison Lobão
.
Comócção de que os resultados das últimas elei
ções revelam o desejo da população por mudanças no
País. Gratidão ao povo de Serjipe que o reelegeu ao Se
nado Federal. Seno Antonio Carlos Valadares
..
Considerações sobre a "Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável", realizada recentemente
em Joanesburgo, África do Sul. Seno Luiz Otávio
..
Agradecimentos à população do Estado de Rorai
ma pela expressiva votação conferida a S. Ex· na dispu
ta à reeleição ao Senado Federal. Importância do debate
entre os candidatos à presidência da República. Tendên
cia do eleitorado gaúcho no segundo turno das eleições
presidenciais, conforme pesquisa realizada peja Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul. Seno Romero Jucá
Solidariedade ao Deputado Paulo Mourão, que
estava em greve de fome no Plenário da Câmara dos
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Ata da 110ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 8 de outubro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão,
Osmar Dias, Luiz Otávio e Romeu Tuma

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS,
ACHAM-SE
PRESENTES
OS
SRS.
SENADORES:
Antonio Carlos Júnior – Arlindo Porto – Carlos
Bezerra – Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos
– Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Francelino
Pereira – João Alberto Souza – Jorge Bornhausen –
José Jorge – José Sarney – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lindberg Cury – Luiz Otavio – Maguito
Vilela – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Souto –
Ramez Tebet – Roberto Saturnino – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Tião Viana – Waldeck Orne las.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 26 Srs. Sena dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz
Otávio, procederá à leitura do Expediente.

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
EDUARDO DOS SANTOS, 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 Oriental do Uruguai.
Os méritos do Embaixador Eduardo dos Santos,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informação
do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 00295/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 9 de setembro de 2002

É lido o seguinte:
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 278, DE 2002
(Nº 789/2002, 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

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 destinada à indicação do Senhor Eduardo dos Santos,
Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata,
do Quadro Permanente do Ministério das Relações
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Exteriores para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República Oriental do Uruguai.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informa ção sobre o país e curriculum vitae do Embaixador
Eduardo dos Santos, que, juntamente com a Men sagem ora submetida à apreciação de Vossa Exce lência, serão apresentados ao Senado Federal para
exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Celso Lafer, Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
CURRICULUM VITAE
Embaixador EDUARDO DOS SANTOS
Filho de Vitto Raphael dos Santos e Esther Concei ção dos Santos.
Nascido no Rio de Janeiro, em 29 de dezembro de
1952.
Casado com Maria Elisabeth Zamith dos Santos
(1976).
Tem duas filhas (Camila e Clarisse).
CURSOS
Formado em Ciências Jurídicas e Econômicas pela
Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro (1975).
Diploma do Curso de Preparação à Carrreira de Di plomata, Instituto Rio Branco, Ministério das Rela ções Exteriores (1975).
Diploma do Curso de Aperfeiçoamento de Diploma tas, Instituto Rio Branco, Ministério das Relações
Exteriores (1982).
Diploma do Curso de Altos Estudos, Instituto Rio
Branco, Ministério das Relações Exteriores (1992).
ATIVIDADES DOCENTES
Professor assistente de História Diplomática, Instituto Rio Branco, 1993-1994.
Membro da Banca Examinadora de Prova de Ques tões Internacionais Contemporâneas ao Concurso
Vestibular para o Instituto Rio Branco, 1992-1994.
Examinador do Curso de Aperfeiçoamento de Diplo matas, Instituto Rio Branco, 1992-1994.
Examinador do Curso de Altos Estudos, Instituto Rio
Branco, 1999.
CARREIRA DIPLOMÁTICA
1 – Funções:
– Divisão da América Meridional I, Ministério das
Relações Exteriores, Assistente (1975-1977).
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– Embaixada em Moscou, Terceiro-Secretário
(1977-1978).
– Embaixada em Moscou, Segundo-Secretário
(1978-1979).
– Embaixada em Buenos Aires, Segundo-Secretário
(1979-1982).
– Embaixada em Buenos Aires, Primeiro-Secretário
(1982-1984).
– Divisão da América Meridional I, Ministério das
Relações Exteriores, Assistente (1985-1986).
– Gabinete do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Assessor (1986-1989).
– Embaixada em Londres, Conselheiro (1989-1992).
– Gabinete do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, Coordenador Executivo (1992-1993).
– Gabinete do Ministro de Estado da Fazenda,
Assessor Especial (1993-1994).
– Embaixada em Londres, Ministro-Conselheiro
(1994-1999).
– Assessor Especial do Gabinete do Presidente da
República (1999).
2 – Cargos:
– Terceiro-Secretário, 1975.
– Segundo-Secretário, 1978.
– Primeiro-Secretário, merecimento, 198.
– Conselheiro, merecimento, 1986.
– Ministro de Segunda Classe, merecimento, 1993.
– Ministro de Primeira Classe, merecimento, 1999.
CONDECORAÇÕES
– Ordem do Rio Branco, Brasil, Grã-Cruz.
– Ordem do Rio Branco, Brasil, Comendador.
– Ordem Bernardo O’Higgins, Chile, Grã-Cruz.
– Ordem do Sol, Peru, Grã-Cruz.
– Ordem do Mérito, Portugal, Grã-Cruz.
– Ordem Nacional do Mérito, Equador, Grã-Cruz.
– Ordem Nacional do Mérito, Romênia, Grã-Cruz.
– Royal Victorian Order, Reino Unido, Commander.
– Ordem de Miranda, Venezuela, Comendador.
– Ordem do Mérito Naval, Cavaleiro.
– Ordem do Mérito do Exército, Oficial.
– Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial.
– Ordem do Mérito das Forças Armadas.
– Medalha Tamandaré.
– Medalha Santos Dumont.

OUTUBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

17780 Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

URUGUAI
CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÔMICA INTERNA
Política
Até o final de 2001, o Presidente Jorge Batlle
travava dura batalha para avançar rapidamente nas
reformas estruturais, necessárias à modernização e
maior inserção competitiva do país (como o des mantelamento dos monopólios estatais). Depara va-se, no entanto, com sérios obstáculos, não só por
parte do setor político, como também da própria so ciedade. As dificuldades de avançar com a agenda
do Governo aumentaram com o agravamento da cri se econômica e social que se abateu sobre o país,
neste ano, caracterizada por um desemprego da or dem de 15% e crescente pauperização de camadas
da sociedade uruguaia.
Os males que atingem o Uruguai não podem ser
imputáveis exclusivamente ao Governo e, muito me nos, à presente administração. Na verdade, desde
que Batlle assumiu a Presidência, o Uruguai tem en frentado conjuntura econômica extremamente adver sa: um déficit fiscal superior ao previsto (o que acarre tou a necessidade de um ajuste fiscal em fevereiro e
outro em maio em 2002), uma seca prolongada que
prejudicou a produção agropecuária, os efeitos da
desvalorização da moeda brasileira sobre as exporta ções locais (forte retração nas vendas para o Brasil),
a queda dos preços internacionais dos produtos pri mários e alta dos preços do petróleo, o agravamento
da crise político-econômica argentina (com nefastas
conseqüências para a economia uruguaia), o ressur gimento da aftosa, em 2001, e o fechamento dos principais mercados à carne local (que só recentemente
começaram a ser reabertos). No primeiro trimestre do
corrente ano, somou-se a esse quadro sombrio uma
crise sem precedentes na praça financeira do país e a
conseqüente perda do investment grade.
Como conseqüência da deterioração do quadro
sócio-econômico, o Presidente vem enfrentando cli ma crescente de insatisfação popular, que não se li mita aos setores mais identificados com a esquerda.
As cada vez mais freqüentes manifestações popula res contam, em alguns casos, com setores represen tativos da classe empresarial, que cobram do Gover no medidas para a reativação da atividade econômica
e que são contrários à insistência do Governo em
adotar medidas recessivas, como os dois últimos
ajustes fiscais (acompanhados de importantes au mentos de impostos).
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A persistência e aprofundamento da crise têm
levado a atritos e dissidências dentro da própria coalizão governamental. O Partido Nacional (Blanco), em
particular, vem pressionando o Governo para que sejam adotadas medidas compensatórias ao ajuste fis cal votado em 29 de maio último. Recentemente, ao
discutir-se a nova lei orçamentária, que deverá adaptar-se ao ajuste aprovado, os blancos propuseram a
inclusão de medidas que, ao mesmo tempo, reduzissem o gasto público, incentivassem a produção e aliviassem os sacrifícios sociais. O projeto blanco de reativação produtiva já foi enviado ao Congresso em caráter de urgência.
A acentuada erosão da popularidade do Presidente Batlle, em dois anos de mandato, aliada ao golpe desferido sobre o Uruguai pelas agências qualificadoras de risco e à fragilização do setor financeiro
do país, com conseqüente fuga de capitais, obriga o
Presidente a buscar melhorar sua própria imagem e a
do país no exterior, o que teria reflexos também no
público interno.
Nessa linha, Batlle tem crescentemente procurado adotar uma postura cética quanto ao Mercosul e
dar prioridade às relações com os EUA (e, por extensão, com o FMI e demais organismos financeiros in ternacionais). Assim foi com a busca de assinatura de
acordo comercial com aquele país e as fortes medidas de ajuste fiscal propostas pelo Governo e finalmente aprovadas no Legislativo – na tentativa de dis tanciar-se da crise Argentina – que foram brindadas
com importante ajuda financeira externa.
A indicação, em 22 de junho, de Alejandro
Atchugarry para o Ministério da Economia foi bem recebida pelos aliados do Governo e por alguns parlamentares da oposição, bem como pelos meios empresariais, industriais e sindicais, que elogiaram a capacidade de diálogo do novo Ministro da Economia.
Logo depois de assumir o Ministério, Atchugarry reuniu-se com líderes das bancadas dos Partidos Cobrado e Nacional, e os aliados resolveram selar um pacto
de “paz política por um ano”. Atchugarry também reuniu-se com parlamentares da Frente Ampla (oposição) e ofereceu ao partido um cargo no comitê administrador do fundo de fortalecimento bancário.
A chegada de Alejandro Atchugarry às filas do
Poder Executivo em meio a uma crise econômico-financeira sem precedentes – nos últimos oito meses,
40% dos depósitos bancários do país foram retirados
– não só trouxe uma indispensável dose de oxigênio
ao Governo, como colocou um dos principais operadores políticos do oficialismo à frente da economia.
Especula-se que ele poderá converter-se numa espé-
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cie de primeiro-ministro da administração de Jorge
Batlle.
Registre-se, ainda, que, se descartada a natural
euforia pela designação de um nome tão consensual
no cenário político, empresarial e sindical como o de
Alejandro Atchugarry, o novo Ministro tem diante de si
a tarefa hercúlea de reverter ou, pelo menos, adminis trar a pior crise já vivenciada pelo Uruguai: recuperar
a confiança perdida no sistema financeiro nacional,
impedir a pulverização do Plano de Estabilidade pos to em andamento há uma década e deslanchar a pos tergada reforma estrutural do Estado, que permita en xugar o desequilíbrio crônico das contas públicas.
Segundo pesquisa nacional de intenção de voto
da empresa Factum, divulgada em 11 de agosto, a coalizão de esquerda (Encontro Progressista-Frente
Ampla) finalmente logrou superar seu teto de votação
obtido no segundo turno das últimas eleições presi denciais, situando-se no nível de 47% que, somados
aos 2% do Partido Novo Espaço, colocam as forças
de esquerda com o nível de 49% de intenção de voto.
Os partidos tradicionais (Cobrado e Blanco) estão
com apenas 37% das intenções de voto, situando-se
12 pontos percentuais abaixo do bloco oposicionista.
O nível de indecisos e de opções nulas ou em branco
se situou entre 14% e 17%.
A leitura dos números acima indica que não
ocorre no Uruguai um processo de descrença gene ralizada no sistema político, mas sim o funcionamento
normal e fluido do processo democrático, onde o de sencanto pela opção neoliberal leva a população a
optar por uma alternativa ainda não provada.
Economia
O Uruguai encontra-se em quadro de prolon gada contração econômica e completa em setembro
próximo quatro anos consecutivos de recessão.
Desde 1998 até o final de 2001, o PIB uruguaio caiu
16,7%. Prevê-se, para este ano, queda de 11%. Em
agosto, ocorreu uma disparada no Índice de Preços
ao Consumidor (IPC), registrando-se a maior taxa
de inflação mensal dos últimos dez anos (5,8%). No
mesmo mês do ano passado, o índice de custo de
vida não havia superado os 0,28%. De acordo com
dados do Instituto Nacional de Estatísticas, a infla ção acumulada, deste ano, até agosto já é de
18,96%, significativamente acima dos 2,61% regis trados no mesmo período de 2001.
Os maiores ajustes de preços ocorrem a partir
do dia 20 de junho, quando o Uruguai decidiu abando nar o sistema de bandas cambiais para adotar a livre
flutuação do peso. Desde então, o peso uruguaio per-
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deu 40% de seu valor. Acredita-se que a inflação (estimada anteriormente para subir 12%) poderá atingir
40%, por conta da desvalorização. No ano passado,
depois de a economia ter encolhido 3,1%, o custo de
vida havia subido 3,6%.
A crise institucional e a desvalorização da moeda na Argentina repercutiram profundamente no Uru guai e atingiram de imediato dois importantes setores
que se mantinham relativamente a salvo das turbulências por que a economia uruguaia passava. O tu rismo, altamente dependente dos visitantes argentinos, sofreu perdas de cerca de 50% em relação ao
ano anterior. Por sua vez, o setor financeiro, cujo alto
grau de abertura e previsibilidade atraía a confiança
dos investidores, foi fatalmente golpeado pelos também elevados graus de conexão com o sistema financeiro argentino e dependência de depositantes não
residentes, especialmente argentinos. O próprio grau
de abertura do setor conspirou para que se precipitasse a rápida perda de confiabilidade que se verificou, ao revelar a porosidade e fragilidade dos controles exercidos pelas autoridades financeiras uruguaias,
em decorrência da baixa regulamentação do setor.
Em suma, para enfrentar a crise e com vistas a
garantir o apoio da comunidade financeira internacional, o Governo introduziu medidas de ajuste fiscal,
com redução de gastos públicos e aumentos de impostos, determinou a alteração do regime cambial
para o de livre flutuação do peso uruguaio e foi levado
a restringir a liberdade do setor financeiro por meio da
decretação de feriado bancário de quatro dias em ju lho, durante os quais conseguiu a aprovação pelo
Parlamento da Lei de Estabilidade Bancária, com o
objetivo de garantir a liquidez do sistema.
No âmbito internacional, as decisões tomadas
pelo Governo ao longo do primeiro semestre têm contado com reiteradas manifestações de apoio por parte
dos organismos financeiros internacionais e de alguns de seus principais provedores, como a União
Européia, os países que a integram e o Japão.
Cumpre salientar, neste contexto, as recentes
ações por parte do Governo norte-americano que, diante da evidência de que a economia uruguaia encontrava-se sob ameaça de colapso, foi além das declarações retóricas de apoio e concordou em conceder empréstimo-ponte emergencial para garantir a liquidez da praça uruguaia, enquanto não se completavam os trâmites necessários para a aprovação de no vos créditos por parte dos organismos financeiros
multilaterais, para os quais já dera decisivo suporte.
Menos de uma semana após o gesto nor te-america-
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no, confirmaram-se novos pacotes de crédito do FMI,
BID e Banco Mundial, no valor total de US$ 1,5 bilhão.
As ações e declarações de apoio internacional e
a postura dos empresários uruguaios e dos políticos,
especialmente os da coalizão do Governo, buscam
sublinhar que a consistência, solidez, seriedade e
previsibilidade das ações do Governo uruguaio são
garantia de que a confiabilidade do sistema financeiro
local se recuperará e se fortalecerá, logo que se su perem as dificuldades momentâneas.
RELAÇÕES COM O BRASIL
As relações do Brasil com o Uruguai evoluem
tradicionalmente de forma correta e amistosa, marca das por um diálogo aberto, permanente e construtivo.
Beneficiam-se de contatos freqüentes entre as autoridades dos dois Governos e de uma interação
importante entre os respectivos setores priva dos. A vitalidade da cooperação entre as comunida des fronteiriças agrega valor singular a essas rela ções.
Nesta e na última década realizaram-se vários
encontros entre os Chefes de Estado dos dois países.
O Presidente Jorge Batlle visitou o Brasil ainda
na qualidade de Presidente eleito, em 1999, confir mando a intenção do mandatário uruguaio de prosse guir com um relacionamento intenso e ímpar com o
Brasil.
A segunda visita do Presidente Batlle ao Brasil
realizou-se em 2 de abril de 2002, ensejando um in tercâmbio cordial e franco de opiniões entre os dois
Chefes de Estado, que estiveram reunidos a sós por
mais de uma hora no Palácio da Alvorada.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso este ve no Uruguai como Presidente eleito, em dezembro
de 1994. Efetuou visita de Estado ao país em maio de
1997 e esteve presente à cerimônia de posse do Pre sidente Jorge Batlle, em 29 de fevereiro e 1º de março
de 2000.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso vol tou ao Uruguai nos dias 20 e 21 de agosto último. Foram assinados três instrumentos jurídicos (acordo sobre indocumentados, acordo entre academias diplo máticas e memorando de entendimento científico e
técnico). A visita serviu para a consolidação das rela ções bilaterais e o fortalecimento do papel do Brasil
como impulsionador do Mercosul, não obstante a difí cil conjuntura que atravessam seus países membros.
Contribuiu igualmente para robustecer as relações
entre os dois Presidentes e permitiu uma “sintonia
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fina” no que respeita ao difícil tema das relações extra-regionais do Mercosul.
Brasil e Uruguai estabeleceram, este ano, uma
Nova Agenda de Cooperação e Desenvolvimento
Fronteiriço, mecanismo mediante o qual foram identificados temas prioritários na vida das comunidades
fronteiriças, procurando instrumentar-se soluções alternativas para a problemática comum. Trata-se de
ações de cooperação concretas em áreas tais como
saúde, educação, cooperação judicial e policial e
meio ambiente, que se materializarão positivamente
na vida diária das pessoas que habitam a região de
fronteira. Nesse contexto, foi negociado e assinado
Acordo sobre Permissão de Residência, Estudo e
Trabalho para Nacionais Fronteiriços Brasileiros e
Uruguaios, iniciativa conjunta de caráter inédito e inovador que instrumenta soluções para problemas em
áreas de interesse comum, como a circulação de pessoas e o controle migratório.
Em 21 de novembro de 2002, foi assinado acordo para a construção de uma nova ponte ligando Jaguarão a Rio Branco e recuperação da ponte internacional Barão de Mauá., em virtude dos problemas estruturais que apresenta. O Acordo está sendo apreciado pelo Congresso brasileiro.
A Hidrovia Paraná-Paraguai é outro tema importante no contexto da integração viária. A questão desperta razoável grau de interesse por parte da opinião
pública uruguaia, sendo objeto de artigos e editoriais
na imprensa. Considera-se que a ampliação das condições de navegabilidade da Hidrovia favoreceria o
aumento de fluxos comerciais e o aumento da competitividade dos produtos da região, com benefícios para
o Porto de Nova Palmira e para o Porto de Montevidéu. Ao Governo brasileiro interessa salientar a convicção de que a Hidrovia é uma via natural, tradicional
meio de integração dos cinco países ribeirinhos, e
que é de todo o interesse do Brasil manter e aprimorar
a eficiência e segurança de sua navegação, dentro do
princípio de que “as embarcações devem adaptar-se
ao rio e não o rio às embarcações”.
A situação de principal parceiro comercial do
Uruguai, as vastas dimensões territorial, populacional
e econômica e a intensidade e densidade histórica do
intercâmbio bilateral em todos os setores, especialmente desde que se desenvolveram os projetos de integração no âmbito do Mercosul, dão ao Brasil, como
é sabido, posição singular e estratégica no contexto
do relacionamento internacional uruguaio.
Neste sentido, o Uruguai espera do Brasil atitudes e gestos que demonstrem a importância que atribuímos ao projeto integracionista regional, mas tam -
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bém reflitam as diferenças de escala entre os dois países. Isto é particularmente verdade em momentos de
crise.
A Embaixada do Brasil em Montevidéu tem re cebido e transmitido pedidos especiais e pessoais de
autoridades uruguaias dos mais diversos setores.
São pedidos de busca de empresas brasileiras interessadas em investir no setor têxtil uruguaio, de que
se retome a presença do Banco do Brasil (ou de ban co brasileiro privado ou de que alguma instituição fi nanceira possa dispor-se a investir em banco local),
no Uruguai, ou de que se alterem termos do acordo
automotivo já consensuado no âmbito do Mercosul
para que o Uruguai contorne a percepção de que está
submetido a tratamento menos favorável do que paí ses extra-regionais.
São sugestões de que se eleve a Tarifa Externa
Comum (TEC) do Mercosul para o arroz, de que se re -

OUTUBRO 2002

Quarta-feira 9 17783

veja acordo bilateral antidumping para produtos lácteos, de que se suspenda a tarifação brasileira dos insumos necessários à produção de cigarros, ou que se
permita a exportação de gado em pé para que frigorífico no Estado do Rio Grande do Sul possa realizar o
abate e o processamento para reexportação.
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MENSAGEM Nº 279, DE 2002
(nº 790/2002, 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, aprova do 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
Gelson Fonseca Júnior, 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 do
Chile.
Os méritos do Embaixador Gelson Fonseca Jú nior, que me induziram a escolhê-lo para o desempe nho dessa elevada função, constam da anexa infor mação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 296/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 9 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Consti tuição, e com o disposto no art. 56, do Regulamento
de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decre to 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 Gelson Fonseca Júnior,
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 do Chile.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informa ção sobre o país e Curriculum vitae do Embaixador
Gelson Fonseca Júnior, que, juntamente com a Men sagem ora submetida à apreciação de Vossa Exce lência, serão apresentados ao Senado Federal para
exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Celso Lafer, Ministro de Estado
das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
GELSON FONSECA JÚNIOR – Nascido no Rio de
Janeiro – RJ, 6 de setembro de 1946. Filho de Gel -
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son Fonseca e Cecília Baker Fonseca. Bacharel em
Direito, Faculdade de Direito, UEG. CPCD, IRBr.
Mestrado em Assuntos Latino-Americanos, Georgetown University. Professor de Relações Internacionais, UnB, 1979. Professor de Relações Internacionais
do CPCD, IRBr, 1979 a 1992. Examinador do CAD,
IRBr, 1980 a 1987. CAE, IRBr. Membro da Banca do
CAE, IRBr, 1984 a 1992. Membro da Banca da Prova de Questões Internacionais ao Concurso Vestibular para o CPCD, 1987. Professor nos Cursos
IRBr-Unitar em Cabo Verde e Guiné-Bissau, 1983.
Professor convidado da Flacso-Rial na área de planejamento político, Costa Rica, 1986-1988, Honduras, Guatemala e El Salvador, 1988. Diretor do Insti tuto de Pesquisas em Relações Internacionais,
1987/90.
CPF: 03881776168
ID: 3185 MRE
Terceiro Secretário, 3 de fevereiro de 1970.
Segundo Secretário, merecimento, 1º de janeiro de
1973.
Primeiro Secretário, merecimento, 30 de outubro de
1977.
Conselheiro, merecimento, 23 de janeiro de 1980.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 28 de ju nho de 1984.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 18 de ju nho de 1991.
Auxiliar do Chefe da Divisão da Organização dos
Estados Americanos, 1970/73.
Assistente do Chefe do Departamento de Organismos Regionais Americanos, 1973.
Assistente do Chefe da Divisão da África-II,
1976/77.
Assessor do Ministro de Estado, 1977/84.
Membro da Equipe de Planejamento Político do Itamaraty, 1979/84.
Chefe da Divisão Especial de Organização, Modernização e Método, 1985.
Coordenador de Assuntos Bilaterais da Secretaria-Geral, 1985/87.
Chefe do Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1988/90.
Assessor da Assessoria Diplomática da Secretaria-Geral da Presidência da República, 1990/92.
Presidente da Fundação Alexandre Gusmão,
1992/95.
Assessor-Chefe da Assessoria Especial da Secretaria-Geral da Presidência da República, 1995/99.
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Washington, Segundo Secretário, 1973/76.
I Período Extraordinário de Sessões da Assembléia
Geral da OEA, Washington, 1970 (membro).
III Período Extraordinário de Sessões da Assembléia
Geral da OEA, Washington, 1971 (assessor).
I Período Ordinário de Sessões da Assembléia Ge ral da OEA, San José, 1971 (assessor).
II Período de Sessões da Assembléia Geral da OEA,
Washington, 1972 (assessor).
XV Reunião da Comissão Especial de Coordenação
Latino-Americana, México, 1973 (assessor).
VIII Reunião Anual do CIES, da OEA, Bogotá, 1973
(assessor).
Comitivas do Ministro de Estado das Relações Exte riores às Assembléias-Gerais da ONU, 1977 e 1978
(assessor).
Comitiva da visita Presidencial ao México, 1978 (as sessor).
Comitiva da visita Presidencial à Venezuela, 1979
(assessor).
Comitiva da visita do Ministro de Estado a Cuba,
1987 (assessor).
Comitiva da visita do Secretário-Geral à Argentina,
1987 (membro).
Comitiva da visita do Presidente-Eleito à Argentina,
Paraguai, Uruguai, Estados Unidos, Japão, União
Soviética, Alemanha, França, Inglaterra, Portugal e
Espanha, 1990 (assessor).
Comitiva das visitas presidenciais à Argentina, Nova
York (Assembléia-Geral da ONU), Tcheco-Eslová quia, Venezuela (Grupo do Rio), Portugal e Japão,
1990 (assessor diplomático).
Comitiva das visitas presidenciais à Antártica, Espa nha, Suécia, Noruega, México (Cúpula Iberoameri cana), Angola, Moçambique, Namíbia, Estados Uni dos, Nova York (Assembléia Geral da ONU), Colôm bia (Grupo do Rio), Itália e Áustria (AIEA), 1991 (as sessor diplomático).
Comitiva das visitas presidenciais à Argentina (Mer cosul), Espanha (Cúpula Ibero-americana), Bolívia,
1992 (assessor diplomático).
Nova Iorque, Embaixador, Chefe da Missão do Bra sil junto à ONU, desde 1999.
Publicações:
“Studies on International Relations in Brazil: Recent
Times 1950/80”, MILLENIUM:
JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES, vol.16,
nº 2.
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“Notas sobre a Ordem Internacional”, CONTEXTO
INTERNACIONAL, nº 6, jul-dez, 1987. Com Valdemar Carneiro Leão (organizadores), TEMAS DE
POLÍTICA EXTERNA, Brasília, IPRI, 1991.
“Notas sobre a Multipolaridade Contemporânea”,
CONTEXTO iNTERNACIONAL, nº 11, jan-jul, 1990.
“Sobre Poder e Legitimidade nas Relações Internacionais, In A NOVA ORDEM INTERNACIONAL E A
TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL, Reis Velloso, JP (coordenador), Rio de Janeiro, José Olympio,
1992.
Assessor Diplomático da Secretaria-Geral da Presidência da República, 1990/92.
Prêmio Universidade do Estado da Guanabara.
Prêmio Rio Branco e Medalha de Ouro, IRBr.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador.
Ordem do Mérito Militar, Comendador.
Ordem do Mérito Naval, Comendador.
Medalha Mérito Santos Dumont.
Medalha Mérito Tamandaré.
Medalha do Pacificador.
Ordem do Libertador San Martin, Grande Oficial,
Argentina.
Ordem de Isabel a Católica, Comendador, Espanha.
Ordem da Palma, Grande Oficial.
Ordem ao Mérito de Malta, Grande Oficial, Malta.
Ordem ao Mérito, Grã-Cruz, Itália.
Ordem Nacional do Mérito, Comendador, França.
Ordem do Infante Dom Henrique, Oficial, Portugal.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral do
Departamento do Serviço Exterior.
CHILE
CONJUNTURA POLÍTICO-ECONÔMICA INTERNA
Política
Em março de 2000, tomou posse o atual Presidente do Chile, Ricardo Lagos Escobar. É o terceiro
mandatário eleito pelo voto popular desde que Augusto Pinochet afastou-se do poder em 1990, em
obediência ao resultado do plebiscito de 1988 – pelo
qual os eleitores chilenos foram levados a optar entre a continuidade do Governo militar ou sua dissolução. O Presidente Lagos, membro do Partido Socialista e do Partido pela Democracia (do qual é fundador), pertence à coalizão conhecida como Concertação, da qual também fazem parte o Partido da Democracia Cristã e o Partido Radical Social-Democra-

OUTUBRO 2002

17786 Quarta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ta. É o primeiro político da Concertação não filiado à
Democracia Cristã a alcançar a Presidência – seus
antecessores imediatos, Patricio Aylwin (1990 a
1994) e Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994 a 2000),
eram democratas-cristãos.
Todo o período que se estende do fim do Gover no militar aos dias de hoje tem como pano de fundo a
vigência de uma série de marcos institucionais herda dos do regime anterior, estabelecidos pela Constitui ção de 1980. A coalizão governamental tem manifes tado a permanente disposição de derrogar aqueles
mecanismos – entre os quais merecem menção a instituição dos cargos de senadores não eleitos pelo
voto popular, as regras de funcionamento do Conse lho de Segurança Nacional, o sistema eleitoral distri tal binominal e a inamovibilidade dos Comandan tes-em-Chefe das Forças Armadas. Na visão dos par tidos que estão no poder, a vigência daqueles instru mentos reduz o poder do Chefe de Estado e contribui
para perpetuar o antagonismo ideológico. O tema das
reformas constitucionais tem estado presente nas
plataformas dos três Governos da Concertação, mas
têm sido vãs todas as tentativas de revogar ou modifi car, pela via parlamentar, as polêmicas disposições
da Carta de 1980.
Em harmonia com a posição que vem sendo
mantida pelos Governos da Concertação desde a dissolução do regime militar, o Presidente Ricardo Lagos
partiu para uma ofensiva mais contundente, a partir
dos primeiros dias de maio de 2002, com vistas a ex tinguir imediatamente os senadores não eleitos pelo
voto popular. A oposição conservadora não apresen taria resistências à medida, uma vez que o sistema
atual, a médio prazo, tende a prejudicar seus interes ses, já que o atual Presidente da República, no térmi no do seu mandato, teria sua cadeira assegurada
como vitalício, e os nove parlamentares designados
entregarão seus cargos em março de 2006, devendo
ser nomeados novos senadores em fins de 2005, no
final da gestão presidencial de Lagos. Dessa maneira,
a renovação da bancada de senadores designados e
vitalícios seria transformada em uma força de apoio à
coalizão atualmente no poder, a partir do mandato
presidencial que se iniciará em 2006.
A “Alianza por Chile”, coalizão oposicionista de direita, está em crise. Os dois partidos que a compõem (a
União Democrática Independente e a Renovação Nacional) encerraram a fase de férrea coesão que os caracterizaram sobretudo durante o Governo de Frei Ruiz-Tagle, quando a UDI – partido com tendência pró-pinochetista – impingiu um forte controle sobre a orientação
doutrinária e a atuação política da oposição.
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A crise interna no seio da “Alianza por Chile” é
corolário da disputa surda pela escolha do candidato
que representará a coalizão conservadora nas próximas eleições presidenciais (2005). A UDI insiste em
incensar a figura de Joaquín Lavín, enquanto a RN
procura apoiar o presidente do partido, o empresário
Sebastián Piñera, como referência central da direita
chilena. O prestígio atual de Lavín é tributário de seu
bom desempenho nas últimas eleições presidenciais
e do fato de ser, hoje, Prefeito de Santiago. Deve-se
ter presente que a campanha presidencial realizou-se
durante o período em que Pinochet esteve detido em
Londres, e em meio à crise interna provocada pela
nova interpretação da Lei de Anistia. Com um discurso afastado do pinochetismo radical, Lavín capturou
votos até então cativos da coalizão governista, sobretudo entre eleitores tradicionais da Democracia Cris tã, e forçou a realização do segundo turno – desmentindo a tese, que se havia cristalizado na tradição política chilena, segundo a qual a direita estaria sempre
condenada a alcançar o teto de apenas um terço dos
votos do eleitorado.
Economia
No que se refere à conjuntura econômica, existia consenso nos meios políticos e econômicos locais de que, pelo menos durante o primeiro semestre
de 2002, persistiriam as condições negativas imperantes no cenário econômico regional e mundial.
Nesse contexto, não se descartava a possibilidade
de que pudesse produzir-se alguma deterioração
adicional nos termos de troca, e existe permanente
preocupação com possíveis repercussões da crise
Argentina, em especial no que concerne aos investimentos no país vizinho e aos fluxos de comércio bi lateral. No que diz respeito ao valor da moeda local
– fator da maior importância para o desempenho co mercial do país e para suas contas –, vale notar
que, em 2001, o peso chileno não se viu afetado
unicamente pela situação na Argentina. Em determinados momentos, pareceu seguir, igualmente, as
oscilações do real.
No início do ano, as projeções oficiais sobre o
desempenho dos principais indicadores macroeconômicos para o ano 2002 eram as seguintes: crescimento do PLB de 3,3%; expansão da demanda agregada
de 4,1%; taxa de inflação anual de 3,0%; variação positiva nos termos de troca de 2,8%; expansão no valor
das exportações de bens 4,9%; expansão no valor
das importações de bens de 5,9%; saldo da balança
comercial de US$ 1,5 bilhão; e déficit na conta corren-
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te do balanço de pagamentos equivalente a 1% do
PIB.
Transcorridos os oito primeiros meses de 2002,
persistem sinais de desaceleração no ritmo de cresci mento da economia chilena. Projeções de analistas
econômicos e de entidades representativas do em presariado local antecipam que o PIB deverá registrar
expansão em torno de 2% no primeiro trimestre de
2002. Esse panorama levou o Banco Central a redu zir, já em duas ocasiões durante 2002, a taxa de juros
de referência, que passou de 6% nominal anual no final de 2001 para seu nível atual de apenas 4,75%, o
menor índice desde 1990. O Banco Central do Chile
justificou sua decisão pela necessidade de estimular
a demanda interna, cuja debilidade vem impedindo a
reativação da economia nacional.
RELAÇÕES COM O BRASIL
Assim como muitos outros países latino-ameri canos, o Chile só começa a ter participação mais ativa nas questões propriamente internacionais há rela tivamente pouco tempo. Durante boa parte de sua
história como nação independente – de 1810 até o fim
da Guerra Fria, grosso modo –, as preocupações
principais da Chancelaria chilena disseram respeito a
questões de caráter regional, sobretudo às relações,
muitas vezes tensas, com os países vizinhos: Argentina, Bolívia e Peru. No tocante ao resto do mundo, as
necessidades econômicas e de comércio exterior levaram o Chile a concentrar suas atenções no relacio namento primeiramente com o Reino Unido e, subse qüentemente, com os Estados Unidos.
Quanto aos grandes temas internacionais, a
participação chilena foi marginal durante a maior parte de sua história, por conta de seu isolamento geográfico e de sua reduzida expressão econômica e de mográfica (apesar de o Chile estar integrado de longa
data ao comércio internacional como fornecedor de
matérias primas importantes, como o salitre e o co bre).
Somente após o fim do regime militar (1990) –
época que coincide com o fim da Guerra Fria, com a
valorização dos chamados “temas globais” e com o
processo de globalização – é que o Chile começa a
ter atuação de maior perfil nos foros internacionais,
onde se tem posicionado como defensor do livre co mércio, do meio ambiente, dos direitos humanos e da
democracia, do desenvolvimento social, do desarma mento e de um maior envolvimento da ONU na reso lução de conflitos e na manutenção da paz. Quanto
ao relacionamento econômico, é também em tempos
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mais recentes que se dão os esforços do Chile no
sentido da maior diversificação dos seus parceiros e
da intensificação dos contatos já existentes. Destacam-se, aqui, as relações com os EUA, a União Européia, o Mercosul e os países da região da Ásia e do
Pacífico.
Caberia mencionar, ainda no marco desta introdução, que a diplomacia chilena no Governo Lagos
vem tendo condições de atuar de maneira desimpedida, à diferença do que ocorreu durante a parte final do
Governo de seu antecessor, quando a política externa chilena concentrou-se sobretudo em acompanhar
e reagir aos desenvolvimentos ligados à detenção do
General Pinochet em Londres. Além de ter concentrado as atenções da Chancelaria, prejudicando o andamento de várias iniciativas e a gestão do dia-a-dia dos
assuntos externos, o caso Pinochet repercutiu negativamente nas relações do Chile com o Reino Unido e a
Espanha, tendo afetado também, por conseguinte, o
relacionamento com a União Européia.
Chile e Brasil tradicionalmente têm tido relações
amistosas. Para tanto, sobretudo em épocas passadas, terá concorrido em muito o fato de não terem
fronteiras comuns. Hoje em dia, no entanto, o caráter
altamente positivo das relações bilaterais deve-se
mais à percepção que ambos os países têm dos be nefícios que podem advir do estreitamento da cooperação em diversas áreas: política, defesa, economia,
comércio, tecnologia, ciência, cultura, etc. O relacionamento bilateral é ajudado também pela convicção
de ambos os Governos quanto aos benefícios da integração regional e sub-regional. Por fim, dado impor tante nesse contexto é a amizade pessoal que une o
Presidente Fernando Henrique Cardoso ao Presidente Ricardo Lagos.
As relações bi laterais são impulsionadas por
freqüentes con tatos entre autoridades dos dois paí ses. Merecem ser citados, nesse contexto, recente mente: a visi ta do Ministro Celso La fer, em 24 de fe vereiro de 2001, para um encontro com o Presiden te Ricardo La gos em Viña del Mar; o encontro man tido pelo Ministro La fer, dias depois, em Washing ton, com a Ministra Alvear; o encontro en tre o Mi nis tro Lafer e o Presidente La gos à margem da reunião
de Chanceleres do Grupo do Rio, em março de
2001, em Santiago; o encontro en tre o Se nhor Pre sidente da República e o Presidente La gos à mar gem da Cúpu la de Quebec; a visi ta a Brasília do en tão Subsecretário de Relações Exteriores, He raldo
Muñoz, em fins de abril último; o encontro presiden cial por oca sião da Cúpula do Grupo do Rio, em
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Santiago, em agosto de 2001; a visita de Estado do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, em março
de 2002; e a visita a Brasília, em agosto de 2002, da
Chanceler chilena, So ledad Alvear.
Além da dimensão econômico-comercial do re lacionamento bilateral convém enfatizar sua vertente
política, que se tem desenvolvido mediante a intensifi cação do diálogo de alto nível entre os dois países.
Além dos encontros já citados, há que se lembrar,
aqui, as três visitas do Presidente Lagos ao Brasil
(uma, em julho de 2000, de caráter bilateral; outra em
agosto/setembro do mesmo ano para participar da
Cúpula de Brasília; e a última, em dezembro de 2000,
para a Cúpula do Mercosul em Florianópolis), bem
como as visitas da Chanceler Soledad Alvear ao Bra sil, em maio de 2000 e agosto de 2002. O diálogo político formal foi institucionalizado com a criação, em
1996, do Mecanismo Ampliado de Consulta e Con certação Política, que prevê a realização de reuniões
anuais entre presidentes, chanceleres e vice-chance leres.
Convém notar que a parte chilena tem reiterada mente demonstrado interesse em manter o dinamis mo das relações bilaterais, a despeito da decisão do
Chile de não ingressar no Mercosul no curto prazo.
Ademais, o Presidente Lagos tem tido a preocupação
de manter permanentemente informado o Presidente
Fernando Henrique Cardoso da evolução das negoci ações para os tratados de livre comércio entre o Chile
e os EUA e entre o Chile e a União Européia.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso efe tuou visita de Estado ao Chile no período de 18 a 20
de março de 2002. A visita revestiu-se de alto signifi cado para as relações bilaterais, às quais deu novo
impulso. No plano econômico-comercial, destacou-se
o compromisso acordado entre as partes brasileira e
chilena no sentido da ampliação do Acordo de Com plementação Econômica (ACE 35), que abre a pers pectiva de melhoria de acesso ao mercado para itens
exportados pelos dois países, como veículos automo tores e autopeças, carnes, vinhos e pêssegos em
conserva.
Ao final da visita, em Anca, foram assinados
uma Declaração Conjunta e os seguintes acordos:
• Acordo que modifica o Acordo de Seguridade
Social de 1993 entre a República Federativa do Brasil
e a República do Chile;
• Acordo de Cooperação no Campo dos Usos
Pacíficos da Energia Nuclear entre o Governo da Re -
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pública Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile;
• Memorandum de Entendimento sobre Cooperação Científica em Áreas Prioritárias entre o Ministério da Ciência e Tecnologia da República Federativa
do Brasil e a Comissão Nacional de Investigação Científica e Tecnológica da República do Chile;
• Memorandum de Entendimentos entre a
Agência Espacial Brasileira e a Agência Chilena do
Espaço sobre Cooperação na Área Espacial.
Foi reiterado, durante a visita, o apoio dos dois
Governos à implementação de corredor bioceânico
que beneficiará, em especial, o centro-oeste brasileiro, a Bolívia e o norte do Chile.
No ano 2001, o Brasil ocupou o terceiro lugar
como fornecedor e o quinto como comprador do mercado chileno. As importações chilenas totais diminuíram em relação a 2000, entretanto as originárias do
Brasil aumentaram. A participação percentual do Brasil no total das importações chilenas foi de 8,7%, ao
passo que, em 2000, foi de 7,4%.
O Brasil, no ano 2001, ocupou o quarto lugar
dentre os principais parceiros comerciais do Chile
(com 6,7% do total do comércio exterior chileno),
após os Estados Unidos (18,1%), Argentina (10,4%)
e Japão (7,7%).
No que se refere aos principais produtos da pauta de exportações chilenas ao Brasil, ressalta o setor
cobre (minério, cobre refinado e produtos) com
48,98% do total em 2001. Quanto às importações chilenas do Brasil, destacam-se os seguintes produtos:
carne bovina fresca ou refrigerada, desossada
(6,60%), petróleo (5,50%), ônibus (4,69%). No primeiro quadrimestre do ano 2002, o Brasil ocupou o terceiro lugar como fornecedor e o nono como comprador
do mercado chileno. Nesse período, as importações
chilenas totais diminuíram 11,7%, em relação ao pri meiro quadrimestre de 2001, enquanto as originárias
do Brasil aumentaram 2,5%. Nesses quatro meses, a
participação percentual do Brasil no total das importações chilenas foi de 9,8%, ao passo que, em igual período de 2001, foi de 8,4% e, no total daquele ano,
8,7%.
Nos quatro primeiros meses de 2002, as exportações chilenas totais, comparadas com igual período
de 2001, diminuíram 9,7%, enquanto as destinadas
ao Brasil diminuíram 22,2%. Nesse quadrimestre, a
participação percentual do Brasil no total das exporta-
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ções chilenas atingiu 4,0%, sendo, em igual período
de 2001, de 4,6% e, no total daquele ano, 4,8%.
No primeiro quadrimestre de 2002, o saldo da
balança comercial, favorável ao Brasil, atingiu
US$250 milhões. Em igual período de 2001, este saldo foi de US$170 milhões e, no total daquele ano,
US$652 milhões.
O Brasil, nos quatro primeiros meses de 2002,
ocupou o quarto lugar entre os principais parceiros
comerciais do Chile (com 6,6% do total do comércio
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exterior chileno), após os Estados Unidos (19,8%),
Argentina (9,0%) e Japão (6,9%).
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MENSAGEM Nº 280, DE 2002
(Nº 791/2002, 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 Pesso al do Serviço Exterior,
aprovado pelo Decre to 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 Frederico Cezar de Araújo, Ministro de Pri meira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto
à Comunidade da Austrália.
Os méritos do Embaixador Frederico Cezar de
Araújo, que me induziram a escolhê-lo para o desem penho dessa elevada função, constam da anexa infor mação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 297/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 9 de setembro 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 Regulamen to 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 outu bro de 2001, submeto à apreciação de Vossa Exce lência a anexa minuta de Mensagem ao Se nado Fe deral des tinada à indicação do Se nhor Frederico
Cezar de Araú jo, 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 Comunidade
da Austrália.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informa ção sobre o país e curriculum vitae do Embaixador
Frederico Cezar de Araújo, 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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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
Ministro de Primeira Classe FREDERICO CEZAR
DE ARAÚJO
Nasceu no Rio de Janeiro, RJ, em 29 de novembro
de 1944. Filho de Sylvio Bretas de Araújo e Maria
Emilia Cezar de Araújo.
Curso Preparatório à Carreira Diplomática (CPCD),
Instituto Rio Branco, MRE.
Curso de Altos Estudos, Instituto Rio Branco, MRE.
CPF: 0316575753
CI: 3348 MRE
Terceiro Secretário, 24 de novembro de 1967.
Segundo Secretário, antigüidade, 1º de junho de
1971.
Primeiro Secretário, merecimento, 26 de março de
1977.
Conselheiro, merecimento, 23 de junho de 1981.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 16 de ju nho de 1988.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 25 de de zembro de 1995.
Assistente do Chefe do Cerimonial, 1968/69.
Assistente do Chefe da Divisão de Cooperação Téc nica, 1969/71.
Auxiliar do Secretário-Geral de Política Exterior,
1971/72.
Assistente do Chefe do Cerimonial, 1983
Chefe da Divisão de Visitas, 1983/86.
Introdutor Diplomático, Gabinete do Ministro das Re lações Exteriores, 1988/90.
Chefe do Cerimonial do Ministério das Relações
Exteriores, 1995/2000.
Chefe do Cerimonial da Presidência da República,
2000.
Londres, Segundo Secretário, 1973/76.
Lima, Segundo Secretário, 1976/77.
Tóquio, Primeiro Secretário, 1977/81.
Tóquio, Conselheiro, 1981/83.
Londres, Cônsul-Geral, 1990/93.
Londres, Ministro-Conselheiro, 1993.
Washington, Ministro-Conselheiro, 1993/95.
Reunião da Junta Executiva do Unicef (Membro da
Delegação), 1969.
VI Sessão da Junta de Desenvolvimento da Unido,
Viena, (delegado), 1972.
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Reunião da Comissão Interamericana de Energia
Nuclear da OEA, Lima (delegado), 1976.
Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambi ente e Desenvolvimento, Rio de
Janeiro (delegado), 1992.
Cúpula América Latina e Caribe – União Européia,
Rio de Janeiro (Coordenador de Cerimonial), 1999.
Ordem do Rio Branco, Grã-Cruz, 24 de abril de
1996.
Ordem do Mérito Naval, Comandante.
Ordem do Mérito das Forças Armadas, Oficial.
Ordem do Mérito Militar, Oficial.
Ordem do Mérito da Aeronáutica, Oficial.
Ordem do Mérito do Ipiranga, Grande Oficial.
Medalha do Méri to Tamandaré.
Ordem do Mérito (Chile), Grã-Cruz.
Ordem de San Martin (Argentina), Grande Oficial.
Ordem do Mérito (Argentina), Grande Oficial.
Ordem do Sol Nascente (Japão), Comandante.
Ordem de Isabel, a Católica (Espanha), Comandante.
Ordem da Estrela Polar (Suécia), Comandante.
Ordem de Henrique, o Navegador (Portugal), Co mandante.
Ordem do Mérito Asteca (México), Comandante.
Ordem de Bernardo O’Higgins (Chile), Oficial.
Legião da Honra (França), Oficial.
Ordem do Mérito (Tunísia), Cavaleiro.
Ordem Real Vitoriana (Grã-Bretanha), Quinta Clas se.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.
AUSTRÁLIA
MAÇO INFORMATIVO
Ministério das Relações Exteriores
Departamento da Ásia e Oceania
Divisão da Ásia e Oceania II
AGOSTO DE 2002
Informação sobre Austrália
1. Dados Básicos
Nome oficial: Comunidade da Austrália
População: 19 milhões de habitantes (386 mil
são aborígines)
Área: 7,7 milhões de km2
Capital: Camberra
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Chefe de Estado: Elizabeth II (o representante
da Rainha é o Governador-Geral da Comunidade da
Austrália, Sr. Peter Hollingworth, AC, OBE)
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro John
Winston Howard
Produto Interno Bruto (2000): US$ 380 bilhões
PIB per capita (2000): US$ 19.841
Moeda: dólar australiano
Crescimento do PIB (2000): 4,3%
(Fonte: The Economist lntelligence Unit –
Country Profile 2001)
2. Política interna
A Austrália foi governada por alianças conservadoras e liberais durante a maior parte do século
XX. Não prevalecem os extremos políticos, que cos tumam ser rejeitados, nem grandes diferenças entre
os partidos. O partido trabalhista (Australian Labor
Party), por exemplo, que esteve no poder de 1983 a
1996, promoveu importantes reformas liberalizantes.
O reinado trabalhista terminou com a vitória do atual
Primeiro-Ministro John Howard, pela coalizão entre
o National Party e o Liberal Party. Considera-se que
a vitória de Howard deveu-se à percepção do eleitorado de que esmorecera o ímpeto reformista dos
trabalhistas.
O primeiro Governo de Howard demonstrou um
compromisso firme com a desregulamentação e o livre mercado sem, no entanto, abrir mão do pragmatismo, exemplificado pela decisão de desacelerar o
ritmo das reduções tarifárias após o ano 2000 para
setores sensíveis, como os de automóveis e têxteis.
Em outubro de 1998, realizaram-se novas eleições. A coalizão Liberal National manteve-se no po der, mas teve sua maioria na Câmara reduzida de 42
para 12 assentos e ficou em minoria no Senado. As
eleições dissiparam os temores, também, de que o
xenófobo One Nation, partido de ultra-direita da populista Pauline Hanson, pudesse alcançar maior projeção nacional. Em outubro de 1998, o One Nation ganhou apenas 8% do voto nacional, conquistou apenas uma vaga no Senado e nenhuma na Câmara.
A maior prioridade do segundo mandato de Howard foi a reforma do sistema tributário, com a adoção
de um novo imposto de 10% sobre quase todos os
bens e serviços (GST) e redução do imposto sobre
rendimentos, de modo a deslocar o foco tributário
para gastos. O Partido Trabalhista opunha-se ao GST,
mas os “Democratas”, um pequeno partido de esquerda que, com o resultado das últimas eleições, assumiu o papel de fiel da balança no Senado, apoiaram
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o GST. O novo regime tributário entrou em vigência
em julho de 2000.
Em novembro de 2000, submeteu-se a referen do proposta de alteração constitucional, que adotava
a República e substituía a Rainha e o Governa dor-Geral por um Presidente escolhido por via indire ta. Conforme previsto, os australianos rejeitaram a
proposta de alteração constitucional. Os resultados
da votação favoreceram a manutenção do sistema
atual por 54,7% dos votantes.
Em novembro de 2001, o Primeiro-Ministro John
Howard foi reeleito para um terceiro mandato. A hábil
exploração dos sentimentos de insegurança da popu lação diante dos acontecimentos de 11 de setembro e
do crescente influxo de refugiados foi decisiva para a
vitória da coalizão liberal sobre os trabalhistas. Pes quisa recente de opinião pública revelou que 75% dos
australianos apóiam alguma forma de detenção para
os imigrantes ilegais.
3. Política Externa
As relações internacionais da Austrália centra ram-se, durante muitos anos, no Reino Unido e de mais membros do Commonwealth. A II Guerra Mun dial demonstrou à Austrália a fragilidade do poderio
britânico e levou-a a transferir sua tradicional lealda de aos EUA, em consonância com a política de con tenção do comunismo no Sudeste Asiático. Esse raciocínio transformou a Austrália no mais próximo aliado
dos EUA na região e entusiástico proponente do
Tratado ANZUS.
Nos últimos dez anos, a Austrália tem procurado
fortalecer suas relações comerciais e diplomáticas
com seus vizinhos asiáticos regionais. A Austrália de sempenhou, assim, papel importante na criação do
foro da APEC (Asia-Pacific Economic Co-Operation
group). A Austrália também proveu assistência de vários tipos a países do Sudeste da Ásia após a crise financeira que alcançou aquela região em 1997. Os esforços do país nesse sentido apresentaram resulta dos significativos: em 1998, a Ásia absorveu cerca de
60% das exportações australianas.
Os vizinhos mais importantes da Austrália são a
Indonésia e a Nova Zelândia, país com o qual man tém relações particularmente estreitas baseadas na
história compartilhada de relacionamento com o
Império Britânico e a Commonwealth, em uma região
dominada pelas culturas do Sudeste Asiático. Em
1982, os dois países criaram o Australia-New Zealand
Closer Economic Relations Trade Agreement (CER),
que vem contribuindo para a liberalização do comér cio de bens e serviços entre os dois vizinhos.
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Ao norte, o principal vizinho australiano é a
Indonésia, país com que a Austrália tem um histórico
de relacionamento político pouco fácil. A Indonésia
desperta temores na Austrália tanto nos períodos de
pujança econômica e política, quando aflora no imaginário australiano o risco de parte de sua enorme po pulação “invadir” os rincões despovoados do norte da
Austrália, quanto nos de instabilidade política e eco nômica, como nos anos que se seguiram à queda de
Suharto, quando a Austrália temeu que pudesse so brevir a dissolução da Indonésia e conseqüente caos
político nas suas vizinhanças.
Em 1975, em plena Guerra Fria, preocupada
com a perspectiva de constituir-se em Timor Leste,
Governo marcado por uma forte influência comunista,
a Austrália – encorajada pelos EUA – reconheceu a
incorporação indonésia do Timor Leste. Em 1979, a
Austrália negociou com a Indonésia um acordo para a
prospecção de petróleo nas águas territoriais da região do Timor Leste, o que lhe valeu a pecha de ter
sido o primeiro e único país ocidental a efetivamente
reconhecer a soberania indonésia sobre aquele território.
A partir da queda de Suharto, em 1998, Cam berra participou ativamente do processo de independência do Timor Leste, o que não tem facilitado a dissolução das desconfianças da elite indonésia em re lação à presença australiana. Desde então, a Austrália vinha mantendo um delicado equilíbrio entre seus
interesses econômicos na região e os apelos de solidariedade ao povo timorense emanados pela opinião
pública interna, alentada por numerosa comunidade
timorense residente na Austrália.
A explosão de violência promovida pelas facções pró-indonésia, após a divulgação do resultado
da consulta popular que definiu a independência do
Timor Leste, em agosto de 1999, levou a Austrália,
após repetidas e malsucedidas gestões junto ao Go verno indonésio com vistas a garantir condições mínimas de segurança para a população timorense, a
apoiar o envio de uma força internacional de paz ao
Timor sob os auspícios da ONU, na qual as tropas tiveram papel de destaque. Nesse período, o governo
australiano anunciou que reveria os vínculos mantidos pelas forças armadas dos dois países e suspenderia exercícios conjuntos. A Indonésia, em represália, denunciou o acordo militar assinado pelos dois países em 1995.
Na Chancelaria australiana, existe a convicção
de que nenhum outro país poderia ter desempenhado
o mesmo papel de liderança em Timor Leste. A esse
respeito, destaca-se que (a) Camberra esteve pre-
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sente em todas as etapas do processo diplomático
que conduziu à consulta popular; (b) mais de 5000 in tegrantes das forças armadas do país foram desloca dos para Timor Leste; e (c) mais de US$45 milhões foram comprometidos em assistência humanitária para
o território, em 1999.
O papel atual da Austrália em Timor Leste, con tudo, não se mostra ainda claramente definido. O en volvimento de Camberra continua a ser capitaneado
pela esfera militar, embora pequena parte dos recur sos comprometidos pelo Governo australiano para a
operação em Timor Leste esteja sendo canalizada
para organizações humanitárias, com vistas ao forne cimento de assistência. Notam-se sinais de interesse
em outras áreas, como a empresarial, pois o Governo
julga que as grandes corporações locais estão bem
posicionadas para obter parte significativa dos con tratos decorrentes do processo de reconstrução do
território. Volta-se também a falar na comercialização
de gás, proveniente do estreito de Timor (projeto de
Bayu-Undan), para Northern Territory, Queensland e
outros estados australianos. No entanto, falta ainda à
Austrália um projeto mais amplo e estruturado de re lacionamento e cooperação com o novo país vizinho,
que ultrapasse meras considerações financeiras ou
temores imigratórios.
A Austrália vem procurando enfrentar esse novo
quadro político regional – no qual se inclui o legado timorense – com a redefinição de seu relacionamento
com Jacarta, a partir de três vertentes: maior liberda de de ação, menores expectativas e mais consistên cia com a opinião pública interna. Talvez a diversifica ção da presença australiana em Timor Leste tenda a
aparar arestas regionais e a reaproximar Camberra
de Jacarta – sobretudo após a diminuição do papel
militar protagônico da Austrália no território.
Apesar do relacionamento australiano com Ja carta ainda continuar tendo pontos de divergência,
surgem alguns sinais positivos demonstrando que o
atual estado das relações podem melhorar. Embora
os laços militares com a Indonésia, nas bases anteri ores, tenham sido interrompidos, há conversações bilaterais para voltar a realizar, em seu lugar, exercícios
militares conjuntos levando-se em conta a nova reali dade do Timor Leste, transformado em país formal mente constituído. O interesse australiano no aumen to no intercâmbio militar e até policial com a Indonésia
– que abriga a maior população muçulmana do mun do – se dá a partir da constatação de que tal país ga nha importância no atual cenário de luta contra o ter rorismo internacional em face dos acontecimentos
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ocorridos em Nova York no dia 11 de setembro de
2001.
Não obstante os recentes esforços australianos
de aproximação com seus vizinhos da Ásia-Pacífico,
a política externa australiana é fundamentalmente determinada pelas relações especiais com os “grandes
amigos” Reino Unido e EUA. A solidariedade com os
EUA, marcante desde o 11 de setembro, não tem se
mostrado aberta a questionamentos, nem sequer por
parte da oposição trabalhista. Tal solidariedade anglo-saxônica se traduz numa posição de alinhamento
com os norte-americanos na área de segurança militar, que muitas vezes extrapola a outras áreas.
4. Economia australiana
A Austrália tem o 14º PIB do mundo e, ao lon go da última década, apresentou o 5º maior crescimento econômico entre os membros da OCDE, superando grande parte dos países europeus, os EUA
e o Canadá. O setor de serviços responde por cerca
de 70% da economia e 23% das exportações (equi valentes a US$15 bilhões ao câmbio atual).
Os setores de manufaturados, mineração e agricultura correspondem a 13,3%, 4,6% e 3,4% da eco nomia, respectivamente, e contribuem com 46%,
18% e 9% das vendas do País para o exterior. A participação dos produtos de base nas exportações aus tralianas, que equivalia a 2/3 do total há 15 anos, diminuiu para cerca de 1/4 atualmente, e continua a de crescer. Contribuiu para esse processo a queda dos
preços internacionais de matérias-primas, a qual
agravou o déficit comercial do País com seus principais parceiros e ampliou o interesse australiano em
diversificar a pauta de exportações, com ênfase em
produtos de maior valor agregado.
As vendas relacionadas com tecnologia da in formação vêm apresentando, assim, significativo incremento. A Austrália hoje ocupa a 6ª posição no
mundo em termos de computadores por habitante, a
2ª em gastos em tecnologia da informação percentuais ao PIB e a 5ª no tocante ao número de adultos que
acessam a Internet (cerca de 50% da população). O
mercado australiano de comunicações e informática
é maior do que o de todos os países da ASEAN somados.
A Austrália resistiu bem à crise asiática, fato surpreendente quando se considera que aquela região
lhe absorve cerca de 60% das exportações. Além disso, aproximadamente 2/3 das exportações australianas consistem de produtos de base (alimentos e pro dutos minerais) , cujos preços declinaram em 1998. A
revista The Economist atribui esse desempenho a
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duas medidas adotadas pelo país: 1) A desvaloriza ção do dólar australiano, que lhe tornou mais compe titivas as exportações e 2) A redução das taxas de ju ros a menos de 5%. Graças a essas medidas, o cres cimento manteve-se alto e o desemprego caiu para
7,2%, a taxa mais baixa em 8 anos. A inflação, no en tanto, tem aumentado. Registrou-se índice de 1,7%
em 1999 e 4,5% para o período de 2000.
A Austrália considera positivamente a experiên cia com a globalização. Empreendeu reformas econô micas que atraíram investimentos estrangeiros (96
centavos de cada dólar gerado por investimentos di retos permanece no país) e adotou política de liberali zação comercial. Em conseqüência, aumentou seus
níveis de emprego e renda familiar. Um em cada cinco
empregos no País é atualmente ligado ao setor de exportações, cujo volume de vendas deve apresentar
crescimento de 9% no período 2000/2001.
O Governo australiano mantém interesse per manente na agenda da OMC – em particular nas áreas agrícola, de serviços e produtos industriais – e teve
participação ativa nas negociações que conduziram
ao lançamento da nova rodada de negociações co merciais. A Austrália defende, juntamente com o Gru po de Cairns, propostas de reforma no setor agrícola,
com vistas a corrigir distorções no plano internacio nal, liberalizar o acesso a mercados agrícolas e elimi nar todas as formas de subsídios à exportação em
prazos específicos.
No decorrer de uma nova rodada, a Austrália espera obter maior acesso para suas exportações nos
mercados de telecomunicações, finanças e serviços
profissionais. A Austrália favorece, entretanto, agenda
de negociações pouco ambiciosa nas áreas industrial
e de serviços, de forma a não tirar a OMC de seus objetivos prioritários de liberalização agrícola. O caráter
realista e limitado das discussões seria, no entender
da Austrália, particularmente importante em áreas
como áudio-visuais e serviços públicos essenciais,
tendo em vista a necessidade de preservar políticas
domésticas nas áreas de cultura, saúde e educação.
Outros assuntos, como normas trabalhistas e
meio ambiente, exigiriam tratamento mais cuidadoso,
na perspectiva australiana. A Austrália defende posi ção semelhante à brasileira no tocante ao tratamento
do tema dos padrões trabalhistas e sustenta que o
mesmo deve ser examinado no contexto da Organiza ção Internacional do Trabalho (OIT). Com relação à
questão ambiental, a Austrália opõe-se a propostas
que, a pretexto de promover a preservação do meio
ambiente, possibilitem a continuação de práticas co merciais protecionistas.
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A Austrália tem feito crescente uso do sistema
de solução de controvérsias da OMC, para resolver
disputas bilaterais de comércio e proteger interesses
específicos (couro, com os EUA, e salmão, com o Canadá, por exemplo). Em várias ocasiões, a Administração australiana iniciou ações no âmbito da Organização, para proteger e ampliar acesso a mercados
(carne de carneiro, camarão e direitos de autor, com
os EUA; produtos lácteos, com o Canadá; restrições
quantitativas, com a Índia; subsídios à exportação,
com a Hungria; carne, com a Coréia). O permanente
interesse nas negociações da OMC não impede a
Austrália de manter atitude pragmática e flexível no
tocante à eventual conclusão de acordos regionais de
livre comércio, que permitam ao País obter ganhos
específicos em termos de acesso a mercados para diferentes produtos.
Nesse sentido, a Austrália iniciou conversações
sobre a matéria com Cingapura, tendo em vista complementaridades no intercâmbio comercial; realizou
estudos de viabilidade sobre acordo de livre comércio
entre a ASEAN e a CER (Austrália/Nova Zelândia),
que levaram à proposta da chamada CEP (Closer
Economic Partnership) entre os dois blocos; e anunciou a disposição de negociar no mesmo sentido com a
nova Administração norte-americana. A esse último
respeito, embora a preferência do Governo Howard
recaia sobre instrumento bilateral, a Austrália não
descartaria, em princípio, opções mais abrangentes,
como a criação do chamado Pacific Five, reunindo os
EUA, Nova Zelândia, Cingapura e Chile, além da Austrália. A negociação de qualquer acordo de livre co mércio envolvendo os EUA tenderia, porém, a enfrentar diferentes obstáculos, como a pretensão australiana de obter maior acesso ao mercado nor te-americano para produtos agrícolas ou o interesse de Washington em diminuir barreiras da economia local, so bretudo em matéria de serviços.
Na última década, os países membros da APEC
decidiram abrir os seus mercados obtendo ganhos
significativos em exportações e também nos níveis de
participação em nível mundial. Também implementaram os negócios com os países em desenvolvimento
de outras regiões do planeta. A Austrália não ficou
atrás e também optou pelo incremento de grande par te de suas exportações, privilegiando este paradigma.
Nesse sentido, o Governo australiano reconheceu, e
passou a incentivar mais abertamente, a participação
das pequenas e médias empresas existentes no país
no esforço de inserir ainda mais os produtos Made in
Australia na globalização econômica.
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Em conseqüência desta política adotada pelas
autoridades econômicas do Governo John Howard, a
Austrália conseguiu promover um aumento dos salári os, diminuição das taxas de desemprego e maior
equilíbrio do crescimento econômico interno. Ao ado tar a estratégia de estimular o fortalecimento das ativi dades das pequenas e médias empresas de negóci os, voltadas para o comércio exterior, a Austrália viu
abrir-se um novo mercado para os seus produtos,
principalmente entre os países em desenvolvimento.
As empresas australianas aparecem para esses paí ses com um perfil favorável ao aumento da coopera ção com conseqüente troca de conhecimento,
know-how administrativo e pesquisas de ponta.
A Austrália tem sido consultada por autoridades
econômicas e empresariais de países do Terceiro
Mundo localizados na Ásia, América Latina e África.
Na visão destes dirigentes, o fortalecimento das pe quenas e médias companhias levará a uma acelera ção dos programas de desenvolvimento. Tal fato tem
se dado comprovada e principalmente na área social,
de acordo com a Organização das Nações Unidas,
uma vez que este tipo de empresa passou a empre gar maior quantidade de mão-de-obra local, o que,
certamente, fortalecerá as economias familiares, de
bairro e comunitárias, gerando maior volume de ren da e de salário nas áreas onde existe maior concen tração de pobreza. Por último, tal procedimento tem
influído decisivamente no incremento da educação e
da saúde da população local, uma vez que são fatores essenciais para a produção e comercialização de
bens de consumo de comprovada qualidade, o que é
fator primordial para que possam se transformar em
“produtos altamente exportáveis”.
4.1 – Agroindústria
Atualmente, a indústria de alimentos é um componente vital para a economia australiana. Os produ tos alimentícios são responsáveis por 45% do total
das movimentações comerciais na Austrália. A indús tria contribui significativamente para as economias regionais, gerando empregos, negócios e serviços. O
setor emprega quase meio milhão de pessoas por
todo o país em mais de 111 mil fazendas e empresas.
Os produtos alimentícios são responsáveis por
cerca de 80% do valor total da produção agrícola aus traliana. No ano de 1998-99, o valor da produção agrícola de alimentos foi de $23 bilhões, um crescimento
de aproximadamente 22% em relação aos 10 anos
anteriores.
Muitas indústrias foram criadas no final dos
anos 80 e 90. Novas espécies de frutas e legumes fo-
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ram introduzidas para aproveitar as oportunidades do
mercado emergente, como, por exemplo, legumes
asiáticos, pêras nashi, Iychees, azeitonas e ervas.
Novas atividades também foram implementadas na
aquacultura, como o cultivo de salmão do Atlântico e
de atum bluefin do sul.
O valor da comida dos povos indígenas da Austrália, utilizando a flora e a fauna local, vem sendo reconhecido recentemente. As carnes de canguru e de
crocodilo, por exemplo, são hoje bem aceitas no mercado. A indústria da “comida selvagem” tem trabalhado para integrar uma grande variedade de produtos
nativos à indústria alimentícia australiana.

A indústria de alimentos processados e de bebi das é a maior indústria de manufaturados da Austrália, com um volume anual de vendas de mais de $49
bilhões. Essa indústria abrange mais de 3.500 empresas e emprega mais de 166 mil pessoas. Cerca da
metade das empresas de comida processada e de
bebidas, e 40% dos empregados estão localizados
em regiões ru rais e regionais.
Diversos setores fazem parte da indústria de alimentos processados, incluindo vinho e outras bebidas, carne, laticínios, frutas, legumes, pães, doces e
açúcar.
A indústria de alimentos processados é muito
centralizada. As vinte maiores companhias do setor
são responsáveis por quase 50% do volume total das
vendas anuais. Na categoria produto individual, é comum que a maior companhia, ou as duas maiores,
seja responsável por 50% do mercado. No caso das
vendas finais para o consumidor, a centralização é ainda maior, sendo as três maiores empresas varejistas
do país responsáveis por mais de 80% das vendas.
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5. Avaliação do relacionamento bilateral
A Oceania representa uma das frentes menos
exploradas da ação diplomática e econômico-co mercial brasileira. Embora competindo em muitos
segmentos comuns no mercado mundial, tem sido
conspícuo, ultimamente, o grande interesse de paí ses como Austrália e Nova Zelândia em aprofundar
o relacionamento econômico com o Brasil.
Embora o comércio bilateral Brasil-Oceania tem
se mantido estável nos últimos dois anos na faixa de
meio bilhão de dólares, dois quais 90% com a Austrá lia, abrem-se oportunidades interessantes para a ampliação da cooperação e comércio com os dois paí ses. No caso da Austrália, além de projetos de coope ração científica e tecnológica, existem boas perspec tivas para a ampliação do comércio bilateral e investi mentos australianos na economia brasileira.
As relações bilaterais foram oficialmente inicia das em 1945, com a abertura de representação deste
país no Rio de Janeiro (primeiro Posto australiano na
América Latina), embora tratados aplicáveis à Austrá lia tenham sido assinados antes daquela data com o
Reino Unido. Em 1946, o Brasil abriu Legação na
Austrália e, em 1959, o primeiro Embaixador brasilei ro apresentou credenciais ao Governador-Geral.
As relações entre o Brasil e a Austrália vêm re gistrando significativo incremento nos últimos anos,
com a multiplicação de visitas de alto nível, a expan são do comércio e dos investimentos e a maior cooperação científica e tecnológica. O Brasil é o principal
parceiro da Austrália na região, em termos comercia is. No plano político, há significativas convergências
em vários temas da agenda internacional, com o de senvolvimento de atuação conjunta no Grupo de Ca irns e no Grupo de Valdívia. Por sua vez, a participa ção brasileira na Interfet expandiu os contatos entre
as áreas militares dos dois países.
Há evidências de um crescente interesse aus traliano em explorar oportunidades para a expansão
do relacionamento bilateral em diferentes áreas, à luz
da retomada do crescimento econômico brasileiro e
das perspectivas abertas pelos processos de privati zação, desregulamentação e liberalização comercial.
No momento em que o relacionamento entre os dois
países apresenta significativa expansão, é oportuna a
reativação do Mecanismo de Consultas, que constitui
foro de análise e intercâmbio de pontos de vista sobre
assuntos de interesse comum.
Desde o segundo semestre de 1998, foram rea lizadas sucessivas visitas de altas autoridades aus tralianas ao Brasil. Dentre outras, mencionem-se as
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visitas do Chanceler Alexander Downer (março de
2001), do Ministro da Imigração e Assuntos Multiculturais, Philip Ruddock (julho de 1999); do Ministro do
Comércio, Mark Vaile (agosto/setembro de 1999); do
Ministro das Comunicações, Tecnologia da Informação e Artes, Richard Alston (maio de 2000); e do Ministro da Indústria, Ciência e Recursos, Nick Minchin
(fevereiro de 2001); do Ministro da Educação do Estado de Vitória, PhiI Honeywood (setembro de 1998).
Ademais, o Parlamento australiano enviou duas
missões importantes ao Brasil: a primeira (março de
2000), do Subcomitê de Comércio, foi encarregada
de examinar as perspectivas do relacionamento entre
a Austrália e a América do Sul em matéria de comércio e investimentos; e a segunda (outubro de 2000),
de Delegação de Deputados e Senadores, manteve
encontros com diversas autoridades brasileiras e visitou o Laboratório Nacional de Luz Síncroton.
A maior busca de contatos com o Brasil por parte de altas autoridades australianas não tem sido, to davia, correspondida por iniciativas semelhantes do
lado brasileiro – à exceção da vinda do Secretário de
Política Agrícola (que manteve encontro com o Ministro Mark Vaile) e do Diretor-Geral da ANP, bem como
do Deputado Márcio Fortes, para os seminários Ressurgent Brazï, realizados em Sydney e Melbourne,
em novembro de 2000. Nenhum Ministro de Estado
brasileiro realizou visita à Austrália desde a visita do
então Ministro da Agricultura Arlindo Porto, no primeiro semestre de 1998.
5.1 –.Council on Australia and Latin American
Relations (COALAR)
Em março de 2001, foi criado o Conselho de
Relações Austrália – América Latina (COALAR), por
um período inicial de três (3) anos, com o objetivo
de promover maior conhecimento recíproco, auxiliar
no desenvolvimento de políticas de governo para in crementar as relações entre a Austrália e os países
latino-americanos e apoiar a ação diplomática da
Austrália na região.
6. Perspectivas para o comércio bilateral e investimentos
No plano econômico e comercial, o intercâmbio com a Austrália ocorre em níveis relativamente
modestos. Dentre os fatores restritivos, citem-se a limitada rede de contatos entre os respectivos setores privados (a despeito da existência de Câmara de
Comércio Brasil-Austrália, em Sydney e São Paulo),
o persistente desconhecimento sobre oportunidades
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de negócios e as dificuldades no tocante ao sistema
de transportes.
Entre 1997 e 2000, o intercâmbio comercial resultou em superávits para a Austrália. No período
1999/2000, as exportações australianas para o Brasil
alcançaram US$250 milhões e as importações somaram US$235 milhões –, o que resultou em um déficit
para o lado brasileiro de US$15 milhões. No período
2000/2001, o Brasil registrou um superávit comercial de
US$53,5 milhões, ao câmbio atual; as exportações bra sileiras para a Austrália atingiram a cifra de US$344,1
milhões e as importações, US$290,6 milhões.
No período 2000/2001, os principais itens da
pauta de exportação do Brasil para a Austrália foram
preparados para fabricação de bebidas não-alcoóli cas, máquinas para a indústria de papel e polpa, su cos de frutas concentrados, calçados, café em grão e
instantâneo, produtos químicos, polpa de madeira, tabaco, autopeças e pneus; também ocuparam posição
de relevo motores de combustão interna, motores elé tricos, bombas e compressores. Do lado das exporta ções australianas, o carvão de coque continuou a ser
o principal produto, seguido de automóveis, instru mentos de medida, análises e precisão, produtos farmacêuticos, barras e perfis de níquel, aço laminado,
artigos de plástico, malte, produtos químicos, máqui nas para mineração, algodão, couros e peles.
6.1 – Acesso a mercados
Não existem, no momento, sérios contenciosos
comerciais no plano bilateral. No ano passado, produ tores locais de laranja iniciaram campanha pela im prensa e contatos com autoridades governamentais,
para pressionar Governo australiano a aumentar a ta rifa de importação de suco de laranja concentrado
congelado proveniente do Brasil, e adotar outras me didas protecionistas. O objetivo primordial seria voltar
a elevar aquela tarifa para 24% e/ou lograr o estabe lecimento de quotas sazonais para a entrada do suco
brasileiro no mercado local. A campanha, essencial mente motivada por problemas na safra australiana
de laranjas dos tipos “Valencia” e “Navel”, não surtiu,
até o momento, o efeito desejado pelos produtores. A
Comissão de Produtividade do Governo australiano
divulgou, recentemente, position paper sobre o tema
em que desaconselha a elevação da tarifa de impor tação ou a imposição de salvaguardas.
6.2 – Oportunidades setoriais
Os investimentos australianos no Brasil encontram-se concentrados em alguns setores específicos,
como a mineração; nota-se, entretanto, tendência para
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a diversificação dos investimentos, sobretudo para os
setores agrícola, de manufatura e lazer. Segundo estatísticas australianas, os investimentos diretos e indiretos deste país no Brasil alcançavam US$564 milhões
em 1995. As maiores cifras voltam-se para a área de
mineração, liderados pelas empresas BHP (minério de
ferro e interesse significativo no gasoduto Brasil-Bolívia), WMC (pequena mina de ouro em Goiás e exploração de metais não-ferrosos) e Hamersley (pequena
mina de ferro em Corumbá).
Há boas oportunidades para a expansão dos investimentos australianos nas áreas de petróleo, gás,
transportes, telecomunicações e tecnologia de informações. Essas duas últimas são consideradas particularmente promissoras, em função do significativo
crescimento da demanda no Brasil, motivando análises de empresas australianas sobre necessidades de
setores específicos (bancos, companhias telefônicas,
supermercados, postos de gasolina). A Keycorp vem
fornecendo monitores e outros bens de informática
para o Bradesco; a Total Tel International abriu escritório em São Paulo, para investimentos em matéria de
telefonia pré-paga; a Open Telecommunications concluiu contrato com a Embratel, para fornecimento de
equipamentos; e a Milcon e a Red One fornecem serviços na área de tecnologia de informação e para postos de gasolina, respectivamente.
Os setores agrícola e de manufaturados apresentam, igualmente, oportunidades de investimentos.
A Burns Philp (Mauri Foods) abriu fábrica para produção de fermento, em São Paulo, e a Coms10 fez o
mesmo no Paraná, para produção de retificadores. A
área de serviços também oferece possibilidades de
parceria, como ilustrado pelo interesse da empresa
Hoyts – em conjunto com o grupo norte-americano
General Cinemas International – em aplicar US$250
milhões na construção de novas salas de cinema no
Brasil. Além disso, o Macquarie Bank instalou-se re centemente em São Paulo, oferecendo serviços sobretudo para o setor agrícola.
Duas empresas brasileiras possuem escritórios
na cidade de Melbourne:
WEG (motores) e Embraer, que inaugurou es critório de representação regional em fevereiro de
1999. Recentemente, a Embraer tem empreendido
sérios esforços promocionais, na expectativa de con cretizar opções de compra de aparelhos por parte das
companhias aéreas Qantas e Impulse.
À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional
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MENSAGEM Nº 281, DE 2002
(Nº 792/2002, 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
RONALDO EDGAR DUNLOP, Ministro de Segunda
Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Perma nente do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re pública Dominicana.
Os méritos do Embaixador Ronaldo Edgar Dun lop, que me induziram a escolhê-lo para o desempe nho dessa elevada função, constam da anexa infor mação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 00298 /DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 9 de setembro 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 Re gulamento de Pesso al do Serviço Exterior, aprova do 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 mi nuta de Mensagem ao
Senado Federal destinada à in dicação do Senhor
Ronaldo Edgar Dunlop, Ministro de Segunda Clas se da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanen te do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o car go de Embaixador do Brasil junto à Repú blica Do minicana.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informa ção sobre o país e Curriculum Vitae do Ministro Ro naldo Edgar Dunlop, que, juntamente com a Mensa gem ora submetida à apreciação de Vossa Excelên cia, 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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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE RONALDO
EDGAR DUNLOP
Nascido no Rio de Janeiro/RJ, em 6 de outubro de
1942. Filho de Edgar Raoul Dunlop e Mary Monteiro
de Barros Dunlop.
Bacharel em Direito, PUC-Petrópolis, 1965. CPCD,
IRBr, 1968/99 Curso de Prática Diplomática e Consular, IRBr. Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr, 1978. V Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento para Chefes da SECOM, 1976. XXIII Cur so de Altos Estudos, IRBr, 1991.
CI: 3186 MRE
CPF: 029232111-20
Terceiro-Secretário, 3 de fevereiro de 1970.
Segundo-Secretário, merecimento, 6 de setembro
de 1973.
Primeiro-Secretário, merecimento, 12 de dezembro
de 1979.
Conselheiro, merecimento, 30 de junho de 1987.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 20 de
dezembro de 1993.
Assistente do Chefe da Divisão de Comunicações,
1970/71.
Subchefe da Divisão de Comunicações, 1972/73.
Assistente do Chefe da Divisão de Difusão Cultural,
1979/81.
Chefe, substituto, da Divisão de Difusão Cultural,
1980/81.
Assessor do Secretário Especial de Planejamento
Orçamentário e Programação
Financeira, 1985/86.
Chefe, substituto, da Divisão de Programas de Promoção Comercial, 1986/88.
Chefe da Divisão de Imigração, 1988/89.
Chefe da Divisão Consular, 1993/94.
Assessor do Secretário Nacional (depois Secretário
de Estado) dos Direitos Humanos, 1997/99.
Chefe da Assessoria Internacional do Ministério da
Justiça, 2000/02.
Berlim, Consulado, Vice-Cônsul, 1973.
Berlim, Embaixada, 1974/76.
Lisboa, Segundo Secretário, 1976/79.
Lisboa, Chefe do Setor de Promoção Comercial,
1976.
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Lisboa, Chefe dos Setores de Promoção Comercial
e Econômico, 1976/79.
Libreville, Missão Transitória, 1978.
Luanda, Missão Transitória, 1979.
Luanda, Encarregado de Negócios, 1979.
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1981/84.
Buenos Aires, Chefe do Setor Cultural, 1981.
Buenos Aires, Chefe do Setor Econômico e Finan ceiro, 1982/83.
Buenos Aires, Setor Político, 1983/84.
Riade, Encarregado de Negócios, em Missão Transi tória, 1988.
Londres, Cônsul-Geral Adjunto, 1989/93.
Londres,
Encarregado
do
Consulado-Geral,
1989/90/91/92/93.
Pequim, Ministro-Conselheiro, 1994/97.
Pequim, Encarregado de Negócios, 1994/95/96/97.
Missão de Comunicações à África, 1971.
Organizador do Centro de Retransmissões, Buenos
Aires, 1971.
Seminário sobre a Economia Brasileira, patrocinado
pela “Canning House”,
Londres, 1976.
Seminário de Reciclagem de Chefes do SECOM,
Londres, 1976.
Reunião Regional da FAO, Lisboa, 1978 (observa dor).
Negociação de Acordo de Transportes Marítimos
com Portugal, 1978 (delegado).
Comitiva Presidencial em visita oficial à Argentina,
Buenos Aires, 1981
(coordenador das atividades culturais).
Comitiva Presidencial em visita oficial ao Chile, 1981
(coordenador das atividades culturais).
XIV Congresso Pan-Americano de Rodovias
(COPARA), Buenos Aires, 1982
(delegado).
VII Conferência Interamericana de Estatística, Buenos Aires, 1983
(observador).
V Reunião Ministerial do “Grupo dos 77”, Buenos Ai res, 1983 (delegado).
Semana Internacional do Couro, Paris, 1987 (dire tor-geral do pavilhão do
Brasil).
Conselho Nacional de Imigração, 1988 (represen tante do MRE).
Conferência Internacional Anti-Corrupção, Pequim,
1995 (delegado).
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Missão de Direitos Humanos à China, 1997 (delegado).
Missão de Direitos Humanos à Suécia, 1999 (delegado).
Conferência Mundial sobre o Holocausto, Estocolmo, 1999 (delegado).
XIII Reunião de Ministros da Justiça e VII Reunião
de Ministros do Interior
do Mercosul, Bolívia e Chile, Buenos Aires, 2000
(delegado).
XII Conferência de Ministros da Justiça dos Países
Ibero-Americanos, Havana,
2000 (delegado).
Conferência de Alto Nível para a Abertura da Assi natura da Convenção das
Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seus dois Protocolos
Adicionais: Tráfico de Pessoas e Tráfico de Migrantes, Palermo, Itália, 2000
(delegado).
Segmento Ministerial da Conferência das Nações
Unidas contra o Tráfico Ilícito de Armas Pequenas e
Armamento Leve em Todos os Seus Aspectos, Nova
Iorque, 2001 (delegado).
Reunião Bilateral Brasil-Uruguai para tratar da situação dos cidadãos, em situação irregular, residentes
na região de fronteira, Montevidéu, 2002 (delegado).
XVII Reunião de Ministros da Justiça e XII Reunião
de Ministros do Interior do Mercosul, Olívia e Chile,
Buenos Aires, 2002 (delegado).
XIII Conferência de Ministros da Justiça dos Países
Ibero-Americanos, Lima, 2002 (delegado).
Ordem Sam Martim, Oficial, Argentina.
Ordem Bernardo O’Higgins, Oficial, Chile.
Ordem do Mérito Santos Dumont (Aeronáutica).
Eduardo Prisco Paraíso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
DIREÇÃO-GERAL DAS AMÉRICAS
Divisão da América Central e Setentrional (DCS)
REPÚBLICA DOMINICANA
1. Dados Básicos
Nome oficial: República Dominicana
Organização do Estado: República Presidencialista
Chefe de Governo: Presidente Rafael Hipólito
Mejía Dominguez
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Ministro das Relações Exteriores: Hugo Tolenti no Dipp
Capital: São Domingos
Área: 48.442 km2
PIB (2001): US$ 21,6 bilhões
Crescimento do PIB (2001): 3%
Renda per capita (2001): US$ 2.367
População (2001): 8.581.477
Índice de Desenvolvimento Humano 2002 (Bra sil: 73°): 94°
2. História
No passado, a República Dominicana caracte rizou-se por intensa instabilidade política interna. Da
independência (1844) até 1930, o país teve 50 pre sidentes (um a cada 1,7 ano) e 30 revoluções (uma
a cada 2,9 anos).
Tradicionalmente, dois fatores dominantes mar caram as políticas interna e externa dominicana: (a) a
invasão haitiana, seguida da ocupação no período de
1822 a 1844; e (b) a preocupação norte-americana
com a possibilidade de que alguma potência extra-he misférica se aproveitasse da instabilidade interna
para ocupar o país.
A preocupação dos EUA manifestou-se concre tamente em 1905, quando o país assumiu a adminis tração e o controle das rendas alfandegárias domini canas, de modo a evitar a possível intervenção de po tências européias para a cobrança de dividas da Re pública Dominicana. A seguir, em 1916, o Presidente
Wilson autorizou a ocupação militar da ilha, motivada
pelo estado de quase anarquia interna em que se en contrava o país: o Congresso foi suspenso, a Corte
Suprema despida de suas prerrogativas e o Governa dor militar norte-americano autorizado a governar por
decreto. A ocupação durou oito anos.
Durante a ditadura Trujillo (1930-1961), a Repú blica Dominicana fortaleceu-se economicamente e
modernizou-se. O autoritarismo e a centralização ex cessiva da máquina estatal, apesar de todas as con seqüências nefastas que causaram ao aperfeiçoa mento democrático do país e à saúde de suas institui ções políticas, contribuíram para o fortalecimento do
Estado dominicano.
Após o assassinato de Trujillo, o país enfrentou
novo período, embora curto, de instabilidade política.
Os Estados Unidos, que haviam contribuído para a
queda do ditador, fizeram grandes esforços para sus pender as sanções econômicas impostas ao país
pela OEA, em 1959, e apoiaram a transição democrá tica. Os dominicanos, entretanto, ainda teriam de en -
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frentar a Revolução Constitucionalista de 1965
(abril/setembro) e nova intervenção militar nor te-americana seguida do envio de uma Força Interamericana de Paz, da qual participaram tropas brasileiras.
A partir de 1966, a República Dominicana passou a conhecer novos patamares de modernidade e
de experiência democrática, com governos democraticamente eleitos. Do ponto de vista partidário, destacaram-se, ao longo desses anos, as agremiações
Partido Reformista Social Cristão (PRSC) e Partido
Revolucionário Dominicano (PRD), que usualmente
não se distinguem muito entre si em suas características ideológicas ou programas de governo. Mais recentemente, tem-se destacado o Partido da Liberação Dominicana (PLD), do ex-Presidente Leonel Fernandez (que venceu as eleições de 1996), criado por
Juan Bosch em 1973, ao romper com o PRD. Desde
1978, quando concorreu pela primeira vez às elei ções, o PLD vem obtendo parcelas cada vez mais significativas do eleitorado. Esses resultados vêm-lhe
proporcionando uma gradual inserção no quadro político dominicano, dominado no passado por alguns
poucos nomes, como José Francisco Pena Gómez
(PRD), Juan Bosch (PLD) e Joaquim Balaguer
(PRSC).
3. Política Interna Recente:
Em maio de 2000, o PRD, maior partido dominicano, retornou ao poder, após a vitória de seu
candidato Hipólito Mejía, que presidirá o país no pe ríodo de agosto/2000 a agosto/2004. Concentrou
sua campanha em quatro temas: a) combate à cor rupção; b) proteção da indústria nacional; c) fortalecimento do seguro social; e d) expansão do setor do
turismo.
O PRD obteve, ademais, avassaladora vitória
nas eleições parlamentares, realizadas em maio de
2002, o que lhe garantiu o completo domínio do Congresso (29 das 32 cadeiras no Senado e 54% dos re presentantes na Câmara). Um dos efeitos imediatos
do sucesso do partido governista foi a aprovação, em
junho último, de projeto de emenda constitucional que
prevê, entre outros, a reeleição do Presidente da Re pública, suspensa após as eleições de 1994, diante
de acusações de irregularidade. À luz dessas mudanças, o Presidente Hipólito Mejía publicou lei convocando uma Assembléia Nacional, a fim de proceder à
necessária revisão da Constituição.
Com o recente falecimento (julho/2002) do
ex-Presidente Balaguer, o atual mandatário declarou-se disposto a assumir o papel de “entidade de
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equilíbrio” no cenário político nacional, ante a desa parição do último grande líder dominicano.

5. Relacionamento Bilateral

4. Economia

• AVALIAÇÃO: As relações Brasil-República
Dominicana são cordiais em todos os planos, sem
pendências significativas na pauta bilateral. A presença de tropas brasileiras na “Força Interamericana de Paz”, que protagonizou a polêmica intervenção no país em 1965, não deixou maiores seqüelas.
• CONSELHO DE SEGURANÇA DAS NAÇÕES
UNIDAS: A despeito de haver sustentado desde 1997
sua candidatura ao CSNU para o biênio 2002-2003, a
República Dominicana acabou derrotada pelo México, cuja candidatura foi apresentada somente em de zembro de 2000. O Governo brasileiro apoiou pretensão asteca, em troca de apoio à candidatura brasileira
ao CSNU para o período 2004-2005.
• COOPERAÇÃO TÉCNICA: Há grande interesse dominicano pela cooperação técnica brasileira. Em
abril de 1999, o Diretor-Geral da Agência Brasileira de
Cooperação (ABC) realizou visita a São Domingos,
com vistas a revisar as prioridades para o Programa
de Cooperação Técnica Brasil-República Dominicana.
• ATUAÇÃO DE EMPRESAS BRASILEIRAS NA
REPÚBLICA DOMINICANA: O Governo dominicano
aprovou, em 28-2-02, a concessão da construção do
aqueduto da linha noroeste (considerada a maior
obra civil do Caribe) às companhias brasileiras Ode brecht e Andrade Gutierrez. Por seu turno, a Câmara
de Deputados dominicana aprovou, em 3-4-02, o contrato de financiamento para a construção do aqueduto. A água a ser transportada para a região noroeste
virá da represa de Monción (uma das maiores hidroelétricas do país, inaugurada em 22-9-01), cujo equi pamento eletromecânico e de controle foi fornecido
também por companhia brasileira, a Alstom.
• DÍVIDA DO GOVERNO DOMINICANO COM A
COMPANHIA MENDES JÚNIOR: março 2002 – Ape sar de reiteradas comunicações por escrito e gestões
junto à Chancelaria e à Secretaria de Obras Públicas,
o Governo dominicano até o momento não se mobilizou na direção de saldar sua conta, de cerca de US$4
milhões, com a Mendes Júnior, referente à construção de um trecho da auto-estrada que liga São Domingos a Santiago de Los Caballeros, dívida essa
que já perdura há quatro anos.
• INTERCÂMBIO BILATERAL: As exportações
do Brasil para a República Dominicana em 2001 tiveram crescimento de apenas 0,59%, em relação a
2000, representando 0,23% do total exportado pelo
país, enquanto as importações diminuíram 12,55%.

A economia dominicana é relativamente diver sificada, tendo a indústria, a agricultura e o setor de
serviços sido responsáveis, em 1999, respectiva mente, por 17%, 13,1% e 55% do PIB. Os setores
da construção civil e do turismo experimentam rápi do crescimento, com participação de 13,4% e 8% do
PIB, respectivamente. O turismo é o maior provedor
de moeda estrangeira e o setor de mineração, em bora ocupe pequena porção do PIB (2%), é outra
importante fonte de divisas.
A economia dominicana dos anos 80 caracteri zou-se por grave desequilíbrio nas finanças públicas
e nas contas externas, provocado pelo aumento do
preço do petróleo (o país depende altamente de fon tes de energia importada), pelo esgotamento do mo delo de substituição de importações e pela inadequa ção dos modelos de ajuste até então adotados. Fre qüentes déficits fiscais e dificuldades para o paga mento de sua dívida externa obrigaram o Governo dominicano a esporadicamente buscar o auxílio do FMI,
cuja política de austeridade gerou manifestações de
descontentamento no seio da sociedade dominicana.
Em setembro de 1998, a economia dominicana
sofreu sério revés diante dos danos infligidos pelo fu racão “Georges” ao país (com perdas totalizando
aproximadamente US$2 bilhões). Com taxas de cres cimento declinando de 5,4% a 1,4%, o setor agrícola
foi o mais atingido, embora outros fatores concorram
para esse resultado: queda na produção de açúcar
enquanto a produção de cítricos ainda enfrenta os
prejuízos provocados pela seca de 1997. Em 1999, a
inflação, que vinha estacionada na faixa dos 2% ao
ano, chegou a 6,5%. O preço dos alimentos foi o que
mais subiu. Ademais, os índices da taxa de câmbio re velaram-se instáveis.
Apesar do quadro de instabilidade, a economia
dominicana tem-se desenvolvido. Em 1999, o cresci mento do PIB, em 8,3%, foi considerado o mais alto
do hemisfério ocidental e um dos mais altos do mun do. Estima-se que a renda per capita tenha crescido
4,9% nos últimos anos. Em 2001, cresceu 3%.
Hipólito Mejía tem mantido o atual modelo de cresci mento, aliado à forte or todoxia fiscal e à redução do
papel do Estado. O Presidente defende o fortaleci mento das instituições públicas e a proteção da in dústria nacional, por intermédio do investimento pú blico em infra-estrutura e de políticas direcionadas a
reduzir a taxa de juros.
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O saldo, em 2001, foi positivo para o Brasil em
US$131 milhões.
Dentre os produtos exportados para a Repúbli ca Dominicana em 2001 destacam-se 250 mini-ôni bus Marcopolo e, em operação de valor superior a
US$84 milhões, aviões EMB-314 Super-Tucano e
EMB-202 Ipanema.
À Comissão De Relações Exteriores E
Defesa Nacional
MENSAGEM Nº 282, DE 2002
(Nº 793/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal, de con formidade 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 Antonio Augus to Dayrell de Lima, Ministro de Primeira Classe da
Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o car go de Embaixador do Brasil junto à República de
Cuba.
Os méritos do Embaixador Antonio Augusto Dayrell de Lima, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 00299 /DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 9 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Consti tuição, e com o disposto no art. 56, do Regulamento
de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decre to 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 Antonio Augusto Dayrell
de Lima, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embai xador do Brasil junto à República de Cuba.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informa ção sobre o país e Curriculum-vitae do Embaixador
Antonio Augusto Dayrell de Lima, que, juntamente
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com a Mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres mem bros.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE ANTONIO
AUGUSTO DAYRELL DE LIMA
Nascido em Liverpool/Reino Unido (brasileiro de
acordo com o art. 129, item II da Constituição de
1946), 29 de março de 1943. Filho de Everaldo Day rell de Lima e Yolanda Alvares Castro Lima.
CPF:38040190720
CI:1744 MRE
CPCD, IRBr. Curso de Prática Diplomática e Consular, IRBr. Curso de Treinamento e Aperfeiçoamento
para Chefes de Setores de Promoção Comercial.
CAE, IRBr.
Terceiro Secretário, 3 de março de 1967.
Segundo Secretário, merecimento, 30 de junho de
1969.
Primeiro Secretário, merecimento, 1º de novembro
de 1975.
Conselheiro, merecimento, 21 de junho de 1979.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 31 de ju nho de 1986.
Ministro de Primeira Classe (Embaixador), merecimento, 21 de dezembro de 1995.
Assistente do Chefe da Divisão de Produtos de
Base (DPB), 1967.
Assistente do Chefe da Divisão das Nações Unidas
(DNU), 1977.
Assessor do Chefe do Departamento de Organismos Internacionais (DOI), 1978/79.
Chefe da Divisão de Organismos Internacionais
(DIE), 1979/81.
Chefe da Divisão Especial de Pesquisas e Estudos
Econômicos (DEPE), 1985/86.
Coordenador Executivo do Gabinete do Ministro de
Estado, 1986/87.
Chefe da Assessoria Especial do Ministro de Estado
da Ciência e Tecnologia, 1993/94.
Chefe do Departamento de Meio-Ambiente (DMA),
1994/96.
Diretor-Geral do Departamento de Temas Especiais
(DTE), 1996/1998.
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Bruxelas, CEE, Segundo Secretário, 1969/72.
Nova York, ONU, Segundo Secretário, 1973/75.
Nova York, ONU, Primeiro Secretário, 1975/76.
Paris, Unesco, Conselheiro, 1981/85.
Paris, Unesco, Membro Alterno brasileiro no Conse lho Executivo da Unesco, 1981/85.
Roma, Cônsul-Geral, 1987/91.
República de São Marino, Cônsul-Geral (cumulati vo), 1987/91.
Copenhague, Dinamarca, Encarregado de Negóci os, Ministro-Conselheiro, 1991/92.
Camberra, Austrália, Embaixador, 1998/...
Port-Moresby, Papua, Nova Guiné, Embaixador (cu mulativo), 1998/...
Participou de vários organismos internos e comis sões nacionais, assim como em negociações bilate rais e, como Assessor, Delegado, ou Chefe de Dele gação, de um grande número de reuniões internaci onais, relativas a produtos de base, a assuntos soci ais, à descolonização, à segurança e à paz interna cionais, ao campo espacial, ao meio-ambiente, a as suntos marítimos e à Antártica – no âmbito das Na ções Unidas, da Unesco, seus organismos e progra mas, assim como em vários outros organismos in ternacionais especializados e conferências específi cas sobre tratados internacionais.
Ordens Nacionais do Rio Branco, do Mérito Aero náutico, do Mérito Naval, do Mérito Militar e do Méri to Científico.
Ordem do Libertador San Martin (Argentina).
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.
CUBA
1. Dados Básicos:
Nome oficial: República de Cuba
Organização do Estado: Regime de partido único
(PCC) e um órgão supremo (Assembléia Nacional
do Poder Popular)
Chefe de Governo: Fidel Castro Ruz
Chanceler: Felipe Pérez Roque
Poder Legislativo: Congresso unicameral. Assem bléia Nacional do Poder Popular, com 601 membros
eleitos por voto direto para mandato de 5 anos.
Moeda: Peso cubano
Área: 114.525 km2
PIB (2000): US$24.1 bilhões
Crescimento do PIB (2001): 3%
População (2001): 11,4 milhões
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2. História:
A ilha de Cuba foi descoberta por Cristóvão
Colombo em 27-10-1492. Em 1519, foi fundada a cidade de São Cristóvão de la Havana, que iria se tornar o porto e entreposto comercial mais importante
das Índias Ocidentais na época colonial. Nos séculos XVI e XVII, a base da economia cubana centrava-se na pecuária, na construção naval e na expor tação de madeiras e tabaco. Em vista do crescimento constante da demanda mundial por açúcar, já no
início do século XIX, o cultivo de cana e a exportação de açúcar haviam-se tornado a base da economia cubana, fazendo da ilha uma próspera colônia
espanhola.
O século XIX foi marcado, no plano político, pelo
surgimento de diversos movimentos de independência nacional, todos fortemente reprimidos pela metrópole espanhola. Em 1868, o advogado Carlos Manuel
de Céspedes liderou a “República em Armas”, dando
início a uma guerra de independência de dez anos
contra a Espanha, ao cabo da qual Cuba obteve a
equiparação às províncias espanholas. Em 1886, a
escravidão foi abolida. A luta pela independência, entretanto, continuou e, em 1895, iniciou-se nova guerra
contra a Espanha, liderada por Máximo Gomes, Antonio Maceo, Guillermón Moncada e José Martí, vários
dos quais recém-regressados do exílio e ainda na
clandestinidade. Os EUA, interessados em ampliar
sua hegemonia sobre a ilha, intervieram no conflito
(incidente com o “Maine”), declarando guerra à Espanha. Pelo Tratado de Paz, assinado em 1898 entre os
EUA e a Espanha, esta renunciou a Cuba e retirou-se
da ilha.
Em 20-5-1902, declarou-se a República. A in fluência norte-americana fez com que a primeira
Constituição cubana incorporasse uma emenda – a
“Emenda Platt” – que dava aos EUA direito de intervir
militarmente na ilha a qualquer momento, a fim de
“preservar a independência cubana” bem como proteger “a vida, a propriedade e a liberdade individual”.
De 1902 a 1959, Cuba foi governada por diversos Presidentes – o último dos quais, Fulgêncio Batista – praticamente todos alinhados aos crescentes in teresses políticos e econômicos dos Estados Unidos
na ilha. Batista assumiu o poder em março de 1952
com um golpe militar e inaugurou uma ditadura impopular pró-norte-americana, que duraria até os últimos
dias de 1958, quando um exército revolucionário, liderado por Fidel Castro e tendo como principais chefes
Raul Castro, Ernesto “Che” Guevara e Camilo Cienfuegos, ganhou controle do país e da capital. Os diri-
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gentes revolucionários assumiram o poder em
1º-1-1959.
Instalado no governo, Fidel Castro iniciou pro fundas reformas de cunho econômico-social no país,
valorizando o nacionalismo e a independência cuba nos, inclinando-se posteriormente ao marxismo-leni nismo como forma de governo. Em 1960, foram expropriadas as empresas de capital norte-americano
no país. As relações entre os dois países tornaram-se
cada vez mais tensas até o rompimento diplomático
em 3-1-1961, seguido do embargo econômico nor te-americano e da tentativa fracassada de invasão da
ilha por cubanos exilados nos EUA apoiados pela
CIA, em abril daquele ano, na Baía dos Porcos. Ado tado o marxismo-leninismo, a ilha intensificou suas
relações com a URSS, tendo a crise dos mísseis, em
1962, estabelecido os limites da presença militar so viética.
Em razão de seu sistema de governo, distinto
dos demais países da região, e de suas implicações
políticas, além da forte pressão norte-americana,
Cuba sofreu, nos anos 60, um isolamento diplomático
latino-americano, que iria, paulatinamente, rom per-se, a partir da década seguinte. Em fevereiro de
1976, após referendo nacional, passou a vigorar a
Constituição da República Socialista de Cuba, cujas
disposições determinam uma organização institucio nal semelhante à da União Soviética brejneviana, unipartidária e coletivista.
A partir de 1991, com o fim do socialismo no
Leste europeu e o desmembramento da URSS, Cuba
começou a enfrentar sérias dificuldades econômicas,
dando início ao que ficou conhecido eufemisticamen te como “Período Especial”. A despeito dos proble mas vividos, o país permanece firme em seus propó sitos de manter e viabilizar um sistema socialista,
apoiado, por necessidade e força das circunstâncias,
em crescentes segmentos da economia sob virtuais
regras de mercado.
Em 1994, a queda vertiginosa da economia cu bana foi interrompida com uma discreta retomada do
crescimento.
De 1995 em diante, a economia começou a dar
sinais de recuperação, sobretudo em decorrência da
reconversão a que teve de se submeter. Mais do que
o embargo imposto pelos Estados Unidos, a queda do
socialismo no Leste europeu (sobretudo na Rússia
que, de aliada incondicional de Cuba, repensou suas
posições quanto à ilha, movida também por grave crise econômica), ao reduzir dramaticamente os níveis
de comércio (não mais subsidiado) com Cuba, forçou
a economia da ilha a buscar novos rumos que não a
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tradicional troca açúcar por petróleo. O turismo ganhou papel preponderante. Abriu-se o setor à participação (em “joint ventures”) de grupos estrangeiros.
Espanha, Canadá, Itália e, mais modestamente, Bélgica vêm investindo pesadamente no setor, e enviando cada vez mais turistas para Cuba.
As novas medidas econômicas, que autorizaram a posse de dólares pelos cubanos, contribuíram
para o aumento do comércio interno em moeda norte-americana (sempre nas mãos do Estado) e permitiram a abertura de casas de câmbio, em níveis mais
reais favorecendo o ingresso de divisas. Ao mesmo
tempo, criaram uma forte contradição no seio do sis tema, ao dividir, na prática, a sociedade cubana entre
os que têm e os que não têm dólares.
3. Contexto Político Atual:
• No início de outubro de 2001, Fidel Castro
atendeu pedido pessoal de Elizardo Sánchez, o
mais conhecido dissidente interno cubano e presidente da “Comissão Cubana de Direitos Humanos e
Reconciliação Nacional” (com sede em Havana e
não reconhecida legalmente pelo Governo cubano),
autorizando-o a viajar a Praga para participar da
Conferência “Forum 2000 – Human Rigths, Search
for Global Responsability”, a convite de Václav Havel. Em declarações feitas no mesmo mês, o Cardeal cubano Jaime Ortega afirmou que, em geral, não
têm havido avanços significativos no diálogo político
do Governo cubano com os dissidentes, embora re conheça haver progresso nas relações Estado-Igreja.
• Existe no âmbito do Regime uma segunda geração de dirigentes cubanos que é mais flexível e
aberta aos novos tempos e necessidades. Nessa categoria, se incluiriam Carlos Lage (Vice-Presidente,
Secretário-Executivo do Conselho de Ministros e idealizador das reformas econômicas), Marcos Portal
(Ministro da Indústria Básica), José Luiz Rodriguez
(Ministro da Economia e Planificação), Francisco Soberón (Presidente do Banco Central) e mesmo o
Chanceler Pérez Roque. Ricardo Alarcón (Presidente
do Congresso) talvez represente uma ponte entre
duas gerações.
A base de legitimidade do regime continua em
grande parte a se alicerçar na hostilidade norte-americana. A Lei Helms-Burton estipula explicitamente
que o levantamento do embargo norte-americano
passa pela exclusão tanto de Fidel quanto de seu irmão Raúl da cena política.
O Presidente do Uruguai, Jorge Batlle, decidiu
romper relações diplomáticas com Cuba, como con -
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seqüência de ofensas proferidas pelo Presidente Fi del Castro, no contexto da crise gerada pelo patrocí nio, por parte do Uruguai, de resolução da Comissão
de Direitos Humanos da ONU, sobre a situação em
Cuba. Fidel asseverou que o Governo de Battle pode ria romper relações diplomáticas com Cuba, mas que
tal ato não poria fim ao relacionamento intenso e cordial existente entre o povos uruguaio e cubano.
• Em discurso realizado em 10-5-02, Castro fez
pronunciamento que sintetiza as principais nuances
do pensamento que orienta seu governo. Seus princi pais pontos foram: a) nenhum dos países que conde nou Cuba por desrespeito aos direitos humanos em
Genebra poderia reunir em suas praças públicas uma
manifestação de apoio à política oficial com a magni tude da observada no Dia do Trabalho (sete milhões
de cubanos – cerca de 60% da população do país); b)
todos os países latino-americanos que condenaram
Cuba em Genebra [exceção do Brasil e Equador
(abstenção) e da Venezuela (voto contrário)] estão
bem distantes dos índices educacionais, culturais e
sociais prevalecentes na Ilha. Os países da América
Latina que tradicionalmente apresentavam os melho res índices de desenvolvimento socioeconômico na
região foram ultrapassados por Cuba; c) o país jamais
se inclinou, ou se inclinará, ante os EUA, “que hoje
dita regras a seus lacaios e lambe-botas através de
um terrorista convertido em Secretário Assistente de
Estado para a América Latina” (Otto Reich).
• Fidel Castro convocou, em 10-7-02, a realiza ção de eleições gerais para a escolha de deputados à
Assembléia Nacional e de representantes provinciais
e municipais. As eleições obedecem às regras constitucionais e leis eleitorais vigentes no país: no caso da
Assembléia Popular, a periodicidade é de 5 anos, e no
da Assembléia Municipal, a periodicidade é de 2
anos.
• A Assembléia Nacional do Poder Popular aprovou, em 26-7-02, emenda à Constituição de 1976 tornando “irrevogável” o “socialismo e o sistema político
e social” existente na Ilha.
A decisão tem dois objetivos políticos claros: rejeição das pressões externas para mudanças políti cas e econômicas e a liquidação da iniciativa de parte
da dissidência interna (“Projeto Varela”), que deman da a realização de um plebiscito sobre mudanças po líticas no regime.
4. Economia
Relatório da Cepal, de fins de 2001, indica que
o PIB cubano cresceu 3% em 2001 (2.5% menos
que o ano de 2000). Assinala o relatório que, embo -
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ra o tipo de câmbio oficial tenha se mantido fixo, no
mercado livre a moeda nacional se desvalorizou cerca de 25% frente ao dólar, em conseqüência da di minuição da entrada de divisas registrada sobretudo
após os acontecimentos de 11/9 nos EUA. Desde
então, se congelaram investimentos, foram fechadas
provisoriamente instalações turísticas, limitadas as
importações e realizados cortes orçamentários, sobretudo em dólares.
O panorama se complicou em princípios de no vembro de 2001 quando o furacão “Michelle” devastou algumas províncias cubanas, originando danos
diretos e indiretos estimados em US$1.5 bilhão. O déficit de conta corrente em Cuba voltou a aumentar,
passando de US$687 milhões em 2000 para US$758
milhões em 2001, em decorrência do deficiente desempenho do turismo e da safra açucareira.
A inflação atingiu 0,5%, enquanto a dívida pública externa foi quase idêntica a do ano passado
(US$10,95 bilhões). O valor das exportações de bens
e serviços cresceu 2,7%, como conseqüência do au mento do volume de vendas de níquel (ainda que seu
preço tenha caído) e de produtos não-tradicionais,
entre os quais serviços turísticos e telecomunicações.
O níquel, aliás, parece ter sido o produto que melhor
desempenho apresentou: sua produção ultrapassou
76 mil toneladas, superando em 9% o volume alcançado no ano precedente.
5. Relacionamento Bilateral
Rompidas em 1964, as relações diplomáticas
entre o Brasil e Cuba foram restabelecidas em 1986.
Desde então, o relacionamento bilateral tem-se caracterizado pelo constante estreitamento. Os instrumentos já assinados entre os dois países e as pers pectivas concretas de cooperação em setores de in teresse comum constituem acervo positivo que assinala o processo de consolidação das relações.
O Brasil defende o levantamento das sanções
norte-americanas a Cuba, por considerar contrária
aos princípios do Direito Internacional a aplicação
unilateral, com fins políticos, de sanções de natureza
econômica e comercial. Ademais, o Brasil mantém
posição tradicional de princípio contra a aplicação extraterritorial de normas legais nacionais, tendo proposto o texto da declaração emitida pelo Grupo do
Rio, em março de 1996, em resposta à aprovação
pelo Congresso dos EUA da Lei Helms-Burton. Tal
declaração condena o caráter extraterritorial do referido instrumento legal. A posição brasileira refletiu-se,
ainda, no apoio prestado à resolução aprovada em repúdio à Lei Helms-Burton durante Assembléia Geral
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da OEA, em junho de 1996, no Panamá. No âmbito da
Assembléia Geral das Nações Unidas, o Brasil tem
votado a favor das resoluções que exortam os Esta dos Unidos a suspenderem o embargo.
O Governo brasileiro tem-se preocupado em
prestar a cooperação possível no sentido de atenuar
os efeitos do embargo sobre a sociedade cubana.
Nesse contexto, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso sancionou, em 13-6-1997, lei de assistência
alimentar a Cuba que prevê a doação de estoques públicos de alimentos até o montante de vinte mil tonela das. Ademais, durante a visita do Ministro das Rela ções Exteriores a Cuba, em maio de 1998, foi assina do Memorando de Entendimento prevendo a conces são de financiamento no valor de US$15 milhões para
a exportação de alimentos brasileiros àquele país, no
âmbito do Proex. Em agosto de 1999, a Embaixada
de Cuba dirigiu ao Itamaraty solicitação para a reno vação desse crédito. Em sua 62ª Reunião, em maio
de 2000, o Comitê de Crédito às Exportações (CCEX)
aprovou a concessão de novo crédito ao amparo do
Proex, em igual montante, para o período 2000/2001,
com a condição de que fosse solucionado o problema
da dívida comercial cubana com o Banco do Brasil e
empresas privadas brasileiras, da ordem de US$50
milhões, o que acabou sendo feito no âmbito da visita
a Havana do então Ministro-Chefe da Secretaria-Ge ral da Presidência da República, Aloysio Nunes Ferre ira, em outubro de 2001.
Em fevereiro de 2002, realizou-se, em Brasília, a
II Reunião do Mecanismo de Consultas Políticas Brasil-Cuba, dando seguimento ao último encontro ocor rido em 15-3-01, na cidade de Havana. Na agenda de
conversações, temas de interesse bilateral, assim
como tópicos regionais e multilaterais, tais como cooperação antidrogas, intercâmbio sobre direitos huma nos, Cúpula Ibero-Americana e Cúpula ALC-UE.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
MENSAGEM Nº 283, DE 2002
(Nº 794/2002, 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, aprova do 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
Roberto Soares-de-Oliveira, Ministro de Primeira
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Classe da Carreira de Diplomata do Quadro Permanente do Ministério das Relações Exteriores, para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à Re pública da Hungria.
Os méritos do Embaixador Roberto Soares-de-Oliveira, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da ane xa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002, Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 300/DP/ARC/MRE/APES
Brasília 9 de setembro 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 1 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 Roberto Soares-de-Oliveira, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di plomata, do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embai xador do Brasil junto à República da Hungria.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum-Vitae do Embaixador
Roberto Soares-de-Oliveira, que, juntamente com a
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE ROBERTO
SOARES-DE-OLIVEIRA
Nascido no Rio de Janeiro/RJ em 31 de julho de
1942. Filho de Archimedes de Oliveira e de Odilia
Soares de Oliveira. Guarda-Marinha da Reserva da
Marinha. Curso de Altos Estudos (IRBr).
CPF:12653462168
CI:300 MRE
Terceiro Secretário, concurso, 20 de janeiro de
1964.
Segundo Secretário, merecimento, 31 de dezembro
de 1966.
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Primeiro Secretário, merecimento, 1º de fevereiro de
1975.
Conselheiro, antiguidade, 16 de dezembro de 1981.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 30 de ju nho de 1989.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 25 de ju nho de 1996.
Assistente da Subchefia Parlamentar do Gabinete
Civil da Presidência da República, 1966.
Subchefe da Divisão de Documentação Diplomática,
1973.
Subchefe da Divisão de Sistematização da Informa ção, 1973/75.
Encarregado do Serviço Interno de Correspondên cia, 1974.
Subchefe da divisão de Transmissões Internaciona is, 1974/76.
Chefe da Divisão de Pagamentos do Pessoal, 1988.
Chefe, substituto, do Departamento do Serviço Exte rior, 1988.
Chefe da Divisão de Comunicações, 1988/90.
Chefe, substituto, do Departamento de Comunica ções e Documentação, 1990.
Chefe da Assessoria Diplomática da Vice-Presidên cia da República, 1995/98.
Miami, Vice-Cônsul, Encarregado do Consulado,
1965.
San Salvador, Terceiro Secretário, 1965.
Roma, Terceiro Secretário, 1966/67.
Âncara, Segundo Secretário, 1967.
Roma, Segundo Secretário, 1967/68.
Lima, Segundo Secretário, 1968/73.
Buenos Aires, Primeiro Secretário, 1976/79.
Buenos Aires, Encarregado de Negócios, 1978.
Camberra, Primeiro Secretário, 1979/82.
Camberra, Encarregado de Negócios, 1979 e 1980.
Milão, Cônsul-Geral Adjunto, 1982/87.
Buenos Aires, Cônsul-Geral, 1990/92.
Berna, Embaixador, desde setembro/98.
Vaduz, cumulativamente, desde setembro/98.
À disposição do Cerimonial na visita do Presidente
da França, 1964.
Membro da Comissão Organizadora da visita ao
Brasil do Xainxá e da Xabanu do Irã, 1965 (mem bro).
À disposição do Cerimonial durante a visita dos So beranos da Bélgica, 1965.
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Membro da Delegação do Brasil na Assembléia Ge ral do Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, Roma, 1968.
Membro da Delegação do Brasil na Conferência so bre o Direito do Mar, Lima, 1970.
Assessor na Reunião da Comissão Mista Cultural
Brasil-Peru, Lima, 1973.
Membro da Comitiva Técnica das viagens e visitas
oficiais do Senhor Presidente da República à: Nova
York (1988); à República Popular da China (1988); à
União Soviética (1988); à reunião do Grupo dos Oito
em Punta Del Este (1988); à Venezuela (1989); ao
Suriname (1989): à França (1989); à Assembléia
Geral da ONU em Nova York (1989), ao Equador e à
Costa Rica (1989).
Membro da Comitiva Oficial do Exmº Senhor
Vice-Presidente da República nas reuniões: Grupo
do Rio (Quito, 1995); Grupo dos Não-Alinhados
(Cartagena, 1995); Grupo dos Quinze (Harare,
1996).
Membro da Comitiva Oficial do Exmº Senhor
Vice-Presidente da República nas visitas: ao Japão
e à Argentina (1995); ao Uruguai (1996); à Alemanha, a Portugal e à Espanha (1997); à Holanda
(1998).
Membro da Comitiva Oficial do Exmº Senhor
Vice-Presidente da República nas cerimônias fúnebres do Primeiro Ministro Itzhak Rabin (Israel,
1995).
Membro da Comitiva Oficial do Exmº Senhor
Vice-Presidente da República nas cerimônias de
posse dos Presidentes do Equador (1996) e Bolívia
(1997).
BRASILEIRAS:
Grande Oficial da Ordem do Rio Branco.
Comendador da Ordem do Mérito das Forças Arma das.
Medalha Lauro Muller.
Medalha Mérito Tamandaré, Marinha do Brasil.
ESTRANGEIRAS:
Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito, Paraguai.
Grã-Cruz da Ordem do Mérito, Portugal.
Grã-Cruz da Ordem de Mayo, Argentina.
Grande Oficial da Ordem do Mérito, Equador.
Grande Oficial da Ordem do Mérito, Itália.
Grande Oficial da Ordem do Mérito Federal, Alemanha.
Grande Oficial da Ordem do Cedro, Líbano.
Oficial da Ordem do Sol, Peru.
Cavaleiro da Ordem de Homayoon, Irã.
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Cavaleiro da Ordem da Coroa, Bélgica.
Cavaleiro da Ordem da Coroa de Carvalho, Luxem burgo.
“Stella della Solidarietá Italiana – Prima Classe’, Itá lia”.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
INFORMAÇÃO GERAL SOBRE A
REPÚBLICA DA HUNGRIA
JULHO DE 2002
Subsecretaria-Geral de Assuntos Políticos
Departamento da Europa
Divisão da Europa – II
1. Avaliação das relações bilaterais
Brasil e Hungria desenvolvem boas relações,
com substantivo potencial de incremento. Estima-se
entre cerca de 80 e 100 mil o número de integrantes
da colônia húngara, entre imigrantes de diferentes
gerações, vivendo no Brasil, a maioria concentrada
no Estado de São Paulo.
Nos últimos anos, tem ocorrido número expres sivo de trocas de visitas de alto nível entre autorida des dos dois países. Em novembro de 1999, esteve
no Brasil o Ministro da Agricultura e Desenvolvimento
Regional da República da Hungria, Jozsef Torgyán,
Presidente do Partido dos Pequenos Proprietários. O
evento inseriu-se no quadro da cooperação bilateral
no setor agrícola, que já havia motivado as visitas empreendidas àquele país pelos Ministros da Agricultura
e Abastecimento brasileiros, Arlindo Porto, em outubro de 1996, e Francisco Turra, em março de 1999.
O contato entre autoridades brasileiras e húnga ras nos últimos anos, embora intenso, ainda não refle te o potencial a ser desenvolvido no âmbito das rela ções bilaterais. Cite-se, a respeito, que o então Presi dente Árpád Göncz esteve no Brasil já em três oportunidades: a primeira, em 1991, quando, em viagem
pela América do Sul, fez escala em São Paulo, a se gunda, em 1992, chefiando a delegação de seu país à
Conferência do Rio sobre Meio Ambiente e a terceira,
em 1997, por ocasião de visita oficial de Estado. Em
1999, em maio, por seu turno, esteve no Brasil o Mi nistro da Economia da Hungria, Ateu Chikán.
Da parte brasileira, mencione-se a visita à Hun gria, em outubro de 1994, realizada pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, então recém-eleito e
antes de sua posse. Em 1999, o Ministro das Rela -
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ções Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Lampreia,
esteve na Hungria, para participar de Conferência Ministerial preparatória da reunião da OMC, ocasião em
que se entrevistou com o Chanceler húngaro Jatos
Martonyi. O lado húngaro aponta, contudo, certo de sequilíbrio nas trocas bilaterais de visitas de alto ní vel.
A Hungria constitui hoje exemplo de transição
bem sucedida para o regime de economia de mercado, apresentando significativos indicadores macroeconômicos. A Comissão Européia, que vem especialmente recomendando a candidatura húngara ao ingresso na União Européia, previsto possivelmente
para 2003, registra que o país tem alcançado desenvolvimento expressivo de suas instituições democráticas, bem como estabelecido o funcionamento de di nâmica economia de mercado, com consideráveis
progressos no campo da liberalização e privatizações. O país tornou-se membro da Organização para
Cooperação Econômica e DesenvolvimentoOECD,
em 1996, e da Organização do Tratado do Atlântico
Norte-OTAN, em março de 1999.
O setor agropecuário detém real importância
nas relações entre o Brasil e a Hungria. O complexo
soja representa categoria das mais importantes de
nossa pauta de exportações e os dois países vem desenvolvendo, em território brasileiro, mais especialmente em Petrolina – PE, projetos de biotecnologia
nos campos da vitivinicultura, piscicultura, criação de
palmípedes e pecuária bovina.
No âmbito da moldura jurídica bilateral, informa-se, a seguir, sobre o andamento das tramitações
dos importantes acordos assinados recentemente
com aquele país:
a) O Acordo sobre Isenção de Vistos
cumpriu seu último passo em Plenário sen do aprovado pelo Congresso Nacional em
12 de junho de 2001;
b) O Acordo sobre Cooperação nos
Campos da Quarentena Vegetal e da Proteção de Plantas foi distribuído para exame à
Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e à Comissão de Agricultura e
Política Rural (CAPR) da Câmara dos Deputados. Foram designados relatores da matéria o Deputado Marcos Rolim (PT/RS) na
CCJR e o Deputado Joel de Holanda
(PFL/PE) na CAPR;
c) O Acordo sobre Cooperação Técnica e Procedimentos Sanitários nas Áreas
Veterinária e de Saúde Pública Animal foi
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distribuído para exame à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e à
Comissão de Agricultura e Política Rural
(CAPR) da Câmara dos Deputados. Foram
designados relatores da matéria o Deputado
Waldir Pires (PT/BA) na CCJR e o Deputado
Augusto Nardes (PPB/RS) na CAPR.
2. Intercâmbio bilateral
A República da Hungria, a despeito de consti tuir um dos menores países europeus, com aproxi madamente 93 mil km2 e 10,1 milhões de habitan tes (2001), apresenta o mais elevado padrão de vida
no conjunto do ex-bloco da área de influência sovié tica. Não obstante representar mercado relativamen te pequeno, a Hungria possui o terceiro Produto
Interno Bruto (US$51, – 2001) da região, havendo
alcançado crescimento econômico da ordem de
5,1% no ano 2000. A economia do país é cada vez
mais aberta, tendo sido implementado agressivo
programa de privatizações desde 1995, principal mente nos setores de telecomunicações, bancário e
energético.
No plano comercial, as mudanças por que pas saram as economias de Brasil e Hungria, nos últimos
anos, não resultaram em aumento expressivo do vo lume das trocas bilaterais. Ao contrário, nos anos 90
houve redução do volume de comércio em relação à
década anterior, tendo sido as exportações húngaras
mais afetadas (em 1996 foram as mais baixas desde
1982). As exportações brasileiras para a Hungria, embora se mantenham em nível superior às importa ções, são modestas e concentradas em commoditi es agrícolas. Apesar disso, o Brasil é o principal par ceiro da República Magiar na América Latina, o que
motivou a reabertura, em 1995, do Escritório Comer cial daquele país em São Paulo. Assinale-se que no
mesmo ano, como medida de contenção de despe sas, foram fechadas as Embaixadas da Hungria em
Caracas, Lima e Montevidéu.
O quadro a seguir fornece exemplo da evolução
recente do comércio entre Brasil e Hungria:
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O quadro demonstra um comércio equilibrado
inclusive com crescente valor agregado pela pauta
brasileira, citando-se tubos de televisores e pistões
para motores de explosão entre os principais itens.
Verifica-se igualmente a incidência dos produtos tra dicionais de nossa pauta para com a região, e que
acusam constante interesse pelo lado húngaro:
café, algodão, fumo, soja, grãos em geral, frutas in
natura, enlatados e rações.
Mencione-se que a Hungria detém tecnologia
avançada em produção agrícola, e na produção de
programas e de equipamento de informática para
educação profissional, e de instrumentos de medição
analógicos e digitais, além de equipamentos médicos
e embriões de gado leiteiro.
No âmbito das estatísticas do comércio bilateral,
tem sido apontado, especialmente pelo lado húngaro,
discrepâncias entre os dados brasileiros e húngaros
em sua contabilização. De modo geral, no que se refere a exportações do Brasil, os valores contabilizados
por nossas estatísticas são inferiores. Pelas contas
húngaras, têm crescido anualmente à taxa média
aproximada de 10%, havendo atingido US$210,6 milhões em 2000.
Pelas estatísticas húngaras, manter-se-ia historicamente superávit em favor do Brasil. Segundo os
cálculos brasileiros, no entanto, as exportações para
a Hungria têm expressão bastante inferior à registrada pelos húngaros, e ter-se-ia produzido, em 2000,
déficit de quase US$15 milhões, revertendo tendência histórica de superávits brasileiros.
Tradicionalmente, as vendas húngaras ao Brasil
abrangem mais ampla e diversificada pauta industrial
e, em geral, itens de maior valor agregado, mas cumpre notar, ao longo do tempo, a expansão da presença de produtos manufaturados na pauta brasileira de
exportações para a Hungria.
A respeito de divergências estatísticas no comércio bilateral Brasil/Hungria, em recente parecer a
Secex/MDIC pronunciou-se sobre o tema, ressaltando que o Brasil observa as práticas recomendadas
pela Divisão de Estatísticas da ONU, que dispõe so bre a metodologia e conceitos para a compilação dos
dados do comércio de mercadorias entre os paí ses-membros.
Foi salientado igualmente que poucos países
dispõem de um sistema informatizado, para controle
e acompanhamento das operações de exportação e
importação como o SISCOMEX do Brasil, que permite que as estatísticas brasileiras apresentem alto ní vel de qualidade e confiabilidade, mesmo se comparadas com as de países mais desenvolvidos. No caso
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em particular do comércio bilateral Brasil-Hungria,
bem como com outros parceiros comerciais da Euro pa, deve-se levar em conta o fato de que as importa ções efetuadas por aquele país, de bens brasileiros,
ocorrem por intermédio dos Países Baixos e da Bélgi ca, que funcionam como entrepostos. Um real esforço
para dinamizar o comércio bilateral consistiria na
identificação de fluxos de escoamento mais competi tivos em terceiros mercados da região. Uma possibili dade a estudar poderia ser o emergente Porto de
Kopper, na Eslovênia.
No plano geral, o setor agrícola se apresenta
entre os mais promissores para o intercâmbio comer cial bilateral. Diante das prováveis dificuldades de
compatibilizar-se o sistema de subsídios hoje adotado pela Hungria com o que é praticado pelos países
da União Européia no âmbito da PAC (Política Agríco la Comum), o Brasil poderia explorar vasta gama de
possibilidades abertas no campo da cooperação téc nica e da produção de commodities agrícolas, espe cialmente para o mercado húngaro. Resta, no entan to, avaliar de que forma a saída da Hungria do Grupo
de Cairns poderá significar uma aceitação tácita dos
princípios que orientam a PAC, e conseqüente distan ciamento em relação a parceiros alternativos no setor
agrícola.
Existem igualmente convênios entre a Embrapa
e a empresa Agroinvest (estatal húngara que opera
há 18 anos no Brasil) de cooperação para o desenvol vimento agrícola, pecuário, e da avicultura e piscicul tura. Um desses instrumentos tem por objetivo o de senvolvimento conjunto de projetos visando à melho ria genética do gado brasileiro, tanto leiteiro como de
corte. Cite-se que importações de embriões proveni entes da Hungria, no âmbito de tais projetos, foram
recentemente interrompidas no quadro de determina ção fitossanitária do Ministro da Agricultura e Abastecimento, aplicada a países europeus.
Em outro campo do relacionamento, cumpre
mencionar a assinatura, em dezembro de 1997, de
contrato (no valor de US$50 milhões) entre a estatal
húngara Medicor e o Ministério do Exército, para fornecimento e montagem de equipamentos em hospita is do Exército em diversos pontos do território nacio nal. Da mesma forma, a “trading” Metrimpex concluiu,
em 1997, as entregas de equipamento didático para
universidades e escolas técnicas brasileiras, inicia das em 1994, no valor de US$55 milhões. O Dire tor-Geral da empresa Metrimpex, Gyorgi Káli, estará
acompanhando o Subsecretário Peter Balas em sua
visita ao Brasil.
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No tocante ao turismo, registra-se um aumento
significativo do fluxo de visitantes nos dois sentidos.
Com a abertura da Hungria, após o fim do regime comunista, e em função de sua história e cultura e de
seu custo de vida comparativamente inferior ao de
países da Europa Ocidental, aquele pais se transformou numa das principais destinações turísticas européias. Cite-se, a respeito, que no dia 12 de junho de
2001 foi aprovado, pelo Congresso Nacional, o Acordo de Isenção Recíproca de Vistos, assinado em no vembro de 1999, o que resultará em ainda maior contribuição para a ampliação do turismo entre os dois
países.
3. Dados gerais sobre a Hungria
Nome oficial: República da Hungria
Área do território: 93.030 Km2
População: 10.044.000 habitantes (2000)
Divisões étnicas: húngaros (89,9%), ciganos (4%),
germânicos (2,6%),
sérvios (2%), eslovacos (0,8%) e romenos (0,7%)
Religiões: Católicos (67,5%), Calvinistas (20%), Luteranos (5%), outros (7,5%)
Sistema de Governo: República Parlamentarista
Chefe de Estado: Presidente Ferenc MadI , eleito
pela Assembléia Nacional
em 06 de junho de 2000 para mandato de 5 anos
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Péter Medgyessy (desde 28 de maio de
2002)
Chanceler: László Kovács (desde 28 de maio de
2002)
Poder Legislativo : Assembléia Nacional unicameral
composta por 386
representantes.
Taxa de mortalidade infantil: 8,9 mortes/1 .000 cri anças nascidas vivas (1999)
Expectativa de vida: homens – 68 anos; mulheres
– 75 anos
Alfabetização: 99% da população acima de 15
anos de idade
PIB: US$ 51.9 bilhões (2001); US$ 48,5 bilhões
(2000)
Renda per Capita: US$ 4.817 (2001)
Taxa de crescimento do PIB : 3,8% em 2001; 5,2%
em 2000
Taxa de desemprego: 5,6% (2001) 6% (2000)
Índice Anual de Inflação: 9,2% (2001); 9,8% (2000)
Exportações: US$28,2 bilhões (FOB -2001);
US$25,2 bilhões (FOB -2000)
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Importações:
US$30,1
bilhões
(FOB
–
2001);US$27,6 bilhões (FOB -2000)
Reservas internacionais: US$10,7 bilhões (2001);
US$ 11,1 bilhões (2000)
Déficit em Conta Corrente: – 3,8% do PIB
Dívida externa: US$ 30,4 bilhões (2001); US$29,6
bilhões (2000)
4. Aspectos Históricos
A Hungria é formada por descendentes dos
magiares, grupo ural-altaico oriundo da região situa da entre o rio Volga e os Montes Urais. No século X,
após lutas contra eslavos e germânicos, terminam
por acomodar-se na região norte da planície trans danubiana, fundando um reino e convertendo-se ao
cristianismo no século X, sob o reinado de Estêvão
I. Assinale-se que as lutas contra os magiares, ven cidos por forças reunidas em torno do Rei Otto I,
têm o mérito de unificar e de conferir identidade ao
Sacro Império Romano-Germânico, que durará, de
uma forma ou de outra, até 1806.
O Reino da Hungria perde grande parte de seu
território para os otomanos em 1526, após a derrota
na Batalha de Mohács. Após essa derrota, contudo,
forma-se o eixo fundamental do Império Habsburgo,
entidade multinacional e pluriétnica que vai gradual mente rechaçar o invasor otomano das terras húnga ras. Ao final do século XVII, os invasores são comple tamente expulsos, quando então a Hungria passa a
integrar o Império Austríaco dos Habsburgos (Tratado
de Karlowitz-1699). Em 1867, estabelece-se a Monar quia Dual, constituindo-se o Império Austro-Húngaro.
No final do século XIX, os húngaros tornam-se
minoria em seu próprio Estado, com a intensa imigra ção de romenos no leste e de eslovacos no norte.
Com a derrota do Império Austro-Húngaro na I Guerra
Mundial, a Hungria é desmembrada e perde territóri os para Romênia, Iugoslávia e Tchecoslováquia. A
extensão territorial do país vê-se reduzida de 325 mil
km2 para 93 mil km2 e população, de 20,9 para 7,8
milhões.
O país passa por uma fase de instabilidade de pois da guerra. Em 1919, Bela Kun instaura um regi me comunista que dura quatro meses. Em 1920, é
restaurada a Monarquia. A Hungria se alia à Alema nha nazista na II Guerra Mundial e recupera parte dos
territórios perdidos. Em 1944, a URSS expulsa os na zistas e passa a ocupar a Hungria, que volta a ter as
fronteiras de 1918.
A transformação do país em área de influência
soviética ocorre de maneira gradual. Em 1946, é elei -
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to um presidente não comunista, Zoltan Tíldy, mas o
poder de fato é exercido pelos ocupantes soviéticos.
Os comunistas vencem as eleições de 1947, com
22,7% dos votos, e no ano seguinte, obrigam os social-democratas à fusão dos dois partidos. O comunismo é oficializado em 1949, sob a liderança de Mátyás
Rákosi, que elimina brutalmente a oposição. Com a
morte do ditador soviético Josef Stálin, em 1953, Rá kosi é substituído por Imre Nagy, de linha mais moderada. Nagy tenta uma abertura política e é destituído
pela ala dura do Partido Comunista húngaro em 1955.
Em outubro do ano seguinte, uma rebelião popular
apoiada pelo Exército reconduz Nagy ao poder. O
novo governo, em coalizão com não comunistas, proclama a neutralidade da Hungria, extingue a censura,
abre as fronteiras e retira o pais do Pacto de Varsóvia.
Em novembro de 1956, tropas soviéticas invadem a Hungria e acabam com o novo regime, János
Kádar é instalado no poder pela URSS. Nagy épreso
e executado. O longo governo de Kádar, entre 1956 e
1988, garante estabilidade e crescimento. Suas medidas econômicas liberalizantes tornam a nação precursora da perestroika – programa de reforma política, econômica e social implementado ao final da dé cada de 80, na ex-URSS, pelo presidente soviético
Mikhail Gorbatchev. O regime “kadarista”, com efeito,
implementou reformas Iiberalizantes com o objetivo
de modernizar a economia húngara. O chamado
“Novo Mecanismo Econômico”, paulatinamente colocado em prática, logrou criar um sistema legal e institucional básico, que facilitou a adoção de regras econômicas que se aproximavam de um regime de livre
mercado.
Em 1988, manifestações que reclamavam a democratização do país ganharam intensidade e projeção. A abertura da Hungria se acelera em 1989, im pulsionada por significativo apoio popular. Em janeiro,
o Parlamento pronuncia-se a favor da liberdade partidária. Nagy é “reabilitado” postumamente e os novos
funerais do líder da revolta de 1956 reúnem 300 mil
pessoas. No ano seguinte, o Parlamento pronunciou-se a favor da liberdade partidária e o POSH autodissolveu-se, passando a denominar-se Partido Socialista Húngaro. Assim, o regime comunista desintegrou-se sem violência. As eleições gerais, realizadas
em 1990, deram vitória à oposição ao antigo regime
(Fórum Democrático) e Árpád Gõncz foi eleito Presidente da República.
Em 1994, o Partido Socialista Húngaro obtém
maioria absoluta nas eleições e Gyula Hom assume o
cargo de primeiro-ministro. O elevado déficit público e
o aumento do desemprego são decisivos para esse
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resultado. Em 1995, o governo anuncia um pacote
econômico de austeridade: corte de pessoal no setor
público, redução de gastos sociais desvalorização da
moeda. A Hungria pressiona Romênia, Eslováquia e
Iugoslávia para que concedam maior autonomia às
minorias húngaras nesses países. Por sua vez, os
800 mil ciganos da Hungria ganham um órgão legisla tivo autônomo, eleito em abril de
1995.
Assinale-se que os custos da transição de uma
economia centralmente
planificada para a economia de mercado foram
elevados. De 1990 a 1993, a
queda do PIB húngaro chegou a 18%, recupe rando-se, parcialmente, no ano seguinte. Apesar da
retomada inicial do crescimento econômico, em 1994,
o déficit em conta corrente do país atingiu 10% do
PIB, levando o país à beira do colapso econômico-fi nanceiro. A referida crise foi fator determinante para a
volta ao poder do Partido Socialista, que governou a
Hungria até 1998.
Em 1999, Hungria, Polônia e República Tcheca
ingressam na Organização do Tratado do Atlântico
Norte (OTAN), formalizando a expansão da aliança
militar aos países do antigo bloco comunista. Em ja neiro de 1998, a Hungria inicia o processo de adesão
à União Européia (UE), previsto para completar-se no
ano 2003. No pleito de maio de 1998, os eleitores re solvem punir a frente liderada pelo Partido Socialista
e os efeitos do programa de austeridade, fazendo
vencer a coalizão oposicionista composta pelos par tidos “Federação dos Jovens Democratas Par tido Cívi co Húngaro”, que juntos elegem 213 dos 386 mem bros do Parlamento. Viktor Orban, presidente da Fe deração dos Jovens Democratas assume como Pri meiro-Ministro.
5. Política Interna
A política húngara é marcada pela polarização
entre Governo e partidos oposicionistas.
Principais Partidos Políticos:
Federação dos Jovens Democratas Partido
Cívico Húngaro: coalizão liderada pelo ex-Primei ro-Ministro Viktor Orban. Federação dos Jovens De mocratas foi formada em 1988, e possui orientação
neoliberal. Aliou-se ao Foro Democrático Húngaro e
ao Partido dos Pequenos Proprietários nas eleições
de maio de 1998, obtendo o controle do Governo.
Foro Democrático Húngaro: emergiu das elei ções de 1990 como o partido mais popular, formando,
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na ocasião, governo de coalizão com o Partido dos
Pequenos Proprietários e com o Partido Popular De mocrata-Cristão, duas das principais forças neoconservadoras. Seu então presidente, Jozsef Antall, tornou-se Primeiro-Ministro, e redirecionou o partido
para o centro e posições de perfil democrata-cristão.
A morte de Antall, bem como a dissidência de Istvan
Csurka, que denunciou o desvio do Foro Democrático
Húngaro das suas origens populistas, e fundou seu
próprio partido, terminaram por afetar o desempenho
da agremiação nas eleições de 1994 e subseqüentes.
Partido dos Pequenos Proprietários: de orientação conservadora, conseguiu bom desempenho
eleitoral em 1998, tornando-se peça-chave na aliança
celebrada com a Federação dos Jovens Democratas
Partido Cívico Húngaro. O partido intenta recriar agremiação de idêntico nome existente no imediato
após-guerra. A pressão exercida pelo Partido dos Pequenos Proprietários ao longo da década centrou-se
na questão da manutenção das pequenas propriedades húngaras no contexto de sua reprivatização, com
o fim do regime comunista. O Presidente do Partido é
Jozsef Torgyan, que ganhou popularidade ao posicionar-se duramente contra a política do Governo anterior, julgada por demais “à esquerda”. Tem ambições
presidenciais em 2000.
Partido Socialista Húngaro: antigo partido comunista húngaro, em 1990 transformou-se em partido
de linha ocidental e orientação socialista. Nas elei ções de 1990, recebeu cerca de 10% dos votos pro porcionais, caindo na oposição. O ex-Primeiro-Ministro, Gyula Horn, se tornou o 1º presidente do partido,
sendo substituído em 1998 por Laszlo Kovacs, que foi
chanceler no período 1994-98.
Aliança dos Democratas Livres: tradicional
movimento de oposição ao comunismo, constituiu
grupo proeminente no período 1988-89. Em 1994,
após terminar em segundo lugar nas eleições gerais
realizadas, formou governo de coalizão com o Partido
Socialista Húngaro. Os seus resultados não foram tão
satisfatórios nas eleições de 1998. Atualmente, tem
perfil de partido da classe média urbana e “baby-boomers”. Historicamente, desenvolve as melhores relações com o Ocidente. Gabor Kuncze renunciou como
líder do partido em 1998, sendo substituído por Balint
Magyar, Ministro da Cultura e Educação no período
1996-98.
Partido Húngaro da Vida e Justiça: fundado
em 1993 por Istvan Csurka, expulso do Foro Democrático Húngaro, em desdobramento a controvertidos
ataques à figura do então líder daquela agremiação,
Jozsef Antall. O partido, de cunho populista, possui
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velada política anti-semita e foi um dos poucos a
opor-se ao ingresso da Hungria na OTAN.
A Federação dos Jovens Democratas, partido
de tendência neoliberal, obteve a maioria nas elei ções legislativas de maio e junho de 1998, desban cando o Governo liderado pelo Partido Socialista
Húngaro (ex-Partido Obreiro Socialista Húngaro) desde 1994. Por indicação do Presidente Árpád Gõncz –
membro da Aliança dos Democratas Livres -, eleito
em maio de 1990, o Parlamento aprovou o nome do
Presidente da Federação dos Jovens Democratas,
Viktor Orbán, de apenas 35 anos, como Chefe de Go verno, em substituição ao Primeiro-Ministro Gyula
Horn. Com a vitória nas eleições parlamentares de
1998, a Federação dos Jovens Democratas associ ou-se ao Partido dos Pequenos Proprietários) e ao
Fórum Democrático Húngaro para formar a coalizão
política que sustenta o Governo desde o fim de junho
de 1998.
A inesperada vitória da oposição – que foi de encontro às previsões dos analistas ocidentais – pode
ser explicada pelas sérias dificuldades enfrentadas
pelo Governo anterior para atender os compromissos
financeiros externos, o que levou à adoção, em 1995,
de um plano de austeridade visando a estabilizar a
economia nacional e a saldar seus débitos externos.
As medidas implementadas trouxeram os resultados
esperados, tendo como contrapartida a desacelera ção econômica, acompanhada do aumento da taxa
de inflação.
As conseqüências sociais previstas ocorreram:
aumento do desemprego e do subemprego, violência
urbana e perda do poder de compra da população,
entre outras.
O argumento de que eventuais sacrifícios e re formas estruturais eram fundamentais para o cumpri mento dos requisitos mínimos para a adesão à UE e a
OTAN, objetivo que conta com o apoio da maioria da
população, deu ao Governo húngaro a justificativa
para a implementação de medidas, muitas vezes im populares, como a da reforma do sistema previden ciário (aprovada, parcialmente, pela Assembléia Na cional em meados de 1997). O fato de a oposição en contrar-se mais articulada, em função da aliança en tre a Federação dos Jovens Democratas e o Partido
Cívico Húngaro, também contribuiu para a derrota go vernista.
O Governo de Orbán, no entanto, não alterou
substancialmente as políticas econômica e externa
de Budapeste, já que as divergências partidárias são
mais tópicas do que de fundo. A única alteração verifi cada, no plano externo, foi uma postura mais atuante

OUTUBRO 2002

Quarta-feira 9 17813

quanto ao pleito de concessão de maior autonomia às
minorias húngaras que vivem em outros países, dentro de uma política de caráter nacionalista que Federação dos Jovens Democratas já havia demonstrado
defender durante a disputa eleitoral.
O fim da guerra na vizinha Iugoslávia removeu
alguns dos riscos à estabilidade política interna hún gara, implicando a conseqüente diminuição do confronto com a oposição em torno de temas espinhosos, como a utilização do espaço aéreo húngaro por
aviões da OTAN, a fim de desfechar ataques à Sérvia.
A vitória do Partido Socialista Húngaro, em coalizão com a Aliança dos Democratas Livres, nas elei ções de abril último, formaram um novo Governo re produzindo o esquema político que governou entre junho de 1994 e maio de 1998, segue a prática de rotatividade que vem caracterizando o pronunciamento
das urnas desde as primeiras eleições livres e multipartidárias, ocorridas em 1990, e acentua a integral
consolidação das instituições democráticas no país.
O reconhecimento pelo Primeiro Ministro Viktor
Orbán de sua derrota nas eleições gerais em dois turnos para o Partido Socialista, que em aliança com os
Democratas Livres (SZDSZ), de centro, obteve 52%
das cadeiras no Parlamento antes mesmo da proclamação dos resultados oficiais e da recontagem de votos em 5 circunscrições objeto de contestação representa nova evidência da perfeita consolidação das
instituições democráticas húngaras. Como ocorreu
em todas as eleições livres e multipartidárias ocorridas na Hungria desde a queda do muro de Berlim, o
eleitorado optou pela rotatividade, reconduzindo agora ao poder a coalizão que governou o pais entre ju nho de 1994 e maio de 1998.
No dia 27 de maio último, tomou posse o novo
Governo húngaro, sob a chefia do Dr. Péter Medgyessy, que foi Ministro das Finanças antes de 1989 e
durante o primeiro Governo da coalizão
MSZP-SZDSZ. Retorna ao cargo de Chanceler o Dr.
Lásztó Kovács. A Aliança dos Democratas Liberais
(SZDSZ) obteve 4 das 15 pastas. Incumbido pelo Presidente da República, na qualidade de pré-candidato
do partido mais votado, de formar o novo Governo, e
formalizado o acordo de coalizão entre o Partido Socialista Húngaro (MSZP) e a Aliança Democrática Liberal (SZDSZ), o Dr. Péter Medgyessy foi eleito e empossado Primeiro– Ministro, teve aprovado o seu programa de Governo e apresentou os 15 membros do
seu Ministério, que igualmente tomaram posse. No
novo Gabinete, 11 pastas se reservaram aos socialistas e 4 aos democratas liberais.
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A pasta dos Negócios Estrangeiros foi retornada
por László Kovács, que a ocupou no período 1994-98.
Nascido em 1939 e diplomado em Ciências Econômi cas, integrou a ala reformadora do antigo partido co munista que deu origem ao atual Partido Socialista
Húngaro, pelo qual exerce seu quarto mandato su cessivo como deputado e que preside desde 1998.
6. Política Externa
As linhas de ação da política externa húngara
são em larga medida condicionadas pelas injunções
da relação mantida com os países vizinhos. Nesse
sentido, a presença de significativas minorias hún garas nos países adjacentes ao entorno húngaro
constitui sempre fonte de tensão desde o Tratado de
Trianon, de 1920, que redefiniu as fronteiras políti cas na região centro-européia e também nos Bal câs, com o fim do Império Austro-Húngaro.
Uma das forças motrizes da política externa
húngara continua a ser sua campanha pela defesa
dos direitos de comunidades húngaras, habitantes
dos países vizinhos, o que representa fato gerador de
controvérsias notadamente com Eslováquia, Romê nia e Iugoslávia. As minorias húngaras, que habitam
regiões de Estados vizinhos, formam hoje um contin gente de cerca de 3,5 milhões. Essa situação, decor rente do arranjo territorial pós-Primeira Guerra Mun dial, possuí grande relevo para Budapeste e sua opi nião pública interna.
Mencione-se, nesse particular, que o Governo
liderado pelo Partido Socialista Húngaro (1994-98)
empreendeu expressivos esforços a fim de normali zar as relações com os dois países vizinhos que abrigam maior número de étnicos húngaros além-frontei ras: Eslováquia e Romênia. Acordos básicos de cooperação foram, assim, assinados com a Eslováquia
em 1995, e com a Romênia em 1996.
Após o período de gestão do PSH, que procurou
tratar o assunto com relativa discrição, observa-se
com Viktor Orbán uma volta à postura nacionalista
prevalecente no Governo Antall (1990-93), que che gou a abalar as relações com países limítrofes (em
especial com a Eslováquia). A proposta do atual Go verno de adensar o diálogo com estes contingentes
húngaros deve concretizar-se na forma de encontros
sistemáticos com lideranças locais das minorias e es forços no sentido de promover os seus direitos políti cos e culturais, fora das fronteiras do Estado magiar.
Budapeste faz questão de apontar para o fato, contudo, de que a política de apoio às minorias não deve
ser confundida com pretensões territoriais, tendo a
Hungria inclusive celebrado os citados tratados bási -
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cos com a Eslováquia e a Romênia, que pressupõem
o respeito à integridade de seus territórios.
No contexto bilateral específico, merecem destaque as relações da Hungria com a República Eslo vaca, com pendências acumuladas anteriores ao próprio fim da Guerra Fria, as quais haviam congelado,
até muito recentemente, o relacionamento entre os
dois países.
O principal diferendo externo da Hungria diz respeito à disputa quanto à construção da barragem
fronteiriça de Gabcikovo-Nagymaros, sobre o rio Da núbio. Em 1977, a Hungria e a então Tchecoslováquia
firmaram um acordo para a construção de uma usina
hidroelétrica binacional. No entanto, tal entendimento
nunca chegou a concretizar-se, pois o Governo de
Budapeste resolveu abandonar o projeto no início dos
anos 90. A Eslováquia inaugurou a usina em 1993,
desviando as águas do curso principal do Danúbio, o
que provocou forte reação por parte do país vizinho.
A questão foi levada à Corte Internacional de
Justiça, e uma solução provisória para o impasse foi
alcançada, no sentido de se construir uma segunda
barragem na área. No entanto, a Hungria mais uma
vez escapou ao acordado, alegando que reiniciaria as
negociações apenas depois das eleições na Eslováquia, que tiveram lugar em setembro de 1998. As conversações a propósito do cumprimento do veredicto
da CIJ foram finalmente retomadas, tendo sido assinado um protocolo conjunto em 28 de janeiro último
que consolidou a decisão de empreender estudos sobre o impacto ambiental e econômico das instalações
já existentes.
A presença de uma importante minoria húngara
na Eslováquia (mais de 10% da população, o que re presenta cerca de meio milhão de habitantes) também constitui um fator de instabilidade nas relações
entre os dois países. A política oficial de fomento ao
nacionalismo das minorias étnicas fora das fronteiras
do Estado magiar encontrou resistência por parte de
Bratislava, que não parece concordar em conceder
um status mais privilegiado a seus cidadãos de ori gem húngara que a outras minorias. Por outro lado, o
regime de matiz autoritário do antigo Presidente eslovaco, Vladimir Meciar, também não contribuía para
que se chegasse a uma solução duradoura.
Uma manifestação de boa vontade – mas igualmente demonstração de que Bratislava pretende dar
tratamento unilateral à questão das minorias -partiu
do novo Governo eslovaco, que nomeou três expoentes de etnia magiar para participar do Gabinete: um
Vice-Primeiro-Ministro (incumbido da proteção dos
Direitos Humanos e das Minorias) e dois Ministros, ti-
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tulares das pastas de Obras Públicas e Meio Ambien te. Também foi designado Embaixador de origem hún gara para a representação da Eslováquia em Buda peste.
As tensões com a Eslováquia persistem, contu do, no tocante à observância dos direitos das minori as. O Governo húngaro vem acusando o Governo da
República Eslovaca de haver aprovado legislação es pecial relativa ao uso de idiomas minoritários, unica mente aplicável em distritos que abriguem mais de
20% de grupos étnicos minoritários.
As relações com a Romênia, por sua vez, evolu íram significativamente, em desdobramento à assun ção de novo Governo de coalizão de centro-direita,
instalado naquele país desde novembro de 1996.
Incluída na coalizão está a União Democrática Hún gara, que representa os interesses da minoria húnga ra naquele país. O Governo húngaro vem, no entanto,
criticando abertamente o lento ritmo na execução de
duas das iniciativas mais demandadas pelas minorias
húngaras naquele país: o estabelecimento de uma
universidade em língua magiar e a restituição de pro priedades confiscadas à Igreja húngara.
O Governo húngaro tem, por outro lado, procu rado internacionalizar a questão da minoria húngara
habitante da Voivodina, que até 1920 pertencia à
Hungria, e cuja autonomia como província da Sérvia,
outorgada pela Constituição iugoslava titoísta de
1974, foi subtraída em 1989, na esteira da ascensão
de Slobodan Milosevic ao poder. Estima-se que os étnicos húngaros representem cerca de 20% (350 mil –
1991) da população da Voivodina, contra por volta de
54% de sérvios. Os húngaros estão concentrados,
em sua maioria, na zona em torno de Subotica, a principal cidade da parte norte da província.
Durante o conflito do Kosovo, no período mar ço-junho de 1999, o Governo húngaro teve o cuidado
de limitar seu suporte logístico à OTAN, com o intuito
de não expor em demasia a minoria húngara na Voi vodina a reações sérvias. A Hungria, com efeito, en frentou seu primeiro dilema como novo membro da
OTAN, diante do ataque desfechado pela aliança con tra a Iugoslávia. O governo húngaro declarou oficial mente o apoio à ação militar da OTAN, “justificável
como única fórmula para deter o genocídio e a limpe za étnica no Kosovo”, embora sustentando o rápido
retorno à mesa de negociações. O parlamento apro vou sem dificuldades a utilização de bases aéreas e
terrestres em território húngaro pelas forças da Orga nização, assim como de seu espaço aéreo, embora
enfrentando o temor de que a significativa minoria
húngara na província da Voivodina, viesse a sofrer re -
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presálias. Além disso, constituiu fator a mais de preocupação a pressão de milhares de refugiados iugoslavos, tanto “kosovares” como da Voivodina, que já
começava a se fazer sentir sobre as fronteiras húngaras (especialmente após os bombardeios de pontes e
instalações na capital da província, Novi Sad, localizada a 100km da fronteira).
Ainda no que se refere à Voivodina, o Partido da
Federação dos Jovens Democratas declarou, por
meio de resolução interna, sua disposição de apoiar a
restauração da autonomia naquela província, status
garantido pela Constituição iugoslava até 1989 e go zado até então também pelo Kosovo. Essa tentativa
de comparar a situação política das duas províncias
não agradou aos Estados Unidos e ao Ocidente em
geral, que consideram altamente inoportuno apoiar
outra causa irredentista nos Bálcãs.
Uma vez que a Hungria, ao contrário de Eslováquia e Romênia, já se integrou à OTAN (março de
1999), e se encontra em processo avançado para juntar-se à União Européia, afigura-se improvável que o
país passe além da retórica para salvaguardar os in teresses de suas minorias além-fronteiras. No entanto, suas ações e posições poderão sempre representar foco de tensão e instabilidade, particularmente na
eventualidade de um novo acirramento da crise iugoslava.
Durante o regime comunista, a Hungria era
membro do Pacto de Varsóvia (1955) e do Conselho
para Assistência Econômica Mútua-COMECON
(1949). Essas alianças viram-se formalmente encerradas em 1991, sendo a retirada de tropas do Pacto
de Varsóvia completada em 1992. A Hungria é parte
integrante de outras organizações: Organização Mundial do Comércio-OMC (ingressou no GATT em
1973); Fundo Monetário Internacional-FMI (1982); e
Banco Mundial (1982). Em 1991, juntamente com Polônia e a então Tchecoslováquia, formou o
CEFTA-Acordo Centro-Europeu de Livre Comércio.
Em março de 1996, a Hungria foi igualmente convidada a integrar-se à OECD-Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, o que representou importante passo para o pretendido acesso do
país às estruturas euroatlânticas.
No plano econômico, a iniciativa do CEFTA
(“Central European Free Trade Agreement”), do qual
atualmente fazem parte Hungria, Eslováquia, Polônia, República Tcheca e Eslovênia, pretende incrementar as trocas entre os Estados-Membros, ao mesmo tempo em que tenciona demonstrar a capacidade
de cooperação sub-regional com vistas a facilitar a futura inserção de seus membros na União Européia.
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Embora o comércio entre os países que fazem par te
do CEFTA tenha aumentado significativamente nos
últimos anos, é importante notar que o relacionamen to bilateral entre cada um deles e a UE tem crescido
em ritmo mais elevado. A relutância em ampliar e
aprofundar o Acordo de Livre Comércio Centro-Euro peu parece denotar, fundamentalmente, a dificuldade
que seus atuais membros encontram em definir claramente o futuro de sua associação, pois todos eles al mejam acima de tudo a inclusão no esquema de integração europeu ocidental. O CEFTA, embora repre sente importante iniciativa diplomática, parece ter
sido apenas um meio para se alcançar uma meta mai or, a entrada na União Européia, que constitui uma
das maiores finalidades de política externa para as
autoridades húngaras.
Os preparativos para o acesso à UE, por sua
vez, continuam a dominar o processo legislativo. Pre vê-se que o acesso deverá ganhar momentum no ano
próximo, embora subsista tensão no que diz respeito
à insistência húngara para que a UE defina a data de
entrada e a relutância da organização em fazê-lo.
Espera-se que a data de ingresso seja definida em
2000, apontando possivelmente para período especí fico em 2002. Entretanto, o êxito da candidatura hún gara estará vinculado ao progresso de outras candi daturas que serão analisadas em conjunto.
A Hungria oficialmente pediu à UE derrogação
de dez anos no prazo para conceder direitos iguais de
propriedade aos estrangeiros no país. Outros proble mas têm surgido nos campos da agricultura, fluxos de
mão-de-obra e imigração. O país tenciona, igualmen te, reter direitos de subsidiar investimentos agrícolas,
mesmo apesar de a UE estabelecer limites a tais in vestimentos em áreas e setores de comprovada su perprodução. A Hungria defende também que o livre
movimento de trabalhadores entre as fronteiras seja
logo posto em prática, e que o país seja autorizado a
modificar suas obrigações à luz do Acordo de Schen gen, e assim outorgar privilégios aos étnicos húnga ros habitantes dos países vizinhos.
Embora conte com amplo respaldo popular
(mais de 80% de aprovação) e possa trazer resulta dos palpáveis para o país como o aumento do investi mento direto estrangeiro e a concessão de subsídios
e benefícios advindos de fundos europeus para o de senvolvimento, a adesão da Hungria à UE ainda sus cita questões fundamentais. Além do país não reunir,
no momento, alguns dos requisitos mínimos como in fra-estrutura legal e alfandegária, padrões de proteção ambiental e indicadores macroeconômicos ade quados, restam dúvidas sobre até que ponto a Hun -
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gria teria condições de expandir gastos com o objetivo de atingir os padrões exigidos em diversas outras
áreas, no futuro.
Outro setor que sugere dificuldades é o agrícola, pois é improvável que seja estendido à Hungria o
nível de subsídios conferido pela PAC (Política Agrí cola Comum) aos atuais Países– Membros. Nesse
sentido, segundo alguns representantes húngaros
junto à União Européia, o pior cenário possível, na
mesa de negociações, seria a proposição, pela parte
européia, de imediata adesão do país ao esquema
comunitário. Desse modo, a busca da intensificação
do relacionamento bilateral entre a República magiar
e parceiros que ofereçam grandes possibilidades de
absorção da produção nacional, como o Brasil, tem
sido constante.
Com o intuito de garantir a paz e a estabilidade
político-estratégica em seu entorno, a Hungria logrou
ser incluída, juntamente com Polônia e República
Tcheca, na primeira onda de expansão da OTAN para
o Leste, que foi oficialmente constituída em março de
1999. A inclusão no esquema de segurança
euro-atlântico é considerada, pelas autoridades de
Budapeste, elemento essencial para a dissuasão de
irrupções étnico-regionalistas que possam vir a ocorrer nas proximidades de suas fronteiras. Da mesma
forma, a extensão do perímetro de atuação da OTAN
para a Europa do Leste dificulta um improvável, mas
possível, renascimento do expansionismo russo em
direção ao oeste – fato que exerce forte apelo para os
húngaros devido aos acontecimentos ocorridos no
passado recente do país.
7. Economia
A transição econômica em curso na Hungria
desde o final da década de 80 acelerou o declínio da
participação da agricultura na formação do PIB hún garo, que em conseqüência caiu de 16,5% em 1988
para 6,2% em 1998. A despeito do declínio, quase
40% da população húngara ainda habita regiões rurais, o que faz com que o campo e os assuntos ligados à
agricultura ainda desempenhem relevante papel. Na
medida em que se registra, outrossim, uma queda na
produção industrial, de 42% para 32% no idêntico período, constata-se que o setor de serviços esteve responsável pela geração de maior parcela do crescimento econômico: de 40% para 60% no período analisado.
Um agressivo programa de privatizações tem
sido aplicado desde 1995, atingindo grande parte dos
setores de telecomunicações, bancário, e de fornecimento de energia. Estima-se que a privatização em
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termos líquidos tenha gerado US$ 6 bilhões de recei ta, e que o setor privado já responda por cerca de
80% do PIB (29% em 1989), em uma das participa ções mais elevadas da região. O comércio exterior,
por sua vez, já superou a faixa dos 50% na formação
do PIB do país.
Em março de 1995, no governo anterior, efeti vou-se um plano de austeridade (também chamado
Plano Bokros, nome do Ministro das Finanças res ponsável por sua implementação), que visava estabi lizar a economia e permitir a continuidade do cresci mento do PIB. As medidas de austeridade incluíam
severos cortes nos gastos públicos, desvalorização
da moeda e sobretaxação de importações.
O plano foi bem-sucedido, logrando reduzir o
déficit externo e o do setor público com gradual declí nio das taxas de inflação, após breve ressurgimento
inicial em 1995. O processo de privatização, conforme
visto, foi acelerado. Esse fato foi determinante para
que se mantivesse fluxo significativo de investimentos
estrangeiros para o País, o que ajudou a melhorar a
situação das contas externas húngaras: até agosto de
1998, a Hungria absorveu mais de 40% do estoque
de capitais estrangeiros invertidos na Europa Central,
o que representou cerca de US$20 bilhões. Em fins
de 1999, contudo, não se esperam privatizações ma ciças, já que o processo se aproxima de seu término.
O Governo planeja vender ações que compõem
o capital minoritário da companhia petrolífera MOL e
da empresa de telecomunicações MATAV, ambas já
privatizadas. Ocorreu recentemente a venda da
RABA, estatal que fabrica veículos e componentes, e
espera-se privatizar, entre outras empresas de menor
relevo, a IKARUS, estatal que produz ônibus, a distri buidora de energia nacional, MVM, e as linhas aéreas
da Hungria, MALEV.
Apesar de haver sido o país mais atraente para
investimentos estrangeiros no Leste europeu, persis tem dúvidas se a Hungria conseguirá manter o mes mo nível de investimentos no futuro, uma vez encerra da a fase de privatizações. Por outro lado, o acesso da
República Magiar à OOCDE, em 1996, e às estrutu ras euro-atlânticas (ingresso na OTAN em março de
1999 e na UE, ainda sem data definida) parece apon tar para a manutenção de acentuados níveis de inver sões nos anos vindouros – resultado da nova arquite tura internacional em que se insere e da crescente
credibilidade que o país vem gozando ao longo dos
últimos anos.
Para que a confiança no sistema seja mantida,
parece de fundamental importância que o plano de
austeridade e o processo de reformas econômicas
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prossigam exitosamente seu curso. A aprovação, ainda que parcial, pela Assembléia Nacional, em 1997,
da reforma do sistema previdenciário revelou-se im portante nesse sentido. Ao abrir a possibilidade de
que indivíduos contribuam para fundos privados de
previdência, o Governo conseguiu diminuir as expectativas de déficits futuros (que se multiplicariam 10 vezes nos próximos 20 anos, caso nenhuma medida
fosse tomada, segundo o Ministério das Finanças),
além de estimular a concentração de capital para in vestimentos no longo prazo.
O esforço econômico húngaro, todavia, não se
limita à atração e ao incremento de investimentos.
Pressionados pelo persistente déficit da balança co mercial, que ocorre desde 1992, o Governo vem ofe recendo estímulos para o setor exportador. A busca
de novos mercados para os produtos nacionais tem
sido constante. A manutenção de parceiros tradicionais, todavia, continua prioritária. Entre esses, é pre ciso destacar a Alemanha (responsável por 29% das
exportações e 24% das importações), Áustria (10%
exp./ 11% imp.), Itália (8% exp./8% imp.), Rússia (6%
exp./12% imp.) e França (4% exp./ 4% imp.), segundo
dados de 1995. A pauta de exportação da Hungria
concentra-se, sobretudo, em máquinas e equipamentos de transporte, alimentos, produtos químicos e
vestuário. A pauta de importação, por sua vez, está
baseada em máquinas e equipamentos de transpor te, produtos químicos, petróleo, fios têxteis e alimentos.
De um modo geral, a economia húngara vem
apresentando um desempenho incomum para os pa drões da antiga Europa socialista (com exceção da
Polônia) A despeito de seu sistema econômico altamente centralizado, subsistem importantes variações
de desenvolvimento regional na Hungria. O mais alto
índice de atividade econômica atual se dá na região
da Transdanúbia, par ticularmente nos condados de
Budapeste e entorno, beneficiando-se igualmente a
região da fronteira com a Áustria. Ressalte-se que a
antiga região industrial do Norte do país não tem atingido nível de desenvolvimento similar.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
MENSAGEM Nº 284, DE 2002
(Nº 795/2002, 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 e 66,
do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior,
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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
Eduardo Monteiro de Barros Roxo, Ministro de Se gunda Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República Árabe da Síria.
Os méritos do Embaixador Eduardo Monteiro de
Barros Roxo, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da ane xa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 00301/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 9 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Consti tuição, e com o disposto no art. 56, e 66, do Regula mento 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 Eduardo Monteiro
de Barros Roxo, Ministro de Segunda Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente do Minis tério das Relações Exteriores, para exercer o cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Árabe da
Síria.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informa ção sobre o país e Curriculum-vitae do Ministro Edu ardo Monteiro de Barros Roxo, que, juntamente com a
Mensagem ora submetida à apreciação de Vossa
Excelência, serão apresentados ao Senado Federal
para exame por parte de seus ilustres membros.
Respeitosamente, Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE SEGUNDA CLASSE EDUARDO
MONTEIRO DE BARROS ROXO
Nascido no Rio de Janeiro/RJ, 11 de fevereiro de
1944. Filho de Eduardo Carlos Monteiro de Barros
Roxo e Heloisa Alves Roxo. Curso Superior de Literatura Francesa, ACFB/RJ. Bacharel em Direito,
PUC/RJ. Curso de Extensão Universitária sobre
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“Programas de Desenvolvimento Econômico do Bra sil”, PUC/RJ. Curso de Atualização Técnica em
Importação e Exportação, ICJ/RJ. Curso de Prática
Diplomática e Consular, IRBr. Ciclo de Estudos sobre Política Internacional, ESG. Curso de SICTEX
para Treinamento dos Chefes dos Setores de Ciências e Tecnologia das Missões Diplomáticas no
Exterior, Brasília. Diploma de Capacitação na Língua Alemã – “Goethe Institut de Berlim”, Mittelstufe.
Diploma Superior de Língua Alemã – “Goethe Insti tut de Munique”, Oberstufe. Curso de Administração
de Empresas Públicas, Escola Interamericana de
Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas,
Assunção. Curso de Filosofia Política, Harvard University. Curso de História da Civilização Ocidental,
Harvard University. Curso de Política Externa Nor te-Americana no Pós-Guerra, Harvard University.
CPF: 0039799700
CI: 5302 MRE
Terceiro Secretário, 24 de novembro de 1967.
Segundo Secretário, merecimento, 1º de janeiro de
1973.
Primeiro Secretário, antiguidade, 12 de dezembro
de 1978.
Conselheiro, merecimento, 22 de dezembro de 1982.
Ministro de Segunda, merecimento, 23 de junho 1995.
Assistente do Chefe da Divisão da Associação Latino-Americana de Livre Comércio, 1967/70.
Escritório Regional do Rio de Janeiro, 1970/73.
Assessor do Chefe do Cerimonial, 1983.
Chefe da Divisão de Protocolo (Cerimonial),
1983/85.
Chefe da Divisão do Oriente Próximo-I (DOP-I),
1993/95.
Chefe da Divisão de Operações Comerciais (DOC),
1995/96.
Bonn, Segundo Secretário, 1974/77.
Pequim, Segundo Secretário, 1977.
Pequim, Encarregado de Negócios, 1978.
Pequim, Primeiro Secretário, 1978/79.
Assunção, Primeiro Secretário, 1979/82.
Assunção, Conselheiro, 1982/83.
México, Conselheiro, 1985/88.
Ottawa, Conselheiro, 1988/91.
Damasco, Conselheiro, 1991/92.
Ottawa, Ministro-Conselheiro, 1996/99.
Munique, Cônsul-Geral, 1999/2002.
Estagiário na Carteira de Comércio Exterior do Ban co do Brasil, 1969.
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Estagiário no Departamento Econômico e na Gerên cia de Câmbio do Banco Central, 1969.
Conferência das Partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu, Caracas, 1969 (assessor).
Reunião da Comissão Nacional de Fiscalização de
Entorpecentes, 1971 (representante do MRE).
III Congresso Interamericano da Habitação, Rio de
Janeiro, 1971 (assessor).
Conferência das Partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu, 1971 (assessor).
Delegação Brasileira à Assinatura do Acordo de Co operação sobre os Usos Pacíficos da Energia Nu clear, assinado pelos Governadores do Brasil e
RFA, Bonn, 1975 (membro).
V Reunião da Comissão Mista Brasil-RFA de Cooperação Científica e Tecnológica, Bonn, 1975 (membro).
Reunião do Comitê Executivo Preparatório da Con ferência sobre Transferência de Tecnologia Nuclear,
Teerã, 1975 (representante do MRE).
Chefe do Cerimonial ad hoc do Governo do Estado
do Pará, 1974.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior
REPÚBLICA ÁRABE DA SÍRIA
RELAÇÕES BILATERAIS
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a assinatura do Primeiro Programa Executivo sob o
escopo do referido Acordo.
2. Relações bilaterais. Dados recentes
O Vice-Ministro dos Negócios Estrangeiros,
Embaixador Suleiman Haddad aceitou, no decorrer
do ano 2000, convite para visitar oficialmente o Brasil. A visita foi agendada inicialmente para novembro
de 2000, mas acabou postergada pelo agravamento
da situação no Oriente Médio.
O Ministro da Defesa, Geraldo Quintão, formalizou, em outubro de 2000, convite para que seu homólogo sírio, General Mustafá Tlas, visite oficialmente o
Brasil. Em janeiro de 2001, O General Tlas comunicou à Embaixada em Damasco que, em razão da situação regional, não poderia aceitar naquele momento
o convite brasileiro. Estendeu, no entanto, convite
para que o Ministro brasileiro visite oficialmente a Síria.
A próxima visita oficial do Secretário-Geral das
Relações Exteriores, Embaixador Osmar Chohfi, a
Damasco, em setembro vindouro, poderá alçar a relação bilateral a um novo patamar de entendimento,
propiciando novas iniciativas que contribuam para o
adensamento dos contatos e para o fortalecimento do
intercâmbio em diversos campos.
3. Comércio bilateral

1. Relações bilaterais. Histórico
Brasil e Síria estabeleceram relações diplomá ticas em 1945. Até a abertura da Legação em Da masco, em 1951, a representação brasileira era cu mulativa com Beirute. Em 1958, com a constituição
da República Árabe Unida (Egito/Síria), a legação
foi transformada em consulado-geral. Após a disso lução da RAU, em 1961, foi criada a Embaixada em
Damasco.
As relações bilaterais são corretas e cordiais,
embora careçam de maior densidade. A presença de
grande contingente de origem síria na população bra sileira e a importância estratégica da Síria no Oriente
Médio são fatores relevantes nessas relações.
No plano político, merece registro a visita do
Subsecretário-Geral de Assuntos Políticos do Itama raty a Damasco, em setembro de 1995, portando carta do Ministro de Estado ao Chanceler Faruk al-Cha raa, e a visita do Ministro da Educação da Síria ao
Brasil, em fevereiro de 1997, quando foi assinado o
Acordo de Cooperação Cultural e Educacional, o pri meiro acordo concluído entre os dois países. No mo mento, estão sendo preparadas as negociações para

O intercâmbio comercial tem-se revelado instável e pouco expressivo.
Entre 1981 e 1999, o volume total das exportações brasileiras foi de US$ 726 milhões, implicando
elevado saldo favorável ao Brasil, no valor de US$688
milhões. Os principais produtos exportados à Síria
são: açúcar, café, pasta de madeira, papel, produtos
químicos, produtos siderúrgicos, veículos (picapes e
ônibus) e autopeças. As exportações sírias constituem-se basicamente de sementes, petróleo e fosfato
de cálcio. O comércio tem sido tradicionalmente superavitário para o Brasil.
Apesar de ainda pouco significativo, o comércio
bilateral vem registrando aumentos sucessivos, o que
indica a necessidade de manutenção de esforços
para sua intensificação mediante a diversificação da
pauta de exportação. A Embraer tem demonstrado interesse em efetuar vendas para os países do Oriente
Médio e o Governo sírio revelou-s0e interessado em
discutir a possibilidade de estabelecer uma ligação
aérea entre a Síria e o Brasil, através da Syrian Airlines (estatal).
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INFORMAÇÕES BÁSICAS
1. Composição do governo:
Chefe de Estado: Bachar Al-Assad (Presidente
da República Árabe Síria)
Chefe de Governo: Mohammed Mustafa Miro
(Presidente do Conselho de Ministros)
Ministro dos Negócios Estrangeiros: Faruk
Al-Charaa
1. Dados básicos:
DADOS BÁSICOS
Índice de Desenvolvimento Humano (*) 111°
(*) PNUD 2000 – BrasiI-74°
População (milhões) – 2001 16,7
PIB (US$ bilhões) – 2000 50,9

1. Política externa
A Síria e o conflito no Oriente Médio
Ocupado por Israel em junho de 1967 e formal mente anexado a seu território em 1981 (decisão ra tificada pelo Knesset em 1991), o planalto do Golã
está no centro da discórdia entre Damasco e Tel
Aviv. As divergências de princípio sobre esse ponto,
juntamente com a definição da linha da fronteira, di ficultam os entendimentos entre as partes. Após
1967, cristalizou-se uma situação de beligerância
entre Síria e Israel que estimulou o alinhamento da
Síria com a então União Soviética.
Israel tem afirmado o propósito de devolver o
território ocupado em troca de garantias de seguran ça e da normalização das relações diplomáticas com
Damasco. A Síria pretende a devolução integral do
território ocupado, ou seja, o retorno às fronteiras an teriores a 4 de junho de 1967. Isso implicaria seu
acesso às margens do Lago Tiberíades (Mar da Gali léia) e o controle das nascentes do Rio Jordão. Israel,
por outro lado, prefere considerar as fronteiras acor -
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dadas, em 1923, entre França e Grã-Bretanha, potências que detinham o mandato sobre a Síria e a Palestina. Essas fronteiras foram fixadas a curta distância
das margens do Lago Tiberíades. Desde a década de
1920 até às vésperas da criação do Estado de Israel
(abril de 1948), populações sírias foram ocupando a
área até alcançar as margens do Lago. Israel aceitou,
até junho de 1967, o fato consumado.
A Guerra do Golfo (1990), na qual apoiou a coalizão anti-Iraque, permitiu à Síria romper o relativo isolamento em que se encontrava com relação a algumas potências ocidentais, sobretudo os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha, devido à sua relação privilegiada com a União Soviética. Melhoraram,
também, as relações com os países do Conselho de
Cooperação do Golfo (CCG), aliados das potências
ocidentais
As negociações de paz entre a Síria e Israel,
possibilitadas pela Conferência de Madri de 1991, registraram alguns avanços, mas foram interrompidas
em março de 1996. Na época, em retaliação à escalada de atos violentos em Israel nos primeiros meses
de 1996, o então Primeiro-Ministro Shimon Peres determinou a operação “Vinhas da Ira”, no sul do Líbano.
Com isso, o diálogo sírio-israelense estremeceu, vindo a interromper-se totalmente após a eleição de Bin yamin Netanyahu (Partido Likud) como Primeiro-Ministro de Israel, em maio de 1996.
A chegada ao poder de Ehud Barak (Partido Trabalhista) ao Governo de Israel, em junho de 1999, viria a representar importante ponto de inflexão para as
relações sírio-israelenses. Os elogios trocados por intermédio da imprensa entre Barak e o então Presidente sírio Hafez AI-Assad, pouco depois da eleição
do israelense, constituíram os primeiros prenúncios
de um desbloqueio das conversações de paz, depois
de quase quatro anos de estagnação.
Criou-se um clima propício à retomada do diálo go, e o ex-Presidente norte-americano, Bill Clinton,
anunciou, em dezembro de 1999, a retomada das negociações sírio-israelenses, registrando-se, no dia 15
daquele mês, o primeiro encontro entre Barak e o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Síria, Faruk AlCharaa, em Washington.
As negociações tiveram continuidade em reuniões de trabalho em Shepherdstown, Virginia Ocidental, no período de 3 a 10 de janeiro de 2000. Iniciaram-se as primeiras conversações substantivas, paralelas às reuniões de quatro comitês técnicos (água,
fronteiras, normalização e segurança), registrando-se, no entanto, progressos apenas em questões
procedimentais.
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Em 17 de janeiro, entretanto, contrariando as
expectativas otimistas, foi anunciado o adiamento das
negociações por tempo indeterminado. Endurecendo
sua posição, a Síria passara a exigir, para retornar à
mesa de negociações, compromisso de Israel de que
procederia à restituição plena das Colinas de Golã
(faixa de transição do planalto até o vale do Jordão) e
restabeleceria as fronteiras anteriores a 4 de junho de
1967. A Síria retirou-se, assim, para fortalecer sua posição negociadora.
Havia expectativa, contudo, de que as negocia ções viessem a ser reiniciadas em curto prazo, com
base em fórmula de compromisso que estava então
sendo elaborada pelo Governo norte-americano.
Do ponto-de-vista de Israel, a devolução do ter ritório estaria condicionada a um referendo popular,
necessitando-se, contudo, definir o destino dos colo nos israelenses instalados no Golã e construir um so fisticado sistema de segurança, com provável monito ramento internacional.
Em reunião mantida com seu Gabinete, em fe vereiro de 2000, Barak reafirmou que, respeitadas as
exigências israelenses de segurança e de normaliza ção das relações bilaterais, o seu Governo estaria
disposto a proceder à desocupação daquela região.
Barak mencionou, a respeito, que pelo menos
quatro de seus antecessores teriam considerado a
devolução total das Colinas: Yitzhak Shamir, Yitzhak
Rabin, Shimon Peres e Binyamin Netanyahu. Ehud
Barak também lembrou a necessidade de que orga nismos internacionais estivessem envolvidos no mo nitoramento da aplicação de um eventual tratado. À
época, despertou igualmente atenção declaração do
assessor de segurança do então Primeiro-Ministro
Barak, Danny Ya tom (ex-assessor do Primeiro-Minis tro Rabin), segundo a qual, em 1993, Rabin teria in formado ao então Secretário de Estado norte-ameri cano, Warren Christopher, que “no caso de que todas
as nossas exigências sejam alcançadas, eu não des cartaria a linha de 4 de junho como uma das fronteiras
sobre as quais estamos decidindo”. Damasco vinha
insistindo nessa disposição de Rabin, sem que se ti vesse, até então, nenhuma confirmação do fato.
O encontro entre o Presidente Bill Clinton e o
Presidente Hafez Al-Assad em Genebra, em 26 de
março de 2000, chegou a despertar novas esperan ças de um desbloqueio das negociações entre Da masco e Tel Aviv. Tais expectativas, no entanto, foram
parcialmente frustradas, já que Clinton e Al-Assad
não chegaram a nenhum acordo que permitisse a re tomada das conversações de paz sírio-israelenses.
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Os esforços viram-se interrompidos com o falecimento do Presidente sírio em junho de 2000.
Desde a assunção da Presidência por Bachar
Al-Assad, em julho de 2000, este vem indicando que
pretende manter inalteradas as pré-condições tradicionalmente defendidas por seu pai para retomar o ca minho das negociações de paz com Israel: devolução
do Golã, com o traçado da fronteira conforme a linha
vigente antes da Guerra dos Seis Dias, de 1967. Vem
reafirmando, também, a importância do relacionamento com os demais países árabes e instando os
Estados Unidos para que assumam o papel de intermediário isento, como co-patrocinador do processo
de paz.
Mesmo após a eleição de Ariel Sharon em Israel, em fevereiro de 2001, o Presidente Bachar continuou a sinalizar à parte israelense estar disposto a
negociar, desde que sob as condições supracitadas.
O Primeiro-Ministro israelense, de seu lado, argumenta que está disposto a negociar, desde que não
sejam impostas pré-condições, embora, de fato, venha relegando o assunto a segundo plano.
Relacionamento especial com o Líbano
Com a assinatura dos Acordos de Taef, em ou tubro de 1989, a Síria emergiu como o grande agen te pacificador da guerra civil no 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. Desde então, Da masco passou a utilizar-se da “carta libanesa” (con flitos no sul do Líbano e influência sobre o Hizbolá libanês) para fazer frente a Israel nas negociações
regionais de paz e para obter a devolução do Golã.
No final de maio de 1999, o colapso do Exército do
Sul do Líbano (ESL), milícia libanesa apoiada por
Israel, frente às ações cada vez mais eficientes do
Hizbolá, 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
no mês de maio, encerrando vinte e dois anos de ocupação. Não lhe restando outra opção, o Governo sírio,
ainda que tardiamente (1-6-2000), informou aceitar
os termos da retirada e da demarcação de fronteiras
no sul do Líbano, a cargo das Nações Unidas. Coincidentemente, poucos dias antes da retirada do exército israelense, em reunião com seus colegas egípcio e
saudita para discutir o processo de paz regional, o

OUTUBRO 2002

17822 Quarta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Chanceler sírio, Faruk Al-Charaa, admitiu como vitori osa para o mundo árabe a retirada de Israel do sul do
Líbano, concordando com a recomendação de que as
tropas da ONU (UNIFIL) viessem a ocupar o espaço
deixado com a saída dos soldados israelenses.
Têm sido mais freqüentes, desde a saída israe lense do território libanês (apesar da continuada di vergência sobre as fazendas de Shaaba), em Beirute
como em outras cidades libanesas, manifestações
populares contrárias à presença síria, e à sua inge rência nos assuntos internos libaneses.
Desdobramentos recentes e novas alianças es tratégicas
O novo Presidente sírio, Bachar Al-Assad, de clarou ao assumir que uma paz (com Israel), justa e
global, é a escolha estratégica do país. Assegurou,
no entanto, que não abrirá mão de nenhuma parcela
do território sírio e fez um apelo para que os Esta dos Unidos assumam o papel de intermediador
isento.
No périplo que o Secretário de Estado nor te-americano, Colin Powell, efetuou pela região em fe vereiro de 2001, em sua passagem por Damasco,
além da retomada das negociações entre sírios e is raelenses, também abordou-se a questão do embar go ao Iraque. O Governo sírio é um dos maiores advo gados para que este seja suspenso, participando ativamente do programa “petróleo por alimentos”. Ba char Al-Assad ouviu do emissário norte-americano
que Washington pretenderia rever o embargo, com
vistas à adoção de “sanções inteligentes”, que não
agravem o sofrimento do povo iraquiano.
O Parlamento sírio aprovou, por unanimidade,
acordo de livre comércio com o Iraque, assinado em
janeiro de 2001, pelo Primeiro-Ministro Mohammed
Mustafa Miro e o Vice-Presidente iraquiano, Taha
Yassin Ramadan. Ainda que os dois países não man tenham relações diplomáticas desde a 1ª Guerra do
Golfo (Irã-Iraque/1980 a 1988) , o acordo reforçou o
processo de reaproximação dos dois países vizinhos,
que já vinha sendo observado desde 1997, com a im plementação de um programa de cooperação econô mica e comercial, para satisfazer os termos da resolu ção “petróleo por alimentos” adotada pelo Conselho
de Segurança das Nações Unidas (CSNU).
O Presidente Bachar Al-Assad realizou também
visita oficial de dois dias ao Irã, em janeiro de 2001, a
primeira a um país não-árabe desde sua assunção à
presidência. A ocasião serviu para que fossem ratifi cados os laços entre o Irã e a Síria , aliado de primeira
hora da Revolução Islâmica.
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Com efeito, Teerã e Damasco têm cultivado
boas relações desde a vitória da Revolução Islâmica,
em 1979, havendo Damasco, logo em seguida, apoiado Teerã na guerra contra o Iraque, aliança de certa
forma compreensível em função das rivalidades his tóricas existentes entre os Partidos Baas sírio e iraquiano. Cabe lembrar que, por ocasião da 2ª Guerra
do Golfo (1991), o Governo sírio decidiu apoiar a coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos da
América, o que lhe valeu, à época, dividendos para
reduzir seu isolamento internacional. Também contribui para a continuada interação entre Teerã e Damasco a postura comum de apoio ao Hizbolá libanês, havendo o Presidente Khatamí declarado, quando da
recente passagem do Primeiro-Ministro libanês, Rafiq
al-Hariri, por Teerã, que uma das “condições basilares da estabilidade na região do Oriente Próximo decorre da estreita cooperação entre o Irã, o Líbano e a
Síria”.
A visita de Sua Santidade O Papa João Paulo II
à Síria, em 5 e 6 de maio do corrente ano, pode ser
considerada uma vitória diplomática para Damasco.
Uma extraordinária operação de relações públicas
permitiu dar a conhecer ao mundo a liberdade religiosa e a harmonia existentes entre os diferentes credos
no país. Por outra par te, a visita serviu ao Governo sírio como boa oportunidade para apresentar à mídia
mundial sua versão do conflito árabe-israelense. A visita do Santo Padre à Grande Mesquita Omíada de
Damasco (a primeira que realizou a uma mesquita),
constituiu marco histórico no diálogo entre cristãos e
muçulmanos e só foi possível graças à convivência
pacífica entre as diferentes crenças e ao espírito islâmico liberal prevalecentes na Síria. Apesar de classificada como peregrinação a lugares marcantes da vida
de São Paulo, a viagem teve evidentes implicações
políticas, que a Síria soube explorar. No discurso de
saudação ao pontífice, o Presidente Bachar Al-Assad
fez duras críticas a Israel e comparou o sofrimento do
povo palestino ao de Cristo. O Papa João Paulo II,
conforme divulgado, levou apoio à comunidade cristã
do país, composta por cerca de dois milhões de indivíduos (aproximadamente 1/8 da população).
Em junho de 2002, tropas sírias iniciaram sua
retirada da região sul do Monte Líbano e da área de
Beirute, dirigindo-se para a planície de Bekaa. A mo vimentação das tropas não era esperada, apesar de o
tema, inabordável até há pouco tempo, haver ultimamente contaminado a sociedade civil e os debates no
Parlamento libanês. O patriarca maronita Sfeir tem
sido um dos principais expoentes da corrente contrária à continuação da presença síria no país (cujo iní-
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cio foi permitido pelo Acordo de Taef, de setembro de
1989).
Esse reposicionamento das tropas sírias cau sou especial contentamento no Líbano e terá contri buído para melhorar significativamente na imagem síria no país.O fato poderá significar, também, um fortalecimento interno do Presidente Bachar Al-Assad, em
relação aos setores conservadores sírios, contrários
a qualquer relaxamento da tutela sobre o Líbano.
O Presidente Bachar Al-Assad realizou visita
oficial à França, ainda em junho de 2001, onde dispôs
de tribuna privilegiada para apresentar os principais
pontos que pautam a nova política externa da Síria. A
viagem faz parte de uma campanha para recuperar a
imagem síria no Ocidente, desgastada por uma série
de declarações que o presidente proferira sobre o
conflito árabe-israelense. Bachar Al-Assad procurou
apresentar, durante sua visita, os principais pontos
que pautam a política externa da Síria, em especial
em relação ao conflito no Oriente Médio e ao Líbano.
Segundo o mandatário sírio, o processo de paz
teria regredido praticamente a seu estado inicial pela
intransigência de Israel, onde a cultura da paz “ainda
não estaria amadurecida”. Insistiu com veemência
que algumas de suas declarações recentes não deve riam ser consideradas anti-semitas, atribuindo o
mal-entendido à dificuldade do Ocidente em analisar
o conflito desde uma perspectiva árabe. Reiterou o
compromisso da Síria com a manutenção da paz e da
autodeterminação palestina e criticou as propostas
Mitchell e Tenet, que considera soluções apenas pon tuais destinadas basicamente a beneficiar o lado israelense. Bachar El-Assad defende o princípio da “paz
pelos territórios”. Quanto ao Líbano, defendeu o cará ter especial das relações entre Damasco e Beirute,
assegurando que a Síria não pretende exercer qual quer hegemonia na política interna do país vizinho. O
Presidente Chirac deu um voto de confiança à Admi nistração síria ao declarar que não poderá haver paz
no Oriente Médio sem a participação da Síria e do Líbano e mencionou a necessidade da restituição das
Colinas de Golã. Chirac não deixou de assinalar, con tudo, que o apoio da comunidade internacional estará
condicionado ao empenho do Governo sírio em pre servar a soberania do Líbano e em promover refor mas que produzam uma efetiva abertura política e
econômica, com ênfase no respeito aos direitos eco nômicos.
Com a intensificação da Intifada de al-Aqsa e o
agravamento do conflito entre israelenses e palesti nos no início de 2002, a Síria, embora inicialmente re ticente, acabou por apoiar, na Cúpula da Liga Árabe,
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realizada em Beirute em março, a Iniciativa Árabe de
Paz, formulada com base na iniciativa do Príncipe
Herdeiro saudita Abdallah, pela qual todos os 22 paí ses árabes propuseram o reconhecimento conjunto
de Israel em troca da devolução dos territórios ocupados em 1967 e de uma solução justa para o problema
dos refugiados palestinos.
2. Política interna
O Governo está formado por uma coalizão –
Frente Nacional Progressista -composta por sete
partidos, sob a liderança do Partido Baas. Dando
prosseguimento à tendência registrada a partir de
1997, o regime sírio continuou a reorganizar-se internamente. Em fevereiro de 1999, o então Presidente Hafez AL-Assad fora reconduzido, por referendo popular, a um novo mandato de 7 anos.
Um novo Gabinete ministerial, composto por 37
membros e encabeçado pelo Primeiro-Ministro Mohammed Mustafa Miro, ex-Governador de Alepo, foi
empossado em março de 2000. Segundo noticiou a
imprensa síria à época, a principal tarefa do novo Governo seria encontrar saídas para a situação econômica, que vinha sendo marcada por uma difícil fase
recessiva, queda de exportações e elevados índices
de desemprego.
Em 22 de maio de 2000, foi anunciado pela imprensa síria o suicídio do ex-Primeiro Ministro Mahmud AL Zoubi, acusado de improbidades administrativas durante a sua gestão.
Em 10 de junho passado, faleceu o Presidente
sírio, Hafez Al-Assad, que ocupava o cargo desde
1970. Seu filho, Bachar Al-Assad, vinha sendo preparado pelo pai para sucedê-lo no cargo. Logo após a
morte do pai, Bachar foi nomeado Chefe das Forças
Armadas (atribuição inerente ao Presidente da República). Sua candidatura foi rapidamente oficializada
pelo Partido Baas, após alteração constitucional da
cláusula que estipulava a idade mínima de 40 anos
para candidatos à Presidência da República para 34
anos.
Apesar das tentativas de voltar ao país de Rifaat
Al-Assad, irmão e tradicional rival de Hafez Al-Assad,
Bachar não teve dificuldades em ver seu nome apro vado em referendo popular, realizado em 10 de julho
de 2000. Em sua cerimônia de posse, no dia 17 de julho, o novo Presidente afirmou que deverá dar continuidade às diretrizes políticas de seu pai, mas dedicará atenção também ao processo de modernização
econômica e reforma administrativa, visando à eficiência e ao fim da corrupção.
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No início de 2001, o Presidente Bachar ensaiou
tentativas de abertura política no cenário interno sírio,
com a concessão de autorização para a publicação
de periódicos privados e de oposição ao Governo,
além de terem sido permitidas as reuniões públicas
(“salões de discussão política”) e a abertura de uni versidades privadas, vedadas no país desde 1963.
Cabe lembrar que, desde aquele ano, vigora no país
Lei Marcial que proíbe quaisquer formas de reuniões
públicas. Apesar dos sinais de uma “primavera de Damasco”, logo houve reações contrárias, com a deten ção de políticos e a imposição de censura previa aos
‘salões de discussão política”.
A abertura política sofreu novo abalo, em maio
de 2002, com a decisão das autoridades judiciais do
país de realizar o julgamento de dois dissidentes políticos (detidos em outubro de 2001 junto com outras 8
pessoas, inclusive o líder comunista Riad Al-Turk e o
deputado independente de oposição Maamoun
Al-Homsi. Este e outros incidentes parecem indicar o
firme propósito de setores políticos damascenos de
boicotar a tímida abertura iniciada pelo Presidente
Bachar.
Resta saber se esses segmentos conseguirão
resistir às crescentes pressões por maior liberdade
de expressão exercidas pelos setores independentes
da classe política e pelas organizações de direitos humanos. A continuidade dessas pressões, impensáve is no regime anterior, poderia significar a irreversibili dade de um processo que se afigura lento, mas certo.
3. Economia
O Governo sírio tem buscado avançar no capí tulo das reformas econômicas e despertar o interes se de investidores estrangeiros e de homens de ne gócios locais. Merece destaque a assinatura de
acordo alfandegário com o Líbano, em fevereiro de
1999, com o objetivo da liberação total e recíproca
de impostos sobre os produtos industriais de ambos
os países. Novas medidas de caráter interno foram
anunciadas, em março de 2001, com vistas a revigo rar a economia.
No setor agrícola os resultados apresentados
ainda não são satisfatórios. Cerca de 80% das terras
agricultáveis depende de chuvas esporádicas e da irrigação. A água constitui problema essencial para o
Governo sírio, em razão do crescimento populacio nal.
Nos últimos anos, o Governo tem envidado es forços para desenvolver o setor petrolífero. A tendên cia de preços baixos do produto prevalecente por
quase toda a década de 1990 – só interrompida depo -
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is do acordo dos produtores para a diminuição da
oferta de março de 1999 – afetou economia síria.
Em maio de 1998, tiveram início as negociações
entre a Síria e a UE, com vistas à assinatura de um
acordo de associação. O processo prenuncia-se lon go, dada a quantidade de barreiras que terão de ser
desmontadas com vistas à liberalização dos setores
centralizados da economia síria, de perfil essencialmente estatal.
A dívida externa situa-se em cerca de 22 milhões de dólares. Apesar da situação acima descrita,
o crescimento do PIB que em 1999 fora nulo, em 2000
reagiu, atingindo 3,5%.
Em fins de março de 2001, o Parlamento sírio
aprovou projeto de lei que permite a atuação de ban cos privados (locais ou estrangeiros) no país, pondo
fim a 38 anos de monopólio estatal no setor. Segundo
a nova legislação, os bancos privados ficarão sob a
supervisão do Banco Central e pelo menos 51% do
seu capital deverá ser sírio, podendo o restante ser de
origem estrangeira. Os bancos estatais continuarão
atuando normalmente. Trata-se de uma das principais
medidas tomadas pelo Governo para a modernização
econômica e financeira do país. Acredita-se que cerca de cinqüenta instituições financeiras estrangeiras
estejam interessadas em operar no mercado financeiro sírio.
Em maio de 2002, o Presidente Bachar El-as sad enviou à apreciação da Assembléia Nacional o
Nono Plano Qüinqüenal para o desenvolvimento da
Síria. Esse plano constitui moldura para a implementação das propostas avançadas pelo presidente, no
que tange à necessidade de se proceder à modernização gradual da economia síria, através de reformas
institucionais e do arcabouço jurídico, mediante a modernização das regras vigentes, a supressão de obs táculos burocráticos ao livre curso dos investimentos
locais e estrangeiros, e a mobilização de capitais públicos e privados por intermédio da ativação do setor
privado da economia e da possibilidade do setor pú blico de atuar em mercados estrangeiros.
A abertura econômica proposta encontra, no
entanto, a oposição da nomenclatura do regime, formada pelos membros do partido Baath e das forças
armadas que se beneficiaram da estatização socialista e temem os efeitos da linha privatizante defendida
por Bachar. A solução desse impasse dificilmente se
dará de forma rápida. Exemplo flagrante é dado pelo
projeto de abertura do setor financeiro à banca estrangeira: os decretos que permitiram a instalação de
instituições privadas estrangeiras foram assinados
em 2000, mas, segundo o Biblos Bank (o maior banco
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comercial libanês, interessado em atuar no mercado
sírio) ainda permanecem em vigor 143 normas, leis e
regulamentos que inviabilizam a instalação e o funci onamento das agências bancárias privadas.
( À Comissão de Relações Externas e
Defesa Nacional. )
MENSAGEM Nº 285, DE 2002
(Nº 796/2002, 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, aprova do 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 EDUARDO MOREIRA LIMA, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Estado de Israel.
Os méritos do Embaixador Sérgio Eduardo Mo reira Lima, que me induziram a escolhê-lo para o de sempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 00302/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 9 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Consti tuição, 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 Eduardo Moreira
Lima, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di plomata, do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embai xador do Brasil junto ao Estado de Israel.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informa ção sobre o país e Curriculum Vitae do Embaixador
Sérgio Eduardo Moreira Lima, 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.
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Respeitosamente, _ Celso Lafer, Ministro de
Estado das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE SÉRGIO
EDUARDO MOREIRA LIMA
Nascido no Rio de Janeiro, RJ, 19 de abril de 1949.
Filho de Everardo Moreira Lima e Maria Eudóxia
Moreira Lima.
CPF: 26865610768
CI: 5119-MRE
Bacharel em Direito, Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (1972). Conclusão do Curso de Língua
Inglesa, Instituto Brasil-Estados Unidos (RJ). “Certifi cate of Proficiency in English”, Universidade de
Cambridge. “IX Brazil Student Leader Seminar on
American Culture and Civilization”, Universidade da
Califórnia, Los Angeles (1970). “Certificat Pratique
de Langue Française”, Universidade de Nancy, “Diplôme d’Études Françaises”, Universidade de Nancy.
Curso Especial de Língua Alemã, IRBr. Curso de
Preparação à Carreira de Diplomata do Instituto Rio
Branco (1971). Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas do Instituto Rio Branco (1973). Seminário so bre Diplomacia: “The United Nations and World
Order”, Georgetown University (1980). Curso de
Altos Estudos do Instituto Rio Branco (1990). Diploma de Conclusão do Programa “Contemporary
American Politics” da Universidade de Nova York
(1991).
Terceiro-Secretário, por concurso, 6 de fevereiro de
1973.
Segundo-Secretário, por merecimento, 28 de abril
de 1977.
Primeiro-Secretário, por merecimento, 23 de janeiro
de 1980.
Conselheiro, por merecimento, 16 de dezembro de
1986.
Ministro de Segunda Classe, por merecimento, 20
de dezembro de 1993.
Ministro de Primeira Classe, por merecimento, 20 de
junho de 2001.
Assistente do Chefe da Divisão da América Meridional-I, 1973.
Oficial de Gabinete do Ministro de Estado,
1974/1975.
Assessor do Ministro de Estado, 1975/1979.
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Assessor do Subsecretário-Geral de Administração
e Comunicações, 1986/1987.
Chefe da Divisão de Privilégios e Imunidades do Ce rimonial, 1987/1989.
Chefe, substituto, do Cerimonial, 1987/89.
Coordenador Executivo do Departamento Econômi co, 1992.
Chefe da Divisão de Agricultura e Produtos de Base
do Departamento de Política
Comercial, 1992/1994.
Chefe, substituto, do Departamento de Política Co mercial, 1994/95.
Secretaria de Controle Interno, Ministro de Segunda
Classe, 1999.
Washington, Segundo-Secretário, 1979/1980.
Washington, Primeiro-Secretário, 1980/1983.
Lisboa, Primeiro-Secretário, 1983/1986.
Lisboa, Encarregado de Negócios, 1985/86.
Lagos, Encarregado de Negócios, 1987 (serviço
provisório).
Nova York, Missão junto às Nações Unidas, Conse lheiro, 1989/1992.
Londres, Ministro-Conselheiro, 1995/1999.
Londres, Encarregado de Negócios, 1995/1999.
À disposição da Comitiva do Ministro da Indústria e
Comércio do Paraguai, 1973.
Reunião do Conselho Deliberativo da SUDESUL,
Curitiba, 1973 (representante do MRE).
V Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do
Prata, Cochabamba, 1975 (assessor).
VII Assembléia Geral da OEA, Granada, 1977 (as sessor).
Visita do Ministro das Relações Exteriores a Trinidad
e Tobago, 1977 (comitiva de apoio).
Conferência dos Ministros das Relações Exteriores
dos Países Não-Alinhados,
Belgrado, 1978 (delegado).
Missão Comercial ao Iraque, chefiada pelo Ministro
da Indústria e do Comércio, Bagdá, 1978 (membro).
Missão Especial às Cerimônias que marcaram o iní cio do Pontificado de Sua Santidade o Papa João
Paulo II, Roma, 1978 (membro).
X Reunião de Chanceleres dos Países da Bacia do
Prata, Punta del Este, 1978 (delegado).
Reunião das Equipes de Planejamento Político Bra sil-EUA, Washington, 1980
(membro).
Reunião do Grupo de Comércio Brasil-EUA, Washington, 1981 (delegado).

49

Outubro de 2002

Conferencista no “Foreign Service Institute” do Departamento de Estado,
Washington, 1982.
Reunião do Grupo Brasil-EUA para a negociação de
novas bases de cooperação bilateral em ciência e
tecnologia, Washington, 1982 (delegado).
Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-EUA sobre
Energia Nuclear, Washington, 1983 (delegado).
Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-EUA sobre
Cooperação Científica e Tecnológica, Washington,
1983 (delegado).
Reunião do Grupo de Trabalho Brasil-EUA sobre
Cooperação Espacial,
Washington, 1983 (delegado).
Reunião sobre Cooperação Econômica com a Gui né-Bissau, Lisboa, 1983
(assessor).
Visita do Ministro das Relações Exteriores a Lisboa,
1984 (comitiva).
Reunião Ministerial do GATT para o lançamento de
uma Nova Rodada de
Negociações Comerciais Multilaterais (Rodada Uruguai), Punta del Este, 1986
(delegado).
Eleito Secretário-Executivo da Reunião Preparatória
da XIV Reunião Consultiva
do Tratado da Antártida, Rio de Janeiro, 1987.
Eleito Secretário-Executivo da XIV Reunião Consultiva do Tratado da Antártida,
Rio de Janeiro, 1987.
Encontro dos Presidentes do Brasil e Peru em Rio
Branco e Porto Maldonado,
1987 (comitiva de apoio).
Visita Presidencial à Colômbia, 1988 (comitiva de
apoio).
Missão Precursora à Visita Presidencial à Bolívia,
1988 (membro).
Primeira Reunião Presidencial do Grupo dos Oito –
Mecanismo Permanente de
Consulta e Concertação Política. Acapulco, 1988
(comitiva de apoio).
Visita Presidencial a Nova York para a III Sessão
Especial da Assembléia Geral
das Nações Unidas dedicada ao Desarmamento,
1988 (comitiva de apoio).
Visita Presidencial à China, 1988 (comitiva de
apoio).
Visita Presidencial a Paris e Lisboa, 1988 (comitiva
de apoio).
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Visita Presidencial à Argentina, 1988 (comitiva de
apoio).
44ª, 45[, 46ª Sessões da Assembléia Geral das Na ções Unidas, Nova York, 1989,
1990, 1991 (delegado).
Sessões de 1990, 1991 e 1992 do Comitê Especial
sobre a Carta das Nações
Unidas e sobre o Fortalecimento do Papel da Orga nização, Nova York (delegado).
Sessão do Comitê Especial sobre “Peace Keeping”,
Nova York, 1990 (delegado).
Grupo de Trabalho sobre Práticas Contratuais Inter nacionais da Comissão das
Nações Unidas para o Direito Comercial Internacio nal, Nova York, 1991 e 1992
(delegado).
Sessões da Comissão das Nações Unidas para o
Direito Comercial Internacional,
Nova York, 1991 e 1992 (delegado).
Reunião de Consultas bilaterais com os EUA ao am paro do Código de Subsídios e
Direitos Compensatórios do GATT. Brasília, 1992
(delegado).
60ª Sessão do Conselho Internacional do Café e
Reunião do Comitê de Trabalho
para a negociação de um novo Acordo Internacional
do Café, Londres, 1992
(delegado).
4ª Reunião do Conselho de Governadores do Fundo
Comum de Produtos de Base,
Amsterdã, 1992.
Governador alterno do Brasil junto ao Fundo Co mum de Produtos de Base.
1992/95.
Vice-Presidente do Conselho de Governadores do
Fundo Comum de Produtos de
Base, 1992/93.
61ª Sessão do Conselho Internacional do Café e
Reunião do Comitê de Trabalho
para a negociação de um novo Acordo Internacional
do Café, Londres, 1993
(delegado).
Reunião dos Países Produtores Membros da OIC,
México, 1993 (delegado).
62ª Sessão do Conselho Internacional do Café e
Reunião do Comitê de Trabalho
para a negociação de um novo Acordo Internacional
do Café, Londres, 1993
(delegado).
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Comissão Mista sobre Cooperação Econômica Brasil-Colômbia, Brasília, 1993
(delegado).
Comissão Mista sobre Cooperação Econômica Brasil-Irã, Brasília, 1993
(delegado).
Comissão Mista sobre Cooperação Econômica Brasil-Finlândia, Brasília, 1993
(delegado).
Comissão Mista sobre Cooperação Econômica Brasil-China, Brasília, 1993
(delegado).
Reunião do Comitê ad hoc para Avaliação da OLADE,
Quito, 1993 (Chefe da
Delegação).
Reunião com a Colômbia e os Países Produtores de
Café da América Central, São
Salvador, 1993 (delegado).
Reunião do Grupo ad hoc de coordenação entre o
Mercosul e o GATT,
Montevidéu, 1993 (Subchefe da Delegação).
II Reunião com a Colômbia e os Países Produtores
de Café da América Central,
Rio de Janeiro, 1993 (delegado).
Reunião Ministerial dos Países Produtores de Café,
Kampala, Uganda, 1993
(delegado).
Reunião do Comitê Técnico para a preparação do
projeto de Associação dos Países
Produtores de Café e do Plano de Retenção, Bogotá, 1993 (delegado).
Reunião Ministerial dos Países Produtores de Café,
Brasília, 1993 (Secretário-Geral).
63ª Reunião do Conselho e da Junta Executiva da
OIC, Londres, 1993 (delegado).
Membro do Grupo de Trabalho Interministerial para
elaboração de sugestões para uma nova política ca caueira (1993).
Reuniões Técnicas Interministeriais para a preparação da posição do Brasil nas negociações sobre
agricultura da Rodada Uruguai do GATT, Brasília,
1993 (Coordenador).
Consultas bilaterais com o Canadá sobre trigo ao
amparo do Código de Subsídios e Direitos Compensatórios do GATT, Rio de Janeiro, 1993 (delegado).
Reunião do Conselho de Ministros da Aliança dos
Países Produtores de Cacau, Abidjan, 1993 (Chefe
da Delegação).
Primeira Reunião do Comitê Administrador do Plano
de Retenção de Café, Nova York, 1993 (delegado).
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5 Reunião do Conselho de Governadores do Fundo
Comum de Produtos de Base, Amsterdã, 1993
(Chefe da Delegação).
Reeleito Vice-Presidente do Conselho de Governa dores do Fundo Comum de Produtos de Base,
1993/1994.
Reuniões do Conselho e da Junta Executiva da OIC,
Londres, 1993 (delegado).
Segunda Reunião do Comitê Administrador do Pla no de Retenção de Café, Nova York, 1993 (delega do)
Conferência das Nações Unidas para a Negociação
de um Acordo Sucessor ao Acordo Internacional de
Madeira Tropical, 1983, Genebra, 1994 (Chefe da
Delegação).
Visita do Ministro da Agricultura, Abastecimento e
Reforma Agrária a Buenos Aires (comitiva), 1994.
Reunião dos Ministros de Agricultura dos Países do
Mercosul, Montevideu, 1994.
Terceira Reunião do Comitê Administrador do Plano
de Retenção de Café e Segunda Reunião do Con selho da Associação dos Países Produtores de
Café, Londres, 1994 (delegado)
Reunião da Junta Executiva e do Conselho Interna cional do Café, Londres, 1994 (delegado)
Reunião do Grupo de Trabalho Especial do
GEPLACEA, São Paulo, 1994 (Chefe da Delega ção);
Eleito Presidente do Grupo de Trabalho Especial do
GEPLACEA, São Paulo, 1994; Segunda Reunião de
Consultas bilaterais com o Canadá sobre trigo ao
amparo do Código de Subsídios e Direitos Compen satórios do GATT, Brasília, 1993 (delegado);
Reunião do Comitê de Administração da Associação
dos Países Produtores de Café e do Comitê Admi nistrador do Plano de Retenção de Café, Londres,
1994 (delegado);
Reunião Extraordinária do Comitê de Administração
da APPC, Brasília, 1994 (delegado);
Consultas bilaterais com a União Européia sobre tri go ao amparo do Código de Subsídios e Direitos
Compensatórios do GATT, Brasília, 1994 (delegado);
Reunião do Conselho Executivo da Associação dos
Países Produtores de Estanho, Bangkok, 1994
(Chefe da Delegação)
Reunião Ministerial da Associação dos Países Pro dutores de Estanho, Bangkok, 1994 (Chefe da Dele gação);
Reunião do Conselho do Comitê Consultivo Interna cional do Algodão, Washington, 1994 (Chefe da De legação);
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53ª Sessão Plenária do Comitê Consultivo Internacional do Algodão, Recife, 1994 (Chefe da Delegação);
Eleito Presidente da 53ª Sessão Plenária do Comitê
Consultivo Internacional do Algodão, Recife, 1994
Conferencista no Instituto Rio Branco, 1994
XXX Assembléia Plenária do Grupo de Países
Exportadores de Açúcar (GEPLACEA), Assunção,
1994 (Chefe da Delegação);
IX Conferência das Partes da Convenção sobre o
Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flo ra Silvestres Ameaçadas de Extinção (CITES), Fort
Lauderdale, 1994 (Chefe da Delegação);
6ª Reunião do Conselho de Governadores do Fundo
Comum de Produtos de Base, Amsterdã, 1994
(Chefe da Delegação).
Eleito Presidente do Conselho de Governadores do
Fundo Comum de Produtos de Base (1994-1995).
Reunião Extraordinária do Comitê de Administração
da Associação dos Países Produtores de Café
(APPC), Londres, 1994 (delegado);
Negociações com os EUA sobre tabaco ao amparo
do artigo XXVIII do GATT, Genebra, 1995 (Chefe da
Delegação);
Reunião do Grupo Técnico da Associação dos Paí ses Produtores de Café para rever faixas de preços
do Plano de Retenção e outros fatores relevantes
para o mercado. Londres, 1995 (Chefe da Delegação)
Reunião da Junta Executiva do Fundo Comum de
Produtos de Base, Amsterdã, 1995 (Chefe da Delegação)
Reuniões do Conselho Internacional do Café e da
Junta Executiva, Londres, 1995, 1996 (delegado).
Reuniões do Conselho da APPC, Londres, 1995 e
1996
Palestras nas Universidades de Oxford e Bristol,
1995
Palestra no Instituto Superior de Comércio
Internacional de Dunquerque, França, 1995
Representante Permanente Alterno do Brasil junto à
Organização Marítima Internacional (IMO), 1995/96;
Representante Permanente Alterno junto à
Organização Internacional do Cacau e junto à
Organização Internacional do Açúcar (1995/1996);
Governador do Brasil junto ao Fundo Comum de
Produtos de Base. 1995.
7ª Reunião do Conselho de Governadores do Fundo
Comum de Produtos de Base, Amsterdã, 1995
(Chefe da Delegação)
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Reeleito Presidente do Conselho de Governadores
do Fundo Comum de Produtos de Base
(1995/1996).
Reunião do Conselho do INMARSAT, Londres, 1996
(Subchefe da Delegação)
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil (seção
Brasília) Membro da “American Society of Internatio nal Law”
Membro da Sociedade Brasileira de Direito Interna cional.
Vice-Presidente da Câmara de Comércio Brasil-Grã
Bretanha
(1995/1999).
Ordem do Rio Branco, Cavaleiro, Brasil
Ordem do Rio Branco, Oficial, Brasil
Ordem do Rio Branco, Comendador, Brasil
Ordem do Mérito Naval, Cavaleiro, Brasil
Ordem do Mérito Militar, Cavaleiro, Brasil
Ordem do Mérito Aeronáutico, Oficial, Brasil
Medalha do Méri to Santos Dumont, Brasil
Ordem do Infante Don Henrique, Oficial, Portugal
Ordem Militar de Cristo, Oficial, Portugal
Ordem do Mérito, Cavaleiro, França
Ordem Nacional da Côte d’Ivoire
Ordem de Victoria, Comandante, do Reino Unido.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.
ISRAEL
I. Relações Brasil-Israel
Com voto favorável do Brasil, a Assembléia Ge ral da ONU aprovou, em 1947, resolução sobre a par tilha da Palestina e criação do Estado de Israel. Um
ano depois, o Brasil seria um dos primeiros países a
reconhecer o novo Estado. As relações diplomáticas
entre os dois países, essencialmente corretas e cons trutivas, datam de 1951, quando foi criada a Legação
do Brasil em Telavive, que terminaria elevada, em
1958, à categoria de Embaixada. Ainda em 1958,
Israel inaugurou sua Embaixada no Brasil.
A história do relacionamento bilateral revela, em
alguns momentos, diferenças de percepção, particu larmente no que se refere à questão palestina. A partir de 1973 (Guerra do Yom Kippur), o Brasil endossou
nas Nações Unidas projetos de resolução cujo teor
contrariava posições defendidas por Israel que, des de o conflito de 1967, passou a ocupar militarmente
territórios palestinos, libaneses e sírios. Em 1975, du rante a XXX Sessão da Assembléia Geral das Na ções Unidas, o Brasil associou-se a outros 71 países
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para aprovar a Resolução nº 3.379, que considerava
o sionismo uma forma de racismo e discriminação racial. A condenação da brasileira Lamia Marouf Hassan à prisão perpétua em Israel concorreu para o desgaste do relacionamento bilateral.
No início dos anos 1990, a retomada das negociações entre israelenses e palestinos (Conferência
de Madri de 1991 e subseqüentes negociações diretas entre árabes e israelenses – Acordos de Oslo)
propiciou o início da ruptura do relativo isolamento internacional a que os primeiros vinham sendo submetidos desde a década de 1970. O posicionamento brasileiro em face de Israel é reavaliado. Assinale-se, assim, o voto favorável à Resolução nº 46/86 (1991) da
Assembléia Geral das Nações Unidas, que revogou a
Resolução nº 3.379 (1975).
O Brasil passou a endossar nas Nações Unidas
as chamadas “resoluções positivas” de apoio à continuidade do processo de paz. No plano bilateral, sucederam-se iniciativas e gestos que denotavam o propósito, de ambas as partes, de intensificar as relações políticas. A visita oficial do Chanceler Luiz Felipe
Lampreia a Israel, em agosto de 1995, é um marco
desse novo posicionamento, consubstanciado, em
outubro seguinte, pelo encontro do Presidente Fer nando Henrique Cardoso com o Primeiro-Ministro
Yitzhak Rabin, em Nova Iorque, à margem das ses sões da 50ª Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas. Ambos os feitos tiveram o objetivo de restabelecer, no mais alto nível, canais de interlocução entre
os dois governos, incentivar o progressivo adensamento das relações e a concretização de vasto potencial de cooperação bilateral nos mais variados setores. O assassínio do Primeiro-Ministro Yitzhak Rabin,
em novembro de 1995, e a ascensão de Binyamin Netanyahu ao poder marcaram um novo esfriamento
nas relações bilaterais.
Em janeiro de 1998, estava prevista visita oficial
do Presidente Fernando Henrique Cardoso a Israel
(bem como à Autoridade Nacional Palestina e ao Lí bano). Razões ligadas à agenda política presidencial
determinaram o adiamento dessa visita.
O governo israelense tem demonstrado o seu
interesse em intensificar e estreitar as relações bilaterais em todos os setores. Nesse contexto, a Chancelaria israelense tem reiterado o desejo de assinar diversos acordos com o Brasil. Em agosto de 2000 en trou em vigor o Acordo bilateral para a supressão de
vistos em passaportes comuns, assinado um ano antes e, em maio de 2001, delegação israelense negociou, em Brasília, com autoridades do Ministério da Fazenda do Brasil, o texto final do Acordo para Evitar a
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Dupla Tributação e Evasão Fiscal. Encontra-se em
fase final de negociações o Acordo sobre o Exercício
de Atividades Remuneradas por Dependentes de
Pessoal Diplomático, Consular, Administrativo e Téc nico. Israel tem insistido, igualmente, no estabeleci mento de um Mecanismo de Consultas Políticas. O
assunto se encontra em análise pela parte brasileira.
Em setembro de 2000, durante a realização da
Cúpula do Milênio, em Nova Iorque, o Senhor
Vice-Presidente da República, Marco Maciel, manteve encontro com o então Primeiro-Ministro Ehud Ba rak, ocasião em que passaram em revista as relações
bilaterais, além de terem sido discutidas as perspecti vas para o processo de paz no Oriente Próximo. Ain da em Nova Iorque, à margem desta mesma reunião,
realizou-se, encontro entre o Ministro das Relações
Exteriores, Embaixador Luiz Felipe Lampreia, e seu
homólogo israelense (em exercício), Senhor Shlomo
Ben-Ami.
Estava prevista para realizar-se em 3 de junho
de 2001, em São José, Costa Rica, audiência entre o
Ministro de Estado e o Chanceler Shímon Peres, à
margem das reuniões da Assembléia Geral da OEA.
O encontro acabou por não ocorrer, tendo em vista
que o Chanceler israelense ficou impossibilitado de
comparecer àquela capital em função de episódio
com gravidade (atentado em Telavive) ocorrido no
âmbito do conflito entre israelenses e palestinos. Em
28 de julho de 2001, à margem da cerimônia de posse
do Presidente do Peru, Alejandro Toledo, o Presiden te da República encontrou-se com o Chanceler israe lense Shimon Peres.
Em fevereiro de 2002, o Senhor Ministro de
Estado manteve novo encontro com o
Chanceler
Shimon Peres à margem do Fórum Econômico Mun dial, realizado extraordinariamente em Nova Iorque.
II. Comércio bilateral. Interesse israelense em
acordo com o MERCOSUL
A pauta de importações e exportações vem se
diversificando nos últimos anos, mas os produtos
brasileiros ainda se ressentem da concorrência de
similares norte-americanos e europeus. Até o final
da década de 1980, o Brasil registrava superávits na
balança comercial bilateral. A partir dos anos noven ta, no entanto, com a constância das exportações
brasileiras, e o crescimento do nível de importações,
o comércio bilateral tornou-se favorável a Israel, que
passou a acumular apreciáveis superávits de até
US$231 milhões (1998). Nos últimos dois anos, tal
tendência vem-se mantendo.
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Há cerca de 140 empresas israelenses ou sub sidiárias no Brasil, a maioria nos setores de agroindústria, telecomunicações e informática. A Embaixada em Telavive procura dinamizar o seu Setor Comercial, de modo a tentar intensificar nossa presença comercial em Israel. É difícil, no entanto, quebrar
a estrutura do comércio externo israelense, atrelado
sobremaneira aos países da OCDE. Fator que deverá facilitar o intercâmbio bilateral é o Acordo para
Evitar a Dupla Tributação, cujo texto se encontra
praticamente pronto, procedendo-se a acertos finais.
Israel tem manifestado interesse no estabelecimento de um Acordo de Livre Comércio com o Mercosul, a exemplo de mecanismos já firmados com os países do NAFTA, separadamente, e com a União Européia. A posição do Brasil tem sido a de que o
MERCOSUL está analisando a proposta israelense à
luz das prioridades da agenda de negociações do bloco econômico regional.
Os principais produtos exportados pelo Brasil
são: fios e tubos de cobre, carne bovina, café, produtos químicos, motocompressores, artefatos de joalheria, madeira, fumo e papéis. Os principais produtos
importados de Israel são: cloretos de potássio, superfosfatos, fosfato de cálcio, álcoois , aparelhos para telecomunicação, plaquetas e pastilhas cerâmicas,
adubos, aparelhos e sistemas de irrigação, sementes,
câmaras gama e aparelhos de tomografia computadorizada.
No dia 7 de janeiro de 2002 a empresa israelense Elbit Systems anunciou ter fechado contrato para
fornecer, ao longo dos próximos quatro anos, equipamentos de aviônica para os aviões AMX da FAB, no
valor de US$80 milhões. Em julho de 2001 a Elbit
Systems adquiriu, por US$2,3 milhões, 60% da Aeroeletrônica, de Porto Alegre. Vale recordar que em ja neiro de 2001 a Elbit, em conjunto com a Aeroeletrônica e a EMBRAER, assinaram contrato, num valor
superior a US$200 milhões, para a modernização dos
jatos F-5 da FAB.
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Em ofício, de 24 de abril de 2002, recebido da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
(CREDN) da Câmara dos Deputados e dirigido ao Senhor Ministro do Estado, o Presidente da Comissão,
Deputado Aldo Rebelo, informa da aprovação de re querimento de autoria do Deputado Luiz Carlos Hauly
no sentido de que “a Comissão manifeste ao Ministé rio da Defesa ser contrária à celebração do contrato
para modernização de aviões (adquiridos da Suíça)
por consórcio empresarial brasileiro/israelense en quanto persistir o estado de beligerância de Israel
com a Autoridade Palestina”.
III. Política interna
Anel Sharon, eleito Primeiro-Ministro em 6 de
fevereiro de 2001 (62,5% dos votos, contra 57,4
para Ehud Barak) convidou os trabalhistas a integra rem uma coalizão governamental para enfrentar a
crise por que passa o país, sobretudo no que diz
respeito ao relacionamento com os palestinos. Após
intensas negociações, o Comitê Central do Partido
Trabalhista decidiu aprovar a formação de um governo de unidade nacional. A base para o acordo
teria sido a condição de que os trabalhistas ficariam
com duas das principais pastas do novo governo:
Defesa (Benyamin BenEliezer) e Negócios
Estrangeiros (Shimon Peres). O oferecimento de 7
Pastas aos Trabalhistas (o Likud ficou com 9) garan tiu o equilíbrio entre os dois principais partidos na
ampla coalizão, que é integrada ainda pelo Shas,
União Nacional, Yisrael Ba aliyah, Uma Nação, New
Way (recém-formado, da parlamentar Dalia Ra bin-Pelesof, egressa do partido de Centro, recém
dissolvido). Fora da coalizão permaneceram o Natio nal Religious Party, o Gesher, de David Levy, e o
United Torah Judaism (asquenazita), todos conside rados aliados naturais de Sharon. Na oposição figu ram o Meretz, o Shinui, partido anti-religioso, e os
partidos árabes – Hadash, Balad, Opção Democráti ca e Herud (Liberdade).
Em maio de 2002, em decisão considerada das
mais ousadas no plano interno da política israelense,
O Primeiro-Ministro Anel Sharon, ao enfrentar a mais
séria crise política desde o início do atual Governo,
demitiu os cinco Ministros dos partido SHAS (Partido
Sefardita dos Guardiões da To rah) e dois Vice-Minis tros do UTJ. O estopim da crise foi a votação de paco te econômico (programa de emergência econômica)
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com cortes drásticos em diversos setores com vistas
a administrar a séria crise econômica que assola o
país desde o início da atual intifada. No citado pacote,
o Governo propôs um corte de 25% no auxílio a famílias numerosas cujos chefes não servem o exército,
em particular aquelas de judeus ultraortodoxos, que
são isentos de obrigações militares por motivos religiosos. Os 17 deputados do SHAS votaram contra o
projeto, contribuindo, assim, para a sua rejeição por
uma pequena margem de votos (47 contra e 44 a fa vor). Indignado com a derrota inesperada, Sharon reagiu de imediato excluindo os citados partidos da co alizão governamental. Num segundo momento, ao reapresentar o projeto o Governo logrou sua aprovação
por ampla margem de votos (65 a favor e 26 contra),
numa manobra bem sucedida junto aos demais partidos da coalizão governamental.
DOP, 24-5-2002
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional)
MENSAGEM Nº 286, DE 2002
(Nº 797/2002, 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 V. Exas. a
escolha, que desejo fazer, do Sr. João Gualberto Marques Porto Júnior, 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 de Cingapura.
Os méritos do Embaixador João Gualberto Marques Porto Júnior, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, 11 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 303/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 9 de setembro 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 Regulamen -
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to 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 outu bro de 2001, submeto à apreciação de Vossa Exce lência a anexa minuta de mensagem ao Se nado Fe deral des tinada à indicação do Sr. João Gualberto
Marques Porto Júnior, Ministro de Pri meira Classe
da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
de Cingapura.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informa ção sobre o país e curricullum vitae do Embaixador
João Gualberto Marques Porto Júnior que, juntamen te com a mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres mem bros.
Respeitosamente, – Celso Lafer, Ministro de Esta do das Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE
GUALBERTO MARQUES PORTO JÚNIOR

JOÃO

Nascido no Rio de Janeiro/RJ, 15 de outubro de
1938. Filho de João Gualberto Marques Porto e Ma non Drummond Marques Por to. Casado com a Se nhora Andréa Moreira Duque Marques Porto. CPCD,
IRBr,1964/65. Cursos de pós-graduação em Econo mia Internacional e Ciência Política, George Washington University, 1969/70. IV CAE, IRBr, 1981.
CPF: 07508603400
CI nº 1973 MRE
Professor de Prática Diplomática II – Setor Econômi co, “Negociações Econômicas Multilaterais”, CAD,
1975. Professor de Prática Diplomática – Setor Econômico, “Empresas Transnacionais”, Estágio Profis sionalizante do Concurso Direto do IRBr, 1976.
Palestrante do CPCD, IRBr, em Negociação e Diplo macia Econômica Multilateral, Corporações Transnacionais, Comunidades Européias e GATT,
1976/79; Escola Superior de Guerra, em Organiza ções Internacionais, 1967; Escola Superior de Guer ra Naval, em Grupamentos de Integração Econômi ca Regional, 1977/79. Conferencista em Intensifica ção das Relações Econômicas e Comerciais Bra sil-Comunidades Européias, Seminário Franco-Bra sileiro sobre Internacionalização das Empresas Bra -
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sileiras, Centre d’Enseignement Supérieur des Affai res, Paris, 1982. Palestrante em O Processo Europeu de Integração e o Brasil, Segundo Ano do
CPCD, 1993; em O Sistema Multilateral de Comércio, CAD, 1993/94; em Relações Comerciais Internacionais, O Sistema Multilateral de Comércio e A Ro dada Uruguai, Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas Estrangeiros do IRBr, 1994. Conferência sobre Comércio Internacional: Organismos Normativos
e Reguladores, Curso de Altos Estudos de Política e
Estratégia e de Estado Maior e Comando, Escola
Superior de Guerra, 1994. Organizador e Professor
do Curso sobre Comércio Internacional, Segundo
Ano do CPCD, IRBr, 1995.
Terceiro Secretário, 17 de fevereiro de 1966.
Segundo Secretário, 30 de março de 1969.
Primeiro Secretário, merecimento, 13 de novembro
de 1973.
Conselheiro, merecimento, 12 de junho de 1978.
Ministro de Segunda Classe, 30 de junho de 1986.
Ministro de Primeira Classe, 21 de dezembro de
1995.
Auxiliar do Chefe da Divisão de Política Comercial,
1966/68.
Subchefe da Divisão de Política Comercial, 1975/79.
Assistente do Chefe do Departamento Econômico,
encarregado da criação de chefia da Divisão de Co mércio Internacional, 1985/87.
Chefe do Departamento de Política Comercial Inter nacional, 1992/96.
Washington, OEA, Terceiro Secretário, 1968/69, e
Segundo Secretário, 1969/70.
Genebra, Delegação Permanente, Segundo Secretário, 1971/73, Primeiro Secretário, 1973/74.
Beirute, Primeiro Secretário, 1974/75.
Missão Junto às Comunidades Européias, Bruxelas,
Conselheiro, 1979/83. Encarregado de Negócios,
1981.
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro,
1983/85.
Londres, Delegação Permanente junto aos Organismos Internacionais Econômicos, Ministro-Conselheiro, 1987/90. Encarregado de Negócios, 1988/89/90.
Vancouver, Cônsul-Geral, 1990/92.
Manágua, Embaixador, 1996/1999.
Cônsul-Geral em Hong Kong e Macau, 1999.
Negociações para a Recomposição da Lista III-Brasil no GATT, Genebra, 1967 (delegado).
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II Junta de Desenvolvimento Industrial da UNIDO,
Viena, 1968 (delegado).
Representante Suplente do Brasil junto ao CIES e
ao CIAP, Washington, 1968/70.
VIII e IX Reuniões Extraordinárias Ministeriais do
CIES, Washington, 1968 e 1969 (delegado).
Reunião da Comissão Especial e Reunião Extraordi nária Ministerial do CIES, Caracas, 1970
(delegado).
I Reunião Extraordinária da Comissão Especial de
Consulta e Negociações do CIES, Washington, 1970
(delegado).
I, II, III e IV Reuniões do Grupo ad hoc de Comércio
do CIES, Washington, 1970 (delegado).
XIII Reunião de Consulta de Ministros das Relações
Exteriores da OEA, Washington, 1970
(delegado).
Reuniões Ordinárias do Conselho Latino-Americano
da Aliança para o Progresso, Washington,
1968/70 (Representante Suplente).
Representante suplente junto ao GATT e à
UNCTAD, Genebra, 1971/74.
V Junta de Desenvolvimento Industrial, TINIDO, Viena, 1971 (delegado).
I Conferência Especial Ministerial, UNIDO, Viena,
1971 (delegado).
XXVII, XXVIII, XXIX e XXX Sessões das partes
Contratantes do GATT, Genebra, 1971/74 (delega do).
Reunião Informal de Alto Nível das partes Contra tantes do GATT, Genebra, 1971 (delegado).
V e VI Consultas Informais entre Países Produtores
de Minério de Ferro, Genebra, 1972 e 1973 (delega do).
II e III Reuniões do Grupo ad hoc da UNCTAD de
Países Produtores de Minério de Ferro, Genebra,
1972 e 1973 (delegado).
I Reunião do Grupo ad hoc da UNCTAD de Países
Produtores de Minério de Manganês, Genebra, 1972
(delegado).
Comissão do Codex Alimentarius, Genebra, 1972
(chefe).
Conferência Negociadora das Nações Unidas sobre
Cacau, Genebra, 1972 (delegado).
III Conferência das Nações Unidas sobre Comércio
de Desenvolvimento (UNCTAD), Santiago, 1972 (de legado).
Reunião do Grupo de Trabalho sobre Subsídios à
Exportação, Comitê de Produtos Industriais do
GATT, Genebra, 1973 (delegado).

OUTUBRO 2002

Quarta-feira 9 17833

Comitê de Produtos de Base da FAO, Roma, 1973
(delegado).
V e VI Sessões do Comitê de Manufaturas da
UNCTAD, Genebra, 1971/74 (delegado).
III, IV, V e VI Sessões do Comitê Especial de Preferências da UNCTAD, Genebra, 1971/74 (delegado).
V Sessão Especial da Junta de Comércio e Desenvolvimento da UNCTAD, Genebra, 1973 (delegado).
X, XI, XII e XIV Sessões da Junta de Comércio e
Desenvolvimento da UNCTAD, Genebra, 1971/74
(delegado).
Comitê Preparatório do Conselho do Cacau e Reunião Preparatória de Coordenação, Genebra, 1973
(delegado).
X Sessão do Comitê do Codex Alimentarius para
Produtos de Cacau e Chocolate, Lausanne, 1973
(chefe).
II Sessão da Conferência Plenipotenciária para negociar um Código para as Conferências de Fretes,
Genebra, 1974 (delegado).
Comitê da UNCITRAL sobre uma Lei Internacional
para Transporte de Carga, Genebra, 1974 (delegado).
Coordenador do Grupo Têxtil Brasileiro, 1975/78.
Coordenador do Grupo Siderúrgico Brasileiro,
1975/78.
II Reunião Extraordinária do Conselho Latino-Americano, SELA, Preparatória da IV UNCTAD, Caracas,
1976 (delegado).
III Reunião Ministerial do Grupo dos “77”, Manila,
1976 (delegado).
Reunião do Comitê de Têxteis do GATT para a Revisão do Acordo Multifíbras, Genebra, 1976 (delegado).
Reunião de Confrontação de Teses Brasil-CEE sobre dumping e subsídios nas exportações brasileiras de soja e derivados, Bruxelas, 1977 (delegado).
VII Reunião Ordinária da Comissão Especial de
Consulta e Negociação do CIES (OEA), sobre o Sis tema Geral de Preferências dos EUA, Buenos Aires,
1977 (delegado).
Negociação do Acordo Brasil-CEE sobre o Comércio de Têxteis, Bruxelas, 1977 (delegado).
Negociação do Acordo Brasil-Áustria sobre o Comércio de Têxteis, Viena, 1978 (subchefe).
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Conferência ministerial do Sistema Econômico Latino-Americano (SELA) sobre Relações América Latina-CEE, Punta del Este, 1978 (subchefe).
III Reunião da Comissão Mista Brasil-CEE e Visita
do Vice-Presidente da Comissão das Comunidades
Européias ao Brasil, Brasília, 1979 (delegado).
Renegociação do Acordo Brasil-CEE sobre o Co mércio de Têxteis, Bruxelas, 1982 (subchefe)
Conferencista sobre Intensificação das Relações
Econômicas e Comerciais Brasil-Comunidades Eu ropéias, Seminário Franco-Brasileiro sobre Interna cionalização das Empresas Brasileiras, Centre
d”Enseignement Supérieur des Affaires, Paris,
1982.
Consulta Brasil-CEE sobre a prática de Dumping
nas exportações brasileiras de fios de algodão, Bru xelas, 1983 (chefe).
Representante Suplente junto ao GATT e à
UNCTAD, Genebra, 1983/85.
XXXIX e XL Sessões das Partes Contratantes do
GATT, Genebra, 1983/84 (delegado).
Membro do Órgão de vigilância de Têxteis do Acor do Internacional sobre comércio de Têxteis, GATT,
1983 (mandato de 1984).
Workshop dos Países em Desenvolvimento Expor tadores de Têxteis, Genebra, 1983/85 (chefe).
III Reunião do Comitê de Têxteis do GATT sobre o
Protocolo de Extensão de 1981 do Acordo Multifi bras, Genebra, 1983 (chefe).
Workshop dos Países em Desenvolvimento Expor tadores de Têxteis, Karachi, 1984 (chefe).
Sessões do Conselho de Representantes do GATT,
Genebra, 1983/85 (delegado).
Sessões do Comitê de Comércio e Desenvolvimento
do GATT, Genebra, 1983/85 (chefe).
Sessões do Comitê de Têxteis do GATT, Genebra,
1983/85 (chefe).
Sessões do Grupo ad hoc sobre Liberalização do
Comércio Internacional de Têxteis do Conselho do
GATT, Genebra, 1983/84 (chefe).
Consultas do Presidente do Conselho do GATT so bre Salvaguardas, Genebra, 1983/85 (delegado).
Consultas de Alto Nível do Diretor Geral do GATT
sobre a Renegociação do Acordo Multifibras, Gene bra, 1985/86 (chefe).
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Reunião de Coordenação dos Países em Desenvolvimento Exportadores sobre a Renegociação do
Acordo Multifibras, Pequim, 1986 (chefe).
Renegociação do Acordo Bilateral de Têxteis Brasil-CEE, Bruxelas, 1986 (chefe).
Reunião do Comitê de Têxteis do GATT para a Negociação do Acordo Multifibras, Genebra, 1986
(chefe).
Representante alterno junto às Organizações de
Produtos de Base em Londres, à Organização Marítima Internacional, aos Grupos de Estudo sobre Borracha e Chumbo e Zinco, e na Comissão Internacional da Baleia, 1987/90.
Comissário do Brasil na Comissão Internacional da
Baleia, Londres, 1987/90.
3la. à 37a. Sessões do Conselho, 55a. à 63a. reuniões do Comitê Executivo da Organização Internacional do Cacau, Londres, 1987/90. (subchefe).
6a.à 9a. Sessões do Conselho, la. à 15a. Sessões
do Comitê Executivo do Acordo Internacional de
Açúcar de 1984, la. à 4a. Sessões do Conselho, la. à
7a. Sessões do Comitê Executivo do Acordo Internacional do Açúcar de 1987 (1987/90) (chefe).
Negociação do novo Acordo Internacional do Açúcar
de 1987, Londres (chefe).
107a. à 111a. Sessões do Conselho e Sessões do
Comitê Executivo do Conselho Internacional do Trigo, Londres, 1987/88/89/90.
47a. à 51a. Sessões do Conselho e 172a. à 193a.
Sessões da Junta Executiva da Organização Internacional do Café, Londres, 1987/90.
58a. à 63a. Sessões do Conselho, 14a. e l5a. Sessões Extraordinárias do Conselho e 15a. e 16a.
Assembléias da Organização Marítima Internacional, Londres, 1987/88/89/90 (subchefe).
39a., 40a. e 41a. Reuniões Anuais (Bournemouth,
Auckland e San Diego) da Comissão Internacional
da Baleia, 1987/88/89 (Comissário).
Conferência Internacional para Preservação da Camada de Ozônio, Londres, março de 1989 (subchefe).
Vice-Negociador Principal do Brasil na Rodada Uru guai de Negociações Multilaterais do GATT, Genebra, 1992/93.
I e II Reuniões Conjuntas de Alto Nível Grupo do
Rio-CEE, em matéria de comércio, Bruxelas,
1992/93 (subchefe).
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Audiência Pública na Comissão de Relações Econô micas Externas do Parlamento Europeu ao Ministro
de Estado das Relações Exteriores, Professor Fer nando Henrique Cardoso, Bruxelas, 1993 (acompa nhante).
XII Sessão do Conselho da Organização Internacio nal do Açúcar, 1992 (chefe).
Reunião Informal de Alto Nível de Consulta dos Paí ses Latino-Americanos Produtores de Café, São
José, Costa Rica, 1992 (chefe).
Negociação de Novo Convênio Internacional de
Café, Reuniões do Grupo Negociador e do
Conselho da Organização Internacional do Café, no vembro de 1992 a abril de 1993, Londres, (chefe e
subchefe).
Visita do Ministro da Indústria, do Comércio e do Turismo à Colômbia, sobre Política Cafeeira, maio de
1993.
V Sessão Extraordinária das Partes Contratantes do
GATT < Genebra, 1993 (delegado).
Comissão Mista de Alto Nível Brasil-União Européia,
com o Secretário-Geral de Relações Exteriores,
Bruxelas, março de 1994 (delegado).
Consultas de Alto Nível com o Governo da França,
com o Secretário Geral de Relações Exteriores, Pa ris, março de 1994 (subchefe).
Reunião Ministerial de Marraqueche, para assinatu ra da Ata Final da Rodada Uruguai do GATT (dele gado), abril de 1994.
Reuniões Ministeriais do Grupo de Cairns, Genebra,
setembro de 1993, Marraqueche, abril, Montevidéu,
maio de 1994, e Manila (subchefe), maio de 1995.
Visitas de Estado do Presidente da República, Pro fessor Fernando Henrique Cardoso, às Comunida des Européias, Bélgica e Alemanha, setembro de
1995 (membro da comitiva) Consulta com o Brasil
no Comitê de Balanço de Pagamentos da Organiza ção Mundial de Comércio, Genebra, setembro de
1995 (delegado).
Reunião ministerial de Vancouver sobre Comércio
Internacional (delegado), novembro de 1995.

III Reunião da Comissão Mista Brasil–CEE e Visita
do Presidente da Comissão das Comunidades Européias ao Brasil, Brasília, 1979 (delegado).
Consultas Bilaterais sobre a gestão do Acordo sobre
Comércio de Produtos Siderúrgicos Brasil–EUA,
Brasília, 1985/86 (chefe).
Negociação do Acordo sobre Comércio de Aços
Especiais Brasil-EUA, Brasília, 1986 (chefe).
Consultas bilaterais com os EUA sobre a política
brasileira de produtos farmacêuticos e de química
fina, Brasília, 1986 (chefe).
Renegociação do acordo sobre Comércio de Têxteis
Brasil-Canadá, Brasília, 1986 (chefe).
Consultas bilaterais com os EUA sobre política brasileira de cinema e vídeo, Brasília, 1987 (chefe).
Coordenador dos Grupos Interministeriais sobre
Bens, Serviços e Propriedade Intelectual, para a
preparação das posições brasileiras na Rodada Uru guai, 1992/93.
Consultas interministeriais de alto nível para revisão
das posições brasileiras na Rodada Uruguai, junho
de 1993.
Visitas de Estado do Presidente Fernando Henrique
Cardoso às Comunidades Européias, à Bélgica e à
Alemanha, setembro de 1995 (membro da comitiva).
Consulta com o Brasil no Comitê de Balança de Pa gamentos da Organização Mundial de Comércio, se tembro de 1995 (delegado).

Coordenador do grupo Têxtil Brasileiro, 1975/79 e
85/86.
Coordenador do grupo Siderúrgico Brasileiro,
1975/79 e 85/86.

Ordem José de Marcoleta, Nicarágua, janeiro de
1999.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior.

O Brasil e as Comunidades Européias – Discussão
de uma parceria necessária, tese do Curso de Altos
Estudos do MRE, Instituto de Pesquisa das Relações Internacionais (IPRI), 1988.
Ordem de Rio Branco, Grande Oficial, maio de
1993, Grã-Cruz, 1998.
Medalha do Mérito Tamandaré, Marinha do Brasil,
dezembro de 1993.
Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial, junho de
1994.
Ordem do Mérito da República Alemã, Grande Oficial,
setembro de 1995.
Ordem Nacional da Côte d’Ivoire, Grande Oficial,
março de 1996.
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1.Dados Básicos
Nome oficial: República de Cingapura
Superfície:626,4 Km²
População (2001): 4,1 milhões
Língua oficial: Malaio
Capital:Cingapura
Sistema político: República Parlamentarista
Chefe de Estado: Presidente S. R. Nathan
Chefe de Governo: Primeiro-Ministro Goh Chok
Tong
Ministro das Relações Exteriores: Professor
Shunmugan Jayakumar
Moeda:Dólar de Cingapura
PIB (2001): US$85,6 bilhões
PIR “per capita” (2001): US$ 20.122
Crescimento real do PIB (2001): -2,0%
Inflação (2001): 1,0%.
Reservas Internacionais (2001): US$ 76,5 bilhões.
Dívida Externa Total (2001): US$8,3 bilhões.
Comércio exterior:Exportações (2001) US$119.5
bilhões importações (2001) – US$103,7 bilhões
Intercâmbio comercial (2001) = US$223,2 bilhões
Principais produtos exportados (2001):máquinas
e equipamentos, combustíveis minerais e carvão,
produtos químicos e produtos manufaturados.
Principais produtos importados (2001): máquinas
e equipamentos, combustíveis minerais, produtos
manufaturados e produtos químicos.
Principais parceiros comerciais (2001): Malásia,
Estados Unidos, Hong Kong, Japão, Taiwan, Tailân dia e China.
2.Traços Históricos Gerais
O atual território de Cingapura já representou
palco de disputas de influências territoriais e maríti mas entre o reino do Sião e o império Majapahit, de
Java. O reino de Malaca acabou dominando a ilha.
Dessa época data a islamização do arquipélago, an tes predominantemente sob a influência budista ou
hinduísta
Em 1511, os portugueses tomam Malaca e, em
1587, destroem fortificações malaias em Johor Lama
– ao norte do estreito que separa a Malásia de Cinga pura. Finalmente, em 1613, ainda antes de serem ex pulsas pelos holandeses, forças portuguesas põem
fogo no posto estabelecido pelos malaios na emboca dura do rio Cingapura. Durante os dois séculos sub seqüentes, Cingapura se tomou posto de comércio de
piratas, que atacavam os barcos ocidentais como forma de resistência ao domínio externo.
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Em 1819, Sir Stanford Raffles fundou uma feitoria na ilha em nome das Índias Orientais, com o objetivo de contrabalançar a presença da Holanda. No ou tro lado do estreito de Malaca, aproveitando a excepcional posição estratégica da ilha, até 1867, permaneceu Cingapura sob o controle britânico, a exemplo
das feitorias de Malaca e Peneng. Naquela data, a
ilha se tornou, oficialmente, colônia da Coroa Britânica e já então desempenhava papel importante, no
concerto do império, como porto e entreposto comercial e como fortificação estratégica essencial à defesa
do estreito de Malaca – a única via de comunicação
entre os oceanos Pacífico e Índico – e, conseqüentemente, dos domínios da Índia, Austrália e Nova Zelândia.
Esse papel, Cingapura o desempenhou até fe vereiro de 1942, quando a fortaleza, considerada até
então como inexpugnável em face a assaltos vindos
do mar, caiu sem maior resistência nas mãos do exército nipônico. Em 1945, voltou Cingapura ao domínio
britânico, mas já então profundamente transformada
em seus aspectos político, social e econômico. Em
1959, por força dessas circunstâncias, passou a colônia a autogovernar-se, sem ruptura dos vínculos com
a Coroa.
Em setembro de 1963, constituiu-se a Federação da Malásia, fazendo Cingapura parte do novo
Estado soberano. A união foi efêmera. Durante os
dois anos que se seguiram à formação do novo Esta do, Cingapura foi sacudida por conflitos sociais e políticos que a levaram a separar-se da Federação e
constituir-se em república independente, dentro do
concerto da Comunidade Britânica de Nações.
3.Organização Política do Estado
Cingapura é uma república parlamentarista,
com um presidente eleito como chefe de Estado. O
mandato presidencial é de 6 anos, conquistado por
meio de eleições diretas e universais. O Gabinete
compreende o Primeiro-Ministro e 15 Ministros.
O Parlamento, unicameral, com mandato de até
cinco anos, é composto de 81 membros. 21 membros
do Parlamento provêm de distritos eleitorais representados individualmente e 60 provêm de distritos
eleitorais representados por quatro membros cada
(“Group Representation Constituencies”, GRC). Por
meio das GRC assegura-se a representatividade das
comunidades malaia, indiana e de outras minorias
menos expressivas. Nove GRC têm pelo menos um
membro representando a comunidade malaia e seis
GRs têm pelo menos um membro representando a
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comunidade indiana. O Parlamento reúne-se periodi camente, seguindo convocação do Executivo.
O Conselho Presidencial para os Direitos das
Minorias (CPDM) consiste de um Presidente e 14
membros, todos designados pelo Presidente da Re pública. Salvo algumas exceções, toda a legislação
aprovada pelo Parlamento deve passar pelo CPDM
antes de receber a sanção presidencial. O CPDM tem
a função específica de se pronunciar sobre qualquer
legislação cuja aplicação prática possa ferir, ou bene ficiar indevidamente, direitos comunitários, raciais ou
confessionais.
O Poder Judiciário é representado pela Corte
Suprema e pelas Cortes Subordinadas. Sua sobera nia é assegurada pela Constituição.
4. Política Interna
A política nacional tem sido dominada pelo
Partido da Ação Popular (PAP) desde 1959. Neste
ano, Lee Kuan Yew é eleito Primeiro-Ministro, per manecendo no poder até 1990.
Nas eleições de 1990, Goh Chok Tong substitui
Lee Kuan Yew como Primeiro-Ministro. Demonstran do aversão à rígida censura vigente no país, Goh
Chok Tong procura implementar processo de liberali zação social, mas este não se sustenta ao longo do
tempo.
No pleito de 1997, o Partido da Ação Popular recebe 65% dos votos, O Governo passa a ser acusado
de vencer eleições a partir de medidas que garantem
a renovação dos contratos de moradia – o poder pú blico aluga casas para grande parcela da população.
Subseqüentemente às eleições, o Governo passa a
apresentar cautela e especial atenção sobre as con seqüências da crise asiática no país. Nesse sentido,
em 1998, o filho mais novo de Lee Kuan Yew, Lee Hsien Loong, assume a administração da Autoridade
Monetária de Cingapura e inicia reformas estruturais
no setor financeiro do país.
O atual Chefe de Estado, Presidente S. R. Nat han, foi eleito por comitê governamental em 1999,
após a desqualificação de outros potenciais candida tos, como o ex-Presidente Ong Teng Cheong.
5. Política Externa
Cingapura procura projetar seu relacionamento
econômico e político às mais variadas e distantes
áreas do mundo. Atribuindo-se a si própria o rótulo
de “cidade global”, procura também Cingapura afir mar-se como um dos pontos focais da economia
globalizada.
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Cingapura apresenta relacionamento de licado
com seu vizi nho mais pró ximo, a Ma lásia. A depen dência cingapureana de água e a permissão para a
utilização do es paço aéreo malaio por aviões de
Cingapura de monstram ser as maiores questões a
serem diplomaticamente tratadas entre os dois paí ses.
As relações políticas com a Indonésia são tradi cionalmente instáveis. Após o completo rompimento
bilateral na década de 1960, alternaram-se, ao longo
dos anos, momentos de cooperação e hostilidade nas
relações políticoeconômicas com aquele país. No inicio de 2001, esforços de cooperação no fornecimento
de gás têm sido implementados no sentido de reatar o
relacionamento diplomático com a Indonésia.
Cingapura atribui, no entanto, grande prioridade
à condução de suas relações político-econômicas
com os parceiros da ASEAN. e vem perseguindo mai or liberação comercial no seio da AFTA (ASEAN Free
Trade Area). Sua posição em face do Fórum de Cooperação Ásia Pacifico (APEC) tem-se orientado pelo
pragmatismo e sido comentada pelas autoridades governamentais com reservado otimismo, evitando, prudentemente, manifestações sobre temas mais polêmicos da Associação que possam ferir suscetibilidades de países vizinhos.
6. Economia
A Cidade-Estado, a despeito de suas reduzidas dimensões territorial e populacional, é a mais dinâmica economia da região. O volume de seu comércio internacional, bastante equilibrado entre importações e exportações, ultrapassa os US$200 bi lhões em 2001, situando-a como uma das nações
de maior densidade comercial do planeta. Economia
centrada no comércio exterior, o país assume crescente importância como entreposto comercial para o
conjunto dos países da Ásia do Leste.
Cingapura registrou crescimento de cerca de
8-9% ao ano entre 1995 e 1997. Com a crise asiática,
a taxa de crescimento recuou para 0,4% em 1998,
mas já no ano seguinte a economia voltou a crescer e,
em 2000, avançou 10%. Contudo, como conseqüência de forte desaceleração da economia mundial, a
economia recuou cerca de 2% em 2001.
As principais atividades econômicas são o refino de petróleo, eletrônica, equipamento para a indústria petrolífera (a Petrobras está construindo plataformas em Cingapura), borracha, alimentação, estaleiros, serviços financeiros, entrepostagem e biotecnologia.
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7. Relações Bilaterais
As relações entre Brasil e Cingapura no plano
político sempre se pautaram pela cordialidade e
pela identidade de pontos-de-vista, com poucas di ferenças substantivas, no tocante a uma extensa
gama de questões internacionais. Experimentaram
sensível elevação de patamar em período recente,
especialmente após a visita oficial do Primeiro-Mi nistro Goh Chok Tong ao Brasil em setembro de
2000, seguida pela visita do Ministro do Comércio e
da Indústria George Yeo em fins de abril de 2001.
Não obstante, as relações entre os dois países ain da se caracterizam por relativo distanciamento, res sentindo-se da ausência de contatos diretos mais in tensos e trocas de visitas mais freqüentes em todos
os níveis. Para isso continua a pesar, além de outros
fatores, a inexistência de representação cingapuren se residente no Brasil ou em qualquer outra parte da
América Latina.
A primeira visita de alto nível de autoridade bra sileira a Cingapura, com a ida do então Chanceler
Luiz Felipe Lampreia, realizou-se em 1997. Do lado
cingapurense, além do PM Goh Chok Tong em 2000,
visitaram o Brasil em período recente os Ministros dos
Negócios Estrangeiros (duas vezes), Comércio e
Indústria (duas vezes) e Meio Ambiente, além de mis sões comerciais chefiadas pelo “Trade Development
Board” (TDB).
No plano técnico, a troca de visitas de autorida des de controle sanitário dos dois países nos últimos
dois anos permitiu a discussão de possíveis arranjos
formais de cooperação bilateral no setor de produtos
de origem animal. Contribuíram, no entanto, para um
relacionamento mais estreito e fluido em um dos setores mais importantes e dinâmicos do intercâmbio
econômico bilateral, demonstrando a conveniência
de contatos diretos e ação efetiva no plano prático
para a intensificação das relações em qualquer cam po.
O interesse de Cingapura na intensificação das
relações bilaterais reflete uma crescente confiança,
nos meios governamentais e empresariais daquele
país, na estabilidade político-institucional e no de sempenho atual e futuro da economia do Brasil, ten do-se traduzido concretamente, em tempos recentes,
em investimentos em setores estratégicos da indús tria e infra-estrutura brasileiras.
Intercâmbio Econômico-Comercial
Segundo as informações estatísticas divulga das pela SECEX/MDIC, Cingapura é um dos três

OUTUBRO 2002

Quarta-feira 9 17839

mais importantes destinos das exportações brasileiras para o Sudeste asiático, alternando-se com
Indonésia e Tailândia, aos quais segue-se imediatamente a Malásia. As exportações FOB do Brasil
para esses países situaram-se em US$250 a 300
milhões anuais nos melhores anos recentes, representando cada um deles, portanto, em torno de
0,5% das exportações totais brasileiras.
Para Cingapura, conforme os dados do “Trade
Development Board” (TDB) em moeda local, o Brasil é
o terceiro mercado mais importante na América Latina, depois do Panamá e do México, mas absorvendo
apenas 0,2% das exportações totais cingapurenses.
Em termos de intercâmbio bilateral total, o Brasil é o
37º parceiro comercial mais importante de Cingapura
no mundo, representando as trocas bilaterais cerca
de 0,25% do comércio exterior global daquele país,
que atingiu valor equivalente a US$250 bilhões no
ano 2000.
A crise de 1997 teve conseqüências em sentidos opostos para as relações econômico-comerciais
entre os dois países. Por um lado, o intercâmbio co mercial bilateral no período 1997-2001 estacionou em
tomo de US$550 milhões nos dois sentidos, não po dendo recuperar o desempenho verificado nos dois
períodos de cinco anos anteriores, nos quais as trocas bilaterais totais apresentaram notável dinamismo:
crescimento de 160% no período 1992-1996, atingindo o valor anual máximo de cerca de US$800 milhões
em 1996, contra US$300 milhões em 1992; crescimento de 120% no período anterior, de US$145 mi lhões em 1987 para US$320 milhões em 1991. Por
outro lado, a crise asiática, sinalizando a estagnação
da cooperação intra-ASEAN e os riscos de uma de pendência excessiva com relação aos vizinhos mais
próximos, contribuiu para estimular em Cingapura a
busca de opções de parceria econômica e de investimentos em regiões além do Leste Asiático, entre elas
a América Latina e sobretudo no Brasil e no México.
A pauta de importação de produtos brasileiros
por Cingapura relativa a 2001 (quase 600 itens aduaneiros) contém 41 itens com valor acima de US$1,0
milhão, contra somente 28 itens em 1999, e 18 itens
acima de US$5,0 milhões, contra 10 em 1999, melhora considerável em dois anos. Qualitativamente, as
importações cingapurenses provenientes do Brasil
continuam concentradas em produtos agropecuários
(açúcar em bruto, carnes de frango e bovina, couros e
peles, fumo, café, suco de laranja, com cerca de 46%
do valor total em 2001), metais e minerais (aço e ní quel em bruto, óleo combustível, com 26%) e alguns
manufaturados e semimanufaturados (papel e celulo-

OUTUBRO 2002

17840 Quarta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

se, produtos químicos, tubos de aço, peças e acessó rios para veículos e aeronaves, com 11%).
Nota-se, contudo, nesses dois últimos anos,
bem maior diversificação da referida pauta, com a in clusão, na lista de 100 principais produtos brasileiros
importados, de uma gama de novos itens com valores
já significativos (especiarias, frutas frescas, calçados,
manufaturas de madeira, granitos e mármores, móve is hospitalares, produtos farmacêuticos, aparelhos
elétricos). Além desses, registram-se como “outros”
uma lista de cerca de 500 itens de setores diversos
(substâncias e compostos químicos, inseticidas e fungicidas, antibióticos, chocolates, fragrâncias e aditivos alimentares, por exemplo) com valores inferiores
a US$350 mil, os quais representam 6% do total im portado do Brasil em 2001 (US$30 milhões), demons trando o potencial, ainda por explorar, de expansão
do mercado para produtos brasileiros não tradicionais
em Cingapura.
As exportações de Cingapura para o Brasil (in clusive reexportações) também perderam em dina mismo entre os dois períodos considerados, recuan do para US$468 milhões em 2001, de US$555 mi lhões no ano anterior (valores máximos: US$688 mi lhões em 1996 e US$623 milhões em 1997, contra
US$194 milhões em 1992). Continuaram a concen trar-se em 2001, em cerca de 55% do total, em produ tos eletrônicos e componentes de equipamentos do
setor de tecnologia da informação e comunicações e
de áudio/vídeo, mas com maior diversificação e participação de itens de maior valor agregado, como circu itos integrados digitais com semicondutores de última
geração (tecnologia Mos), circuitos híbridos e micro computadores. Ganharam igualmente em diversifica ção e valor agregado em outros segmentos, como os
de compostos químicos, medicamentos, fibras e fila mentos sintéticos e peças de vestuário, registran do-se na pauta 75 itens com valor exportado de mais
de US$1,0 milhão (52 em 1999), e 18 itens acima de
US$5,0 milhões (17 em 1999).
Investimentos
Estimam-se em tomo de US$400 milhões os
investimentos já realizados no Brasil por grupos cin gapurenses como NatSteel, Keppel Fels e
Semb-Corp Marine Engineering Jurong-Sembawang
nos setores mencionados. A participação da Keppel
Fels e da Jurong Shipyards na revitalização de estaleiros no Estado do Rio e no esforço de investimento
da Petrobras na exploração e extração de petróleo
na bacia de Campos já gerou, em apenas dois anos,
contratos de construção ou conversão de embarca -
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ções e equipamentos de valor acumulado superior a
US$400 milhões, além da criação de alguns milhares de empregos na orla marítima estadual.
Do lado brasileiro, não obstante o fechamento
da agência do Banco do Brasil em Cingapura em
2000, verificou-se nos últimos anos um razoável influxo de empresas brasileiras, já atuantes ou interessadas em atuar no mercado regional, tendo Cingapura
como base de operações, a exemplo de um sem-nú mero de empresas multinacionais atraídas pelos incentivos e facilidades excepcionais oferecidos pelo
Governo cingapurense para o estabelecimento de
corporate headquarters na ilha-estado.
As iniciativas da Embraer e da Petrobras – a primeira instalou em Cingapura, em fins de 2000, sua representação para todo o Leste da Ásia (exceto China)
e Oceania, enquanto a segunda, além de manter pequena equipe de engenharia ainda envolvida em al guns projetos de equipamentos de extração de petróleo e gás, abriu um escritório comercial em Cingapura
– parecem indicar claramente a disposição de gran des empresas brasileiras de afirmar sua presença na
região a partir de Cingapura.
Além dessas, outros grupos e empresas brasileiras de setores diversos contam com representação
própria em Cingapura, várias das quais com a chefia
de brasileiros, como Seara, Embraco, Brazil Org, ou
de executivos recrutados localmente (Votorantim Holdings, Cia. de Navegação Norsul). Algumas outras importantes empresas continuam representadas por
agentes locais ou regionais, como a Perdigão (principal exportador de carnes de frango e suínos para este
país), a qual mantém como representante a Iterocean
Foods, empresa neozelandesa aqui estabelecida, enquanto Sadia, outro importante exportador, ainda estuda a possibilidade de instalação de representação
própria ou designação de agentes em Cingapura.
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MENSAGEM Nº 287, DE 2002
(Nº 819/2002, 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, aprova do 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 V. Exas. a
escolha, que desejo fazer, do Sr. Mauro Luiz Iecker Vieira, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplo mata do Quadro Permanente do Ministério das Rela ções Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto à Confederação Helvética.
Os méritos do Embaixador Mauro Luiz Iecker Vieira,
que me induziram a escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa informa ção do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 25 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 314/DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília, 20 de setembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Consti tuição, 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 Sr. Mauro Luiz Iecker Vieira, 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 Confederação Helvética.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e curriculum vitae do Embaixa dor Mauro Luiz Iecker Vieira 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,
Osmar Chohfi, Ministro de Estado, interino, das
Relações Exteriores.
INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE MAURO LUIZ
IECKER VIEIRA
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Nascido em 15 de fevereiro de 1951. Filho de Mauro
Vieira e Noêmia Iecker Vieira. Bacharel em Direito,
pela Universidade Federal Fluminense (UFF), 1973.
Curso de Preparação à Carreira Diplomática do
Instituto Rio Branco/MRE, 1973/1974. “Lower Cer tificate in English”, Universidade de Cambridge. “Certificate of Proficiency in English”, Universidade de Mi chigan, em Ann Harbor. “Certificate of Proficiency in
English”, Universidade de Cambridge. “Certificat
Pratique de Langue Française” – Université de
Nancy – France.
“Diplomê d’Etudes Françaises de l’Université de
Nancy – France.
CPF nº 366501297-04
CI nº 5334-MRE
Terceiro Secretário, 21 de novembro de 1974.
Segundo Secretário, antigüidade, 12 de junho de
1978.
Primeiro Secretário, merecimento, 17 de dezembro
de 1980.
Conselheiro, merecimento, 29 de junho de 1987.
Ministro, merecimento, 25 de junho de 1993.
Embaixador, merecimento, 17 de dezembro de
1999.
Assistente do Chefe da Divisão de Política Financeira, 1975/77.
Coordenador, Substituto, da Coordenadoria de Atos
Internacionais da Secretaria-Geral, 1985.
Assessor do Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1985.
Secretário de Modernização Administrativa do Ministério da Ciência e Tecnologia ,1985
Secretário-Geral Adjunto do Ministério da Ciência e
Tecnologia, 1986/1987.
Secretário Nacional de Administração do INPS do
Ministério da Previdência e Assistência Social,
1987/1988.
Assessor do Chefe do Departamento Cultural, 1989.
Assessor do Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1992
Introdutor Diplomático do Ministro de Estado das
Relações Exteriores, 1993/1994
Chefe de Gabinete do Secretário-Geral das Relações Exteriores, 1999/2002.
Washington, Terceiro Secretário, 1978.
Washington, Segundo Secretário, 1978/80.
Washington, Primeiro Secretário, 1980/82.
Montevidéu, ALADI, Primeiro Secretário, 1982/85.
México, Conselheiro, 1990/1992.
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Paris, Ministro-Conselheiro, 1995/1999.
Negociações do Acordo para evitar a dupla tributa ção em matéria de impostos sobre a renda com o
Governo do Canadá, em Ottawa, 1975 (membro).
Negociações de Revisão dos Acordos para evitar a
dupla tributação em matéria de impostos sobre a
renda com o Governo do Japão, em Tóquio e Brasí lia, 1976 (membro).
Negociações dos Acordos para evitar a dupla tribu tação em matéria de impostos sobre a renda com os
Governos do Grão-ducado de Luxemburgo, 1976
(membro); do Canadá, Brasília, 1976 (membro); da
Itália,
em Brasília, 1976 e em Roma, 1977; Reino Unido da
Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, em Brasília, 1976
e em Londres, 1977 (membro).
Comissão de Empréstimos Externos do Banco Cen tral do Brasil (representante alterno do MRE).
Assembléias Anuais de Governadores do FMI, BIRD
e International Finance Corporation, Washington,
1978, 1980 e 1981.
Reuniões do Comitê da Assembléia de Governado res do BID, Washington, 1978/79 (membro), para o
quinto aumento de capital.
Reuniões do Grupo do Caribe para a Cooperação
no Desenvolvimento Econômico, do Banco Mundial,
1979/81 (membro).
III, IV e V Rodadas de Negociações com a Argentina, Chile, México, Paraguai e Uruguai, sobre o Acor do de Alcance Parcial nº 26, Montevidéu, 1982/83
(delegado).
Grupo Negociador da Adequação de Acordos de
Complementação Industrial à Estrutura Jurídica da
ALADI, 1982 (delegado).
V e VI Sessões Extraordinárias da Conferência de
Avaliação e Convergência dos Países-Membros da
ALADI, 1983 (delegado).
Reuniões de Peritos Governamentais em Preferên cia Tarifária Regional (PTR) da ALADI, 1983 (dele gado).
Seminário da ALADI sobre o GATT e os acordos ne gociados no “Tokyo Round”, Montevidéu, 1983.
Membro da Comitiva oficial de Ministros da Marinha,
Relações Exteriores e da Ciência e Tecnologia à
inauguração do primeiro período de invernação bra sileira na Antártida na Estação Comandante Ferraz
(Ilha do Rei George) em março de 1986.
Membro de Comitiva do Ministro da Ciência e Tec nologia na visita à República Argentina em abril de
1986. Membro da Comitiva do Ministro da Ciência e
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Tecnologia na visita à República Federal Alemã em
junho de 1986.
Membro da Comitiva do Ministro da Ciência e Tecnologia na visita oficial à República Popular da Chi na e ao Japão, em julho de 1986.
Membro da Comitiva do Ministro da Ciência e Tecnologia na visita oficial a Portugal, em setembro de
1986.
Membro da Comitiva do Ministro da Ciência e Tecnologia na visita oficial à URSS, em novembro de
1986.
Membro da Comitiva do Ministro da Ciência e Tecnologia ao Encerramento da II Escola Brasileiro-Argentina de Informática-II EBAI – em Tandil, Re pública Argentina, em fevereiro de 1987.
Membro da Comitiva do Ministro da Ciência e Tecnologia na visita ao Laboratório de Luz Síncroton de
Daresbury, em Warrington, no Reino Unido, em fevereiro de 1987.
Membro da Delegação do Ministro da Ciência e Tecnologia na visita oficial a Portugal, em julho de 1987.
Chefe da Delegação do Ministério da Previdência e
Assistência Social e da Secretaria de Saúde do
Estado do Rio de Janeiro às negociações com o Go verno de Cuba para a execução do projeto de ensaio clínico com a substância “melagenina” no tratamento do vitiligo, em Havana, em março de 1988.
Membro da Delegação do Ministro de Estado da
Previdência e Assistência Social na visita oficial à
República de Cuba, em junho de 1988.
Condecorações:
Nacionais:
Grã-Cruz da Ordem de Rio Branco,
Grã-Cruz da Ordem do Mérito de Brasília,
Grande Oficial da Ordem do Mérito Aeronáutico,
Comendador da Ordem do Mérito Naval,
Comendador da Ordem do Mérito Militar;
Estrangeiras:
Grã-Cruz da Ordem de Bernardo O’Higgins do Chi le,
Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito da Romênia,
Cruz de Oficial da Ordem do Mérito da República da
Polônia,
Grande Oficial da Ordem de Dannebrog da Dinamarca,
Oficial da Legion d’Honneur da França.
Eduardo Prisco Paraiso Ramos, Diretor-Geral
do Departamento do Serviço Exterior
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MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SUÍÇA
Setembro de 2002
Avaliação das Relações Bilaterais
A excelência das relações entre Brasil e Suíça
vem sendo reafirmada pelos constantes contatos políticos de alto nível e pela forte presença suíça na economia brasileira. Para o Brasil, a importância desse relacionamento – cuja origem remonta à imigração iniciada
há mais de 180 anos – decorre sobretudo da posição da
Suíça como um dos principais centros financeiros inter nacionais e de seu expressivo estoque de investimentos
no País, que se encontra entre os dez maiores.
Para a Suíça, o Brasil representa o mais rele vante interlocutor na América Latina, ocupando a po sição de principal parceiro comercial suíço na região
e de principal destinatário de seus investimentos. Cerca de 60% dos investimentos suíços na América Latina estão concentrados no Brasil. Entre os principais
investidores suíços no País destacam-se os grupos
Nestlé, Novartis e Schindler. Em 2001, a Nestlé do
Brasil apresentou um lucro líquido de cerca de USD
200 milhões, enquanto a Schindler (elevadores) obteve a maior rentabilidade (patrimônio/lucro líquido)
com um índice de 45%, quase onze pontos percentu ais acima do segundo colocado.
No plano político, os contatos de alto nível têm
possibilitado uma troca de impressões ampla e objeti va sobre os principais aspectos da agenda bilateral,
bem como sobre os grandes temas da atualidade in ternacional, O recente ingresso da Suíça na ONU, em
10 de setembro de 2002, deverá contribuir para o
aproveitamento de todo o potencial de cooperação
existente entre Brasil e Suíça nos principais foros po líticos multilaterais.
Em 1997, o então Conselheiro Federal Flavio
Cotti realizou a primeira visita de um titular da diplo macia suíça ao Brasil. No ano seguinte, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso visitou Berna, Zurique e
Davos, tendo mantido importantes contatos políticos
e empresariais naquelas cidades. Em julho de 1999
realizou-se a visita do Ministro da Economia, Indús tria, Trabalho e Agricultura, Pascal Couchepin, que
chefiou importante missão empresarial e reafirmou o
interesse da Suíça pelas oportunidades que se
abrem no mercado brasileiro.
O Conselheiro Federal Moritz Leuenberger, en tão Vice-Presidente e Ministro do Meio Ambiente, es teve no Brasil em junho do ano passado, para inaugu rar o evento “Suíça 2000 – 1º Festival de Negócios,
Cultura e Turismo”, realizado em São Paulo e Brasília.
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Essa importante iniciativa teve o mérito de promover –
no ano do V Centenário do descobrimento – a cultura
suíça no Brasil e incentivar contatos empresariais de
ambos os lados.
Em maio de 2001, veio ao Brasil o Secretário de
Estado (Ministro) do Comércio Exterior, David Syz,
acompanhado de uma delegação de cerca de 16 em presários, com o objetivo principal de manter contatos
com autoridades do Governo Federal e da comunidade empresarial suíço-brasileira e dar continuidade aos
resultados alcançados pela missão do Conselheiro Federal Pascal Couchepin, que esteve no Brasil em 1999.
Relações econômicas
O Brasil é o principal mercado da Suíça na
América Latina em termos de intercâmbio comercial
e de investimentos. Fora da Europa, e logo atrás dos
Estados Unidos e do Canadá, o Brasil é o mais importante país de destino dos investimentos suíços. A
maioria das grandes empresas multinacionais suí ças dos setores farmacêutico, químico, alimentício e
de máquinas estão instaladas no Brasil desde o iní cio do século com unidades de produção próprias.
As filiais dessas empresas no Brasil empregam cer ca de 80 mil pessoas.
Investimentos
A Suíça, que sempre esteve entre os cinco
maiores investidores europeus no Brasil, tem perdido espaço para países como França, Portugal e
Espanha em função de sua inexpressiva participação no processo de privatizações. Com a venda de
empresas dos setores elétrico (geradoras de energia), de água, de saneamento e de gás, o Governo
brasileiro espera que os investidores suíços possam
manter o patamar da tradicional presença suíça na
economia brasileira.
Cerca de 250 empresas suíças estão estabelecidas no Brasil, sendo as seguintes as mais importan tes por setor:
Indústria alimentícia: Nestlé, Sandoz e Suchard; indústria química: Novartis, Roche e Givaudan Firmenich; máquinas: Asea Brown Boveri (ABB),
Sulzer e Schindler; construção e diversos: Holderbank F. Glaris e Bally; serviços: Union des Banques
Suisses (UBS), Société de Banques Suisses (SBS) e
Crédit Suisse e as seguradoras Basler, Winterthur e
Zürich.
O pioneirismo nos investimentos suíços no Brasil cabe à firma suíça Bally, que absorveu, em 1880, o
Curtume Carioca. Em 1921, a Nestlé começou a operar no Brasil (hoje seu terceiro mercado mundial) e a
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ela seguiram-se a Roche (1931), Ciba (1934), San doz (1937), Geigy (1938) e SBS (1938).

Comércio Bilateral
O comércio bilateral – tradicionalmente defici tário para o Brasil – tem-se caracterizado por expor tações brasileiras de matérias-primas e itens semi manufaturados (pedras preciosas, metais, café,
fumo e alumínio) e por exportações suíças de pro dutos de tecnologia sofisticada e de alto valor agre gado, tais como maquinário de precisão, relógios e
compostos químicos.
A venda de aviões da Embraer para a Swiss (antiga Crossair) – em negócio estimado em USD 5 bi lhões – deverá contribuir para alterar essa tendência.
Em virtude deste fato, verificou-se em 2000 um signi ficativo aumento das exportações brasileiras, que
passaram de pouco mais de USD 200 milhões em
1999 para mais de USD 500 milhões. Segundo a Se cex, as exportações de aviões e componentes alcan çaram a cifra de USD 187 milhões em 2000. Cerca de
125 aviões dos modelos ERJ-170, ERJ-190-200,
ERJ-135 e ERJ-145 deverão ser vendidos ao longo
dos próximos anos.

Cooperação judiciária
Seria conveniente a implementação de meca nismos de cooperação judicial mais ágeis que os
previstos pelo tratado de extradição de 1932. Os
campos de maior interesse para o Brasil seriam o da
lavagem de dinheiro decorrentes do narcotráfico e
da corrupção. Sobre este tema, merece destaque a
cooperação da Justiça suíça quanto à devolução de
dinheiro pertencente à previdência social, que havi am sido remetidos para bancos nesse país pelo
ex-juiz de direito Nestor do Nascimento. A execução
da sentença suíça, porém, foi demorada, evidenci ando as vantagens de um acordo bilateral para a
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prevenção dos crimes relacionados com a lavagem
do dinheiro oriundo do narcotráfico e da corrupção.
Com relação à imigração de cidadãos brasileiros para a Suíça, vale recordar as severas leis suíças
sobre a matéria. É sabido que há um grande número
de cidadãs brasileiras casadas com cidadãos suíços,
que, ao terminar a relação conjugal, ficam à mercê
das leis de imigração. Muito embora a Suíça tenha tradição de solidariedade e assistência humanitárias, os
casos de maus-tratos a cidadãos brasileiros pelas autoridades de imigração se avolumam. Recentemente
surgiu o caso de uma firma suíça que atua na contratação de mão-de-obra agrícola brasileira a preços vis.
Foram denunciados os maustratos, a que são submetidos os cidadãos brasileiros, inclusive com a apreensão de passaportes e descontos abusivos sobre os
salários.

2. Sistema de Governo
A Suíça é uma confederação dividida em 23
cantões e três semi-cantões autônomos (Aargau,
Ausser-Rhoden, Basel-Landschaft, Basel-Stadt,
Bem, Fribourg, Geneve, Glarus, Graubunden,
lnner-Rhoden, Jura, Luzem, Neuchatel, Nidwalden,
Obwalden, Sankt GaIIen, Schaffl,ausen, Schwyz,
Solothurn, Thurgau, Tícino, Uri, Valais, Vaud, Zug,
Zurich). Sua atual Constituição data de 29 de maio
de 1874. Têm direito a voto todos os cidadãos suí ços com mais de 18 anos.
O Poder Executivo é exercido pelo Conselho
Federal, composto de sete membros (Conselheiros
Federais), eleitos por quatro anos pela Assembléia
Federal, e também titulares dos Departamentos Federais (que equivalem a Ministérios), a saber: Depar tamento Federal dos Negócios Estrangeiros; do Inte rior, da Justiça e Polícia; Militar Federal; de Finanças;
da Economia Pública; dos Transportes; Comunicações e Energia. Anualmente, a Assembléia elege um
dentre os sete Conselheiros para a Presidência e
Vice-Presidência da Confederação.
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O Poder Legislativo é exercido pela Assembléia
Federal, composta de duas Câmaras: o Conselho dos
Estados (Câmara Alta, equivalente ao Senado e for mado por 46 membros, com mandatos de um a qua tro anos) e o Conselho Nacional (Câmara Baixa, equivalente à Câmara dos Deputados e composta de 200
membros eleitos por quatro anos).
A instância superior do Poder Judiciário é exer cida pelo Tribunal Federal, com sede em Lausanne,
composto de 30 juízes eleitos pela Assembléia Fede ral, com mandato de seis anos; pelo tribunal Federal
de Seguros, com sede em Lucerna, composto por
nove juízes eleitos pela Assembléia Federal, também
com mandatos de seis anos; e pela Corte Administra tiva Federal.
Na estrutura partidária verifica-se que, dos quatro mais importantes partidos do país, três (Radi cal-Democrático, Democrata Cristão e União Demo crática do Centro) são de centro-direita, enquanto o
quarto é o socialista. Na composição do Conselho Federal, os radicais, os democratas cristãos e os socia listas têm tradicionalmente recebido duas cadeiras
cada, ficando a cadeira restante para a União Demo crática do Centro.
3. Conjuntura Política
A Suíça tem experimentado, ao longo das últi mas décadas, significativa estabilidade política, re sultante, basicamente, das características do sistema político do país (democracia direta e consenso).
Desde meados da década de 80, porém, torna ram-se freqüentes as preocupações por questões
de ordem econômico-social (imigração estrangeira,
refugiados políticos, desemprego e insegurança, in tegração européia). Tais questões resultam, muitas
vezes, em reações xenófobas, contestações, neutra lidade e absenteísmo político, evidenciando uma re lativa perda de confiança no modelo político vigente.
Tem-se acentuado o desnível de qualidade de
vida dos cantões latinos em relação aos cantões germânicos, fator que influencia sensivelmente as votações populares. Em 1992, o referendo sobre a pre sença da Suíça no Espaço Econômico Europeu colo cou em campos opostos, primeiramente, os cantões
de língua francesa aos de língua alemã e, em segun do lugar, os centros urbanos às regiões rurais.
A questão da participação da Suíça no processo
de integração européia tem sido, aliás, um dos princi pais temas de política interna do país. O resultado do
referendo acima mencionado refletiu os conflitos in ternos da sociedade suíça, assim como a dificuldade
em se adaptar aos tradicionais mecanismos de de -
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mocracia direta e o lento processo consensual à integração na estrutura da União Européia.
4. Política Externa
A política externa suíça tem como principal
fundamento, desde o século XVII, a neutralidade.
Esse princípio foi aceito, durante a Guerra Fria, pelos dois blocos rivais, e teve, junto com a neutralidade austríaca, efeito estabilizador sobre o equilíbrio
estratégico no continente europeu até o fim do conflito Leste-Oeste. No plano econômico, o país é absolutamente dependente do exterior para, de um
lado, vender os seus bens e serviços e, de outro,
dispor de fornecedores e beneficiar-se do acesso às
reservas de matérias-primas parcial ou totalmente
inexistentes em seu território.
Como país altamente dependente do exterior, a
neutralidade, para a Suíça, além de ser motivada pela
prudência em vista da sua vulnerabilidade econômica, consubstanciou-se em uma fórmula universalista:
o país mantém relações oficiais com todos os Esta dos, independentemente do seu sistema político-econômico, em uma estratégia de ação externa que reconhece Estados, e não governos. A política externa suíça tem por objetivo demonstrar ao mundo as vantagens da aceitação internacional do princípio da neutralidade, por meio do exercício de uma ação de solidariedade e disponibilidade para uma atuação na
condição de Estado imparcial. Foi esse princípio de
solidariedade e disponibilidade que permitiu a aprovação popular para duas importantes manifestações
recentes da política exterior: o oferecimento de con tingente de 250 homens para auxiliar na supervisão
das eleições na Bósnia-Herzegovina, sob a égide da
OSCE; e a autorização para a força multinacional de
paz da OTAN utilizar o território suíço como via de
trânsito em direção àquele país.
A neutralidade era a principal razão para a recusa da Suíça em pertencer às Nações Unidas, muito
embora o país participasse de diversos órgãos especializados e comissões da Organização, como OMS,
FAO, UNESCO e UNIDO, e apoiasse as operações
de paz da ONU, fornecendo contribuição financeira e
material para o êxito das mesmas. A Suíça aderiu ao
FMI e ao Banco Mundial em 1992, é membro do Banco de Compensações Internacionais (BIS) e teve participação ativa na Rodada Uruguai do GATT, já havendo formalizado a ratificação dos acordos de adesão à
OMC.
O final da Guerra Fria e o aprofundamento da integração na Europa Ocidental têm colocado, contudo,
a neutralidade suíça a prova. Assim, o Governo pro -
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cura levar a efeito uma política externa que busque
compensar a imagem que projeta de interested
bystander, e cuja meta principal é a de buscar apoio
tácito ou explícito da comunidade internacional à ace itação da importância e, até mesmo, da utilidade des sa neutralidade. A população suíça, em sua maioria
de perfil conservador e arredio a mudanças, começa
a reavaliar a necessidade de inserção externa do país
em face da nova realidade mundial.
4a. Admissão da Suíça como Estado-Membro da
ONU
No último dia 10 de setembro, a Suíça ingres sou formalmente na Organização das Nações Uni das, encerrando, assim, um longo processo durante
o qual a população evoluiu de uma posição contrária
à presença da Confederação na ONU para o plebis cito de 3 de março último, que indicou estar a maio ria dos suíços e dos cantões em favor da presença
do país como membro de pleno direito da Organiza ção.
O ingresso da Suíça na ONU deverá conferir
nova dimensão ao país no cenário internacional, pas sando a Suíça agora a ter voto e voz no concerto das
nações, abandonando assim a atitude de mero “ob servador”.
A adesão formal da Suíça se processa em um
momento particularmente crítico da conjuntura inter nacional, dados os pronunciamentos cada vez mais
freqüentes do Presidente George W. Bush e de mem bros de seu Gabinete quanto à possibilidade de inter venção ar mada no Iraque. A Suíça deverá ser chama da a manifestar sua posição quanto ao tema na ONU,
não obstante sua declarada condição de neutralida de, reafirmada pelo Presidente Villiger em seu discur so inaugural perante a AssembléiaGeral deste ano.
4b. Relações entre a União Européia e a suíça
A importância do relacionamento entre a Suíça
e a União Européia encontra-se demonstrada pelo
fato de que cerca de dois terços das exportações
suíças destinam-se aos 15 Estados-membros da
UE, enquanto que aproximadamente 75% das im portações suíças são provenientes desses países. A
Suíça é o segundo principal parceiro comercial da
União Européia, logo após os Estados Unidos.
Embora o Governo suíço reconheça a necessi dade de integração com a União Européia, a aproxi mação com Bruxelas tem encontrado grandes obstáculos no sentimento isolacionista de grande parte da
população, reforçado não só pela defesa de interes ses internos, como também pelo medo de eventuais
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instabilidades decorrentes do avanço do processo de
integração européia.
Nesse contexto, a Suíça optou por um engajamento político mais tênue, que se traduziu numa pro gressiva vinculação à União Européia por meio da cooperação pela AELC (Associação Européia de Livre
Comércio) e da assinatura de acordos econômicos,
de cooperação científica e tecnológica e da participação em diversos programas comunitários como Eureka, Esprit e a Agência Espacial Européia.
Com o estreitamento dos laços da União Européia e
a ampliação do número de Estados-membros, a Su íça redobrou os esforços, dentro da AELC, para am pliar a cooperação entre as duas organizações. O
processo culminou com a proposta de criação do
Espaço Econômico Europeu (EEE), que estabeleceria uma zona de livre comércio com a reunião dos
Estados integrantes das duas organizações. Em de zembro de 1992, porém, a adesão da Suíça à UE e
a sua participação no EEE foram rejeitadas em referendo popular.
Nos últimos anos, seu relacionamento com a Europa dos 15 vem-se fazendo cada vez mais complexo,
obrigando o Governo a entrar em negociações na
busca de algum acordo que lhe permita vincular-se
ao comércio, aos transportes e à livre circulação das
pessoas no âmbito comunitário. Nesse sentido, assinou-se acordo de livre comércio nos moldes do que
a UE firmou com os países da Europa oriental.
Quanto aos outros temas, ainda não foi possível al cançar um entendimento conclusivo, pois as posições de ambas as partes envolvem questões de
princípio que continuam a demandar um longo processo de negociação. Recentemente, encerraram-se
novas e frustrantes negociações com a Comissão
Européia para resolver a questão dos transportes
rodoviários através do território suíço (com o ingresso da Áustria na União Européia em 1995, a Suíça
ficou totalmente cercada por integrantes da UE).
A Suíça vem dando importância crescente ao acom panhamento dos esquemas regionais de integração
na América latina, a partir do surgimento do Mercosul. Berna espera que os avanços das relações entre o Mercosul e a União Européia não signifiquem
relegar a plano secundário a AELC (ou seja, o que
dela resta, que fundamentalmente é a própria Suíça).
Com efeito, o Governo suíço teme ficar isolado por
falta de um braço institucional que o apoio em suas
demandas em direção à integração sul-americana,
principalmente ante a possibilidade de estabelecimento de uma zona de livre comércio UE-Mercosul.
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Existe um mecanismo de diálogo entre o Mercosul e
a Suíça.
5. Segredo Bancário e Sistema Financeiro Suíço
Na última conferência anual dos embaixado res suíços, realizada em agosto de 2002, o Ministro
Deiss afirmou ser a defesa do espaço econômico
suíço a primeira prioridade de política externa da quele país, em particular no que se refere à econo mia financeira. O fato de o Governo suíço não estar
disposto a negociar questões relativas ao segredo
bancário poderá colocar alguns obstáculos à nego ciação de futuros acordos bilaterais entre a Suíça e
a UE. Nesse contexto, o Ministro Deiss reiterou a
responsabilidade do Departamento dos Negócios
Estrangeiros e dos diplomatas suíços encarregados
das relações bilaterais, numa óbvia referência à se gunda rodada de negociações ora em curso com a
União Européia, que está pressionando a Suíça
para que adote legislação compatível com a sua no
que se refere aos depósitos de seus cidadãos em
contas estrangeiras.
A prioridade atribuída pelo chefe da diplomacia
suíça a esse assunto deve ser vista na perspectiva
geral da política financeira suíça e da grande impor tância atribuída no setor econômico e financeiro à
questão do segredo bancário, considerado pela maio ria dos agentes como a base de sustentação de todo
o sistema bancário suíço desde sua adoção em 1934,
embora certas correntes discutam o aspecto ético da
instituição, colocado em maior evidência, por exem plo, no caso dos depósitos das vítimas do Holocausto.
Os atentados de 11 de setembro e o conse qüente foco dirigido sobre o financiamento do terroris mo internacional juntam-se às pressões externas so bre a manutenção do segredo bancário para fomentar
as discussões e favorecer iniciativas nesse campo.
No momento em que o Ministro dos Negócios Estran geiros torna prioritária a ação de seu ministério no
que diz respeito à política financeira internacional, a
Comissão federal dos bancos apresenta novo projeto
de decreto-lei (“ordonnance”) sobre a lavagem de di nheiro. Segundo comunicado da CFB, o projeto visa
reforçar certos pontos da atual lei sobre lavagem de
dinheiro, em vigor desde 1998.
O que parece certo, portanto, é que o segredo
bancário, pedra angular do desenvolvimento das fi nanças helvéticas há décadas, está atualmente so frendo os maiores ataques de sua história, não só por
causa do crime e do terrorismo, mas também devido
às pressões do G7 e da UE, que querem obter maior
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transparência dos paraísos fiscais e de países com
forte respeito ao segredo bancário como a Suíça.
(À Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional.)
MENSAGEM Nº 288, DE 2002
(Nº 820/2002, na Casa de 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
RENATO LUIZ RODRIGUES MARQUES, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata do Quadro
Permanente do Ministério das Relações Exteriores,
para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à
República da Ucrânia.
Os méritos do Embaixador Renato Luiz Rodrigues Marques que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função constam da ane xa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 25 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 317 /DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília, 24 de setembro 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 destinada à indicação do Senhor Renato Luiz Rodrigues
Marques, Ministro de Primeira Classe da Carreira de
Diplomata, do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embai xador do Brasil junto à República da Ucrânia.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o país e Curriculum Vitae do Embaixador
Renato Luiz Rodrigues Marques, que, juntamente
com a Mensagem ora submetida à apreciação de
Vossa Excelência, serão apresentados ao Senado
Federal para exame por parte de seus ilustres mem bros.
Respeitosamente, Osmar V. Chohfi, Ministro de
Estado, interino, das Relações Exteriores.
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INFORMAÇÃO
CURRICULUM VITAE
MINISTRO DE PRIMEIRA CLASSE RENATO LUIZ
RODRIGUES MARQUES
Nascido no Rio Grande/RS, 4 de março de 1944. Fi lho de Paulo Affonso di Gesu Marques e Eloah Ro drigues Marques. Curso Preparatório à Carreira de
Diplomata – CPCD (IRBr, 1969). Curso de Aperfei çoamento de Diplomatas (IRBr, 1972). XIV Cursos
de Altos Estudos – CAE (IRBr, 1987). Curso de Fo reign Service Academy na Georgetown University
(Washington, 1978). Cursos no âmbito do Mestrado
de Relações Internacionais da Georgetown Univer sity (1976/77). Curso de Politique Agricole Commu ne no Mestrado do Institut d’Etudes Européens da
Université Libre de Bruxelles (1985).
CPF: 04692993715
I.D.: 3178
Terceiro Secretário, 3 de fevereiro de 1970.
Segundo Secretário, merecimento, 1 de janeiro de
1973.
Primeiro Secretário, merecimento, 2 de março de
1979.
Conselheiro, merecimento, 22 de dezembro de
1982.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 12 de
dezembro de 1990.
Ministro de Primeira Classe, merecimento, 17 de ju nho de 1997.
Chefe substituto da Divisão da Ásia e Oceania,
1970.
Assistente do Chefe da Divisão da Europa Oriental
(DOr)/Europa II (DE II), 1971/73.
Membro da Secretaria Executiva da Comissão de
Comércio com a Europa Oriental (COLESTE),
1971/73.
Chefe, substituto, da Divisão de Divulgação Docu mental, 1980/81.
Chefe, substituto, da Divisão de Sistematização da
Informação, 1981/82.
Chefe da Divisão de Sistematização da Informação,
1982/83.
Chefe da Divisão Econômica Latino-Americana
(DECLA/DEC), 1989/91.
Chefe da Divisão de Programas de Promoção Co mercial (DPG), 1991.
Chefe da Divisão de Operações Comerciais (DOC),
1992.
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Secretário de Comércio Exterior (SECEX/MICT),
1993.
Chefe do Departamento de Integração Latino-Americana (DIN/MRE), 1994/99.
Montevidéu, ALALC, Segundo-Secretário, 1973/76.
Washington, Segundo-Secretário, 1976/79
Washington, Primeiro-Secretário, 1979/80.
Bruxelas, CEE, Conselheiro, 1983/87.
Montevidéu, ALADI, Conselheiro, 1987/89.
Barcelona, Cônsul-Geral, 1999/2002.
Diretor da Participação Brasileira em Feiras e Expo sições na Europa Oriental (Bucareste, Budapeste,
Poznan, Plovdiv), 1971/73.
II Reunião de Peritos em Bitributação Internacional,
Montevidéu, 1974 (delegado).
Reunião do Grupo de Trabalho “ad hoc” de Representantes Governamentais, Montevidéu, 1974 (delegado).
XV e XVI Reuniões da Comissão Assessora de
Assuntos Monetários, ALALC, Montevidéu, 1974/75
(delegado).
VI Reunião de Diretores de Tributação Interna, Mon tevidéu, 1975 (delegado).
XII Reunião da Comissão Assessora de Nomenclatura, ALALC, Montevidéu, 1975 (delegado).
II, III e IV Reuniões de Negociações Coletivas,
ALALC, Quito, 1974, Montevidéu, 1974/75 (delegado).
XIII, XIV e XV Períodos de Sessões Ordinárias da
Conferência das Partes Contratantes do Tratado de
Montevidéu, 1973/75 (delegado).
II Reunião de equipes de Planejamento Brasil-EUA,
Washington, 1977 (membro).
Reunião do “Ocean Affairs Advisory Committee –
Antartic Section”, Washington, 1978 (observador).
I Reunião da Comissão Mista Brasil-CEE, Bruxelas,
1983 (delegado).
Reunião Preparatória de Alto Nível do III Conselho
de Ministros da ALADI, Montevidéu. 1987 (delegado).
III Reunião do Conselho de Ministros da ALADI,
Montevidéu, 1987 (delegado).
Renegociação do Acordo de Alcance Parcial nº9
com o México, Montevidéu, 1987 (delegado).
Renegociação do Acordo de Alcance Parcial nº 1
com a Argentina, Montevidéu, 1987 (delegado).
Reunião sobre relações econômicas Brasil-Chile,
Montevidéu, 1987 (delegado).
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Reunião do Comitê de Coordenação e Negociações
da Rodada Regional de Negociações para o exame
do Programa Regional de Recuperação e Expansão
do Comércio (PREC), Montevidéu, 1987 (delegado).
Reunião Técnica dos Assessores dos Chanceleres
do mecanismo de Consulta e Concertação Política,
Montevidéu, 1987 (delegado).
Negociador do Acordo de Complementação Econô mica nº 14 (Brasil/Argentina), que serviu de base
para os entendimentos consagrados no Tratado de
Assunção (Mercosul), dez/1990.
Participação nos entendimentos para a implementa ção do Programa de Integração e Cooperação Eco nômica Brasil-Argentina (PICE), 1988/91.
Secretário Executivo da Comissão Nacional para
Assuntos da ALADI (CNAALADI), 1989-91.
Negociador da operacionalização do Protocolo nº 21
sobre o setor Automobilístico do PICE, 1991.
Negociador do Tratado do Estatuto das Empresas
Binacionais Brasileiro-Argentinas, assinado em Buenos Aires, em 6-7-90.
Negociador do Tratado para a Constituição de um
Mercado Comum entre a Argentina, Brasil, Paraguai
e Uruguai (Tratado de Assunção, constitutivo do
Mercosul), as sinado em Assunção, em 26-3-91.
Co or de na dor dos dez sub gru pos de trabalho do
Gru po Mer ca do Co mum.
Re u nião de Ministros do Merco sul e das Comuni da des Européias, em Luxemburgo (de legado),
em abril de 1991.
Implantação, como Secre tá rio de Comér cio Exte rior, do Sis tema Inte grado de Co mér cio Exte rior
(SISCOMEX), no módulo expor ta ção, ja neiro de
1993.
Lançamento, como Secre tá rio de Co mér cio Exte rior, em vá ri os Estados brasileiros, do Programa
Novos Pó los de Co mér cio Exteri or, 1993.
Presidente, como Secre tá rio de Comér cio Exte ri or, do Conse lho Téc nico Consultivo da SECEX,
ins ti tu í do pela Portaria nº 49, de 12-8-93, para
atuação no cam po da de fesa con tra prá ti cas des le a is de co mércio, 1993.
De le ga do do MICT no Con se lho de Financiamen to das Expor tações (CFE), que ge ria o Pro grama
de
Fi nan ci a men to às Expor tações (PROEX), 1993.
Co or de na dor dos tra balhos para a ela boração de
uma Cole tâ nea de Normas sobre Comércio Exte rior, com vis tas a sub sidiar o exame da formula ção de uma lei única na matéria, 1993.
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Co or de na dor de re uniões para a definição da Tari fa Exter na Co mum (TEC) do Mercosul, 1993.
Delegado brasileiro à reunião da OCDE com países
de economia emergente, Hong Kong, 1993.
Delegado à Comissão Mista Brasil-China, em Pequim, outubro de 1993.
Entrega dos prêmios “Destaques da Economia Brasileira no Comércio Internacional em 1993”, no
MICT, em janeiro de 1994.
Delegado à re u nião de Minis tros das Re la ções
Exteriores, da Fazenda e Bancos Cen trais Bra sil/Argentina, re alizada em Villa ma ria, so bre TEC
e outros temas, 30 e 31 de julho de 1994.
De le ga do à re união do Con se lho do Merca do Co mum que im plan tou a TEC, previu pra zos para
sua progressiva con vergência, cri ou a Comissão
de Comércio do Mercosul e ado tou pro grama de
“adequação fi nal” para a livre cir cu la ção de bens,
em Bu enos Ai res, 4 e 5 de agosto de 1994.
Orador na recep ção a Jac ques De lors, Presiden te da Co mis são Eu ropéia, em nome da Presidên cia pró-tem po re do Merco sul, em sua vi sita à Se cre ta ria Administrativa (SAM), 24-9-94.
Negociador do Pro tocolo de Ouro Preto, que defi niu a es trutura insti tu ci o nal do Mercosul, 1994.
De le ga do à VII Re união do Con se lho do Mercado
Co mum, rea li za da em Ouro Pre to, que aprovou o
Pro to co lo do mes mo nome, em dezembro de
1994.
De le ga do à re união do Western He misp he re Tra de Minis te ri al & Tra de and Com mer ce Forum, em
Denver, 1995.
Membro, alterno, do Grupo Mercado Comum, órgão
executivo do Mercosul, 1994/1999.
Mem bro Ti tular da Co mis são de Comér cio do
Mer co sul, 1994/1999.
Negociador do Acor do de Com ple men ta ção Eco nô mi ca Mercosul/Chile, aprova do na X Reunião
do Conse lho do Mer ca do Co mum, em Buenos Ai res, 25-6-96.
Negociador do Acor do de Coo pe ra ção Econômi ca Mer co sul/Bo lí via, aprovado pelo Con se lho do
Mer ca do Comum, em For ta le za, 17-12-96.
De le ga do à Re união de Vice-Minis tros da ALCA,
em Flo rianópolis, 18-9-96.
De le ga do à Re união da Subco mis são Comercial
da ALCA, em Belo Ho rizonte, no vembro de 1996.
De le ga do à II Re união de Vice-Mi nistros de Co mér cio do He mis fé rio para a Conformação da Área
de Livre Comércio das Américas (ALCA), no Recife,
em 27-2-97.
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Representante brasileiro no encontro Mercosul/Ja pão, em Tóquio, outubro de 1997. Delegado à Reunião Extraordinária do Grupo Mercado Comum
(GMC) para consolidação e aprofundamento do
Mercosul, novembro de 1997.
Conferencista no seminário sobre “A Aplicação das
Normas do Mercosul pelo Juiz Nacional”, organiza do pelo Superior Tribunal de Justiça, em Brasília,
dias 25 e 26 de maio de 1998.
Delegado às reuniões para o estabelecimento de
um acordo de livre comércio com a Comunidade
Andina e para a revisão dos acordos bilaterais com
o México, 1994/99.
Participação em todas as reuniões do Grupo Merca do Comum e do Conselho do Mercosul no período
1994/99. Participação em seminários organizados
pelos setores acadêmico e empresarial, pelo Con gresso Nacional, pelo Judiciário e Executivo sobre
temas relacionados com o Mercosul, 1990/99.
Edição, a partir de maio de 1999, de Boletim Econô mico-Comercial pelo Consulado-Geral do Brasil em
Barcelona, para distribuição a investidores potencia is, a escritórios de advocacia, Governo da Catalun ya, instituições acadêmicas, entre outros.
Conferência pronunciada no Foro Europa 2001, jun tamente com o Cônsul-Geral da Argentina em Bar celona, sobre o tema “Mercosur: Asociación Econo mica y Desafios para Brasil y Argentina. Perspecti vas de entendimiento con la Unión Europea”, em
Barcelona, dia 26-10-99.
Participação em mesa redonda sobre “Perspectivas
do Comércio Exterior entre a Península Ibérica e a
América Latina”, no âmbito da I Conferência Ibe ro-Americana de Logística, realizada em Lisboa, em
19-11-99. Participação em mesa redonda do Clube
de Roma sobre “O Mercosul e a União Européia: di nâmica de integração”, na Casa das Américas, em
Madri, 22-11-99.
Organização e participação em seminário sobre investimentos no Brasil, intitulado “Aspectos Jurídicos
e Fiscais dos Investimentos Estrangeiros”, com a
participação do escritório Pinheiro Neto e do ex-pre sidente do BNDES, Pio Borges, no Centro Internaci onal de Imprensa de Barcelona, dia 29 de novembro
de 1999. Conferencista em seminário promovido
pela Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (FIEMG), em Belo Horizonte, dia 17-12-99.
Participação em mesa redonda sobre “Descripción
de las realidades sócio econômicas del Mercosur”,
no âmbito do seminário “Espaila-Mercosur: inversio nes y transferencia de tecnologia”, organizado pelo
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Instituto Catalão de Tecnologia, em Barcelona, em
15-6-00.
Conferência sobre “El Mercado Brasileño”, no âmbito do seminário “Latinoamenca: un mundo de opor tunidades”, na Casa Llotja de Mar, organizado pela
Cámara Oficial de Comercio de Chile na Espanha,
em Barcelona, em 29-6-00.
Conferencista no seminário “O Uruguai e o Mercosul
a dez anos do Tratado de Assunção”, realizado na
Secretaria Administrativa do Mercosul (SAM), em
Montevidéu, dias 24 e 25 de abril de 2001. Conferencista na mesa redonda internacional organizada
pela Federação Panamericana de Consultores
(FEPAC) sobre “Acordos Regionais de Livre Comércio Vigentes e ALCA”, na sede da ABCE, no Rio de
Janeiro, em 27-4-01.
Conferência no seminário “Mercosur – território,
competitividad y desarrollo sostenible”, organizado
pelo Departamento de Geografia, História e História
da Arte da Universidade de Girona, em 22-5-01.
Conferência no seminário “Actualidad Económica de
Hispanoamerica-Riesgos y Oportunidades”, organizado pela Câmara Oficial de Comércio do Chile na
Espanha, na Llotja del Mar, em Barcelona, em
22-1-02. Participação em mesa redonda organizado
pela Escola Superior de Administração de Empresas (ESADE) sobre “Las expectativas de las relaciones Europa – América Latina”, no “Ciclo Europa y el
Mundo”, em Barcelona, dia 18-3-02.
Palestra sobre o Brasil no curso de mestrado de
Economia e Empresa na América Latina, proferida a
convite do Centro de Estudos Internacionais da Uni versidade de Barcelona, em 5-4-02. Participação em
mesa redonda com professoras da Faculdade de
Relações Internacionais da Universidade Autônoma
de Barcelona (UAB), sobre “Globalização e Comércio Internacional”, dia 24-4-02. Conferências e classes para alunos de mestrado da Escola Superior de
Administração de Empresas (ESADE) sobre economia brasileira, integração econômica latino americana e comércio internacional, em Barcelona,
1999/2002.
“Mercosul: Origens, Evolução e Desafios”, artigo pu blicado no Boletim de Diplomacia Econômica nº 8,
do MRE, edição de junho/julho de 1991. Artigo tam bém publicado na Revista Conjuntura Econômica da
Fundação Getúlio Vargas, vol. 45, nº 10, de 31 de
outubro de 1991.
“O ideal é inimigo do bom”, entrevista publicada no
Informativo ABRAFAS, da Associação Brasileira de
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Produtores de Fibras Artificiais e Sintéticas, nº 48,
de setembro de 1993.
“Abertura Econômica e Práticas Desleais de Comér cio”, artigo publicado no jornal O Estado de S. Pau lo, edição de 7 de agosto de 1993.
“Profecias não realizadas”, artigo publicado no jornal
O Globo, edição de 16 de fevereiro de 1994. “O Mer cosul Real”, artigo publicado no Boletim de Integra ção Latino-Americana, nº 14, edição de julho/setem bro de 1994.
“Êxito sem precedentes”, entrevista publicada pela
revista Mercosul nº 32, de dezembro de 1994 (relati va à primeira etapa do Mercosul).
“Um negociador do Mercosul”, entrevista publicada
na revista Cores, edição de janeiro/fevereiro de
1995, também reproduzida no Boletim de Integração
Latino-Americana do MRE, edição de jan./abr. 1995.
Entrevista publicada na revista Tiempo Económico,
suplemento do jornal Tiempo 14, de Assunção, Pa raguai, dia 5-4-95.
Conferência perante seminário organizado pela
ORIAL-Informática Editora, em São Paulo, em 1995,
no painel “Uma Nova Política de Comércio Exterior”,
publicada pela revista do V SECLAM.
“Plataforma Latina de Internacionalização”, artigo
publicado na Carta do Mercosul, 1995. Exposição
perante o Seminário Mercosul-Venezuela, dias 17 e
18 de maio de 1995, em São Paulo, na qualidade de
comentarista do tema “Aspectos Generales de Con vergencia entre el Grupo Andino y ei Mercosur”, pu blicada nos Cuademos del Parlatino, nº 9.
“Rumos da Integração – Mercosul busca novos sóci os latino-americanos”, entrevista publicada na revis ta Marinha Mercante – Direct, em julho de 1996.
“Não é o momento”– artigo sobre a criação de ór gãos supranacionais no Mercosul, publicado na re vista Amanhã, edição de março de 1996.
“O Mercosul é uma marca vencedora”, artigo
publicado no jornal Zero Hora, 7 de julho de 1996. “O
Mercosul e o Chile”, ar tigo publicado no Boletim de
Comércio Exterior da Confederação Nacional das
Indústrias (CNI), edição de 10 de julho de 1996.
“O Mercosul é um processo”, ar tigo publicado
na Gazeta Mercantil Latino-Americana, sessão Opi nião, edição de 21 a 27 de outubro de 1996.
“Mercosul: Balanço da Presidência Brasileira”,
artigo publicado no Correio Braziliense, edição de
16 de dezembro de 1996.
Conferência perante a VII Reunião do Grupo de
Análise do Cone Sul, coordenada pela FUNCEX, no
painel “Os Desafios para o Mercosul”, publicada na
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Revista Brasileira de Comércio Exterior nº 50,
edição de janeiro/março de 1997.
“O Mercosul e o Livre Comércio”, artigo publicado
no Informativo Mercosul nº 4, da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, seção brasileira, edi ção de fevereiro/março de 1997, “O Brasil negocia a
ALCA, mas prionza o Mercosul”, artigo publicado na
Carta Internacional nº 50, do Núcleo de Pesquisa
em Relações Internacionais da USP, com o apoio da
Fundação Alexandre de Gusmão, edição de abril de
1997.
“Mercosul 95-96: Um Balanço”, artigo publicado no
Boletim de Integração Latino-Americana nº 19,
do MRE, edição de julho/dezembro de 1996, e também no Boletim da Sociedade Brasileira de Direito
Internacional, ano L, nºs 107/112, edição de janeiro/dezembro de 1997.
“O Nacional versus Comunitário no Mercosul – a
Questão dos “Fundos” e o Estágio Atual do Processo
de Integração”, artigo publicado no Boletim de Integração Latino-Americana nº 20 do MRE, edição de
janeiro/junho de 1997.
Conferência proferida perante o I Seminário Internacional de Direito Comunitário do Mercosul, coordenado pelo Mestrado de Integração da Universidade
Federal de Santa Maria, RS, no capítulo “A integração na América Latina: repercussões políticas e jurídicas”, publicada em livro intitulado “Direito Comunitário do Mercosul”, editado pela Livraria do Advogado de Porto Alegre, em 1997.
“As relações Mercosul-Comunidade Andina”, artigo
publicado na seção Ponto de Vista, no Boletim de
Comércio Exterior da CNI, nº 7, de abril de 1998.
“Acusações sem eco estatístico”, entrevista para a
Gazeta Mercantil Latino-Americana, edição de 1 a 7
de junho de 1998.
Conferência proferida no seminário “Mercosul: Intro dução e Desenvolvimento”, organizado pelo Senado
Federal, dias 23 e 24 de junho de 1997, publicada
pela Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul,
seção brasileira, em livro intitulado Anais do Seminário, em 1998.
“O Mercosul e o Porto de Rio Grande”, artigo publicado pelo jornal Zero Hora, edição de 4-8-98 e
vertido para o espanhol e publicado pelo jornal “El
Diário”, de Montevidéu, na seção Opinión, edição de
9-8-98.
Conferência perante o IV Fórum Brasil-Europa, organizado pela Fundação Konrad Adenauer, no Recife, sobre o tema “Instrumentos de Competitividade
Intra-Mercosul”, publicada no livro “Competitividade
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Internacional e Desenvolvimento das Regiões”, Sé rie Debates, nº 15, em 1998.
“Comentários sobre a política comercial e as opções
de inserção competitiva brasileira”, artigo publicado
na Revista Brasileira de Comércio Exterior nº 67,
edição de abril/junho de 2001, e vertido para o es panhol e publicado pelo Foro de Política da Universi dade Católica do Uruguai, no âmbito do Seminário
“El Uruguay y el Mercosur a 10 Años del Tratado de
Asunción”, realizada dias 24 e 25 de abril de 2001.
Comendador da Ordem de Mayo – ao mérito
(Argentina), 25-6-90.
Comendador da Ordem Cóndor de Los Andes (Bolívia), 10-8-90.
Comendador da Ordem del Libertador San Martin
(Argentina), 31-8-90.
Comendador da Ordem Bernardo O´Higgins (Chile),
12-11-90.
Gran Oficial da Ordem de Rio Branco, abril de 1994.
Gran Oficial da Ordem ao Mérito do Chile, 9-3-95.
Comendador da Ordem do Mérito Naval, 11-6-96.
Medalha da República Oriental do Uruguai no Grau
de Oficial, 1997.
Gran Oficial da Ordem Del Libertador San Martin
(Argentina), 19-8-98.
Gran Cruz da Ordem Del Libertador San Martin
(Argentina), 19-8-99.
Grã Cruz da Ordem do Rio Branco, 5-5-00.
Eduardo Prisco Paraíso Ramos, Diretor-Geral do
Departamento do Serviço Exterior.
DADOS BÁSICOS SOBRE A UCRÂNIA
Nome oficial: Ucrânia
Capital: Kiev (2,6 milhões de habitantes)
2
Área: 603 700 km
População: 50,4, milhões de habitantes – 1999
(73,6% ucranianos; 22,4% russo; 1% judeus; 0,9%
bielo-russos; 0,6% moldavos; 0,5% búlgaros; 0,4%
poloneses; 0,3% húngaros; e 0,3% romenos)
Expectativa de Vida: Homens, 63 anos; Mulheres,
73 anos (1999)
Taxa de Crescimento populacional:– 0,2%
2
Densidade demográfica: 84 hab/km
Força de trabalho: 25,7 milhões
Sistema político: Parlamentarismo bicameral, de
acordo com o resultado do referendo nacional de
maio de 2000. A Constituição do País foi promulgada
em 28 de junho de 1996.
Sistema eleitoral: Eleições diretas para Presidente e
para o Parlamento. As últimas eleições
parlamentares ocorreram em março de 1998 e as
presidenciais em outubro de 1999.
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Principais indicadores econômicos
PIB: US$31,5 bilhões (2000)
Crescimento do PIB: 5,4% (2000); – 0,4% (1999); –
1,7% (1998); – 3,2% (1997)
Renda per Capita : US$2.130 (1999)
Moeda: “hryvnya” (Grivnia): 1US$ = 5,38 HRN (julho
de 2001)
Inflação: 28% (2000); 19,2% (1999); 20% (1998);
11% (1997); 80% (1996)
Desemprego: 5,3% (dezembro de 2000)
Exportações: US$15,5 bilhões (2000); US$12,5
bilhões (1999)
Importações: US$15,3 bilhões (2000); US$12,6
bilhões (1999)
Principais parceiros econômicos (2001): Rússia,
Turcomenistão, Alemanha, Belarus (importações);
Rússia, Turquia, Itália, EUA (exportações)
Balança comercial: + US$779 milhões (2000); +
US$487 milhões (est. 2001)
Principais
produtos
exportados:
metais
não-preciosos, produtos químicos, máquinas e
equipamentos, alimentos e produtos agrícolas.
Principais produtos importados: combustíveis e
energia, máquinas e equipamentos, produtos
químicos, alimentos e produtos agrícolas.
Dívida Externa: US$10,2 bilhões (2000); US$12,4
bilhões (1999)
Reservas: US$1,2 bilhão (2000); US$1,04 bilhão; US$761 milhões (1998)
RELAÇÕES BRASIL-UCRÂNIA
O Governo brasileiro reconheceu a independência da Ucrânia em dezembro de 1991, tendo as relações diplomáticas bilaterais sido estabelecidas em fevereiro de 1992. O Brasil, contudo, não reconheceu
aquele país como sucessor da extinta URSS, nem a
validade com relação à Ucrânia dos acordos bilaterais
assinados com a antiga União Soviética.
A diplomacia ucraniana considera as relações
com o Brasil e com outros países da América Latina
importantes, no quadro da afirmação de sua presente
posição pró-ocidental e de sua independência com
relação à Rússia. Nessa acepção, o Brasil é visto pelos ocidentalistas ucranianos como modelo de colaboração frutífera, no campo da realização de reformas econômicas, com os principais países desenvolvidos e instituições financeiras internacionais. Sob
essa ótica, a aproximação com o Brasil seria forma de
demonstrar a oposição ucraniana ao isolacionismo
eslavo, idéia embutida no conceito da união dos povos eslavos, e que ganha corpo com o processo de
aproximação entre Rússia e Bielorússia.
Desde a consolidação de sua independência,
ocorrida em 1991, o governo da Ucrânia tem dado de-
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monstrações concretas de interesse por uma maior
aproximação e por relações políticas e de cooperação
mais densas com o Brasil. O Presidente Leonid Kut chma visitou o Brasil em 1995, e os Chanceleres Gu enadi Udovenko e Boris Tarassiuk vieram a Brasília
respectivamente em 1996 e em 1999. Nessas oportunidades, expressaram nos diversos contatos mantidos em Brasília, em São Paulo e no Paraná o desejo
de construir relações sólidas com o Brasil.
Dando forma a essa vontade política de aproxi mação, a Ucrânia abriu Embaixada residente em Bra sília em 1993, gesto retribuído pelo Governo brasilei ro em 1995, quando foi inaugurada a Embaixada em
Kiev. A comunidade de ucranianos e de seus descen dentes de primeira e segunda gerações no Brasil é
estimada em cerca de 450 mil pessoas, estando fortemente concentrada no Estado do Paraná. Exerce sóli da influência política nesse Estado – o Governador
Jaime Lerner é de origem ucraniana – e tem respalda do importantes iniciativas de aproximação com aque le país, a exemplo do programa de assistência e tratamento em hospitais paranaenses de crianças vitima das pelos efeitos da radiação nuclear de Tchernobyl.
É a terceira maior em expressão no mundo, após as
comunidades nos Estados Unidos e no Canadá.
O Presidente Leonid Kutchma visitou o Brasil
em outubro de 1995 e o Presidente Fernando Henri que Cardoso viajou a Kiev em janeiro deste ano, de monstrando nosso interesse em desenvolver com
esse país relações corretas e abertas, explorando
convergências de interesses e percepções asseme lhadas em grande número de questões da agenda in ternacional.
Dispomos, hoje, com a Ucrânia, de importante
acervo de tratados e acordos bilaterais, que permitem
o desenvolvimento de uma cooperação diversificada
e abrangente. A cooperação no campo espacial se
destaca como o tema de maior interesse, apresentan do fortes possibilidades de se ampliar, pela utilização
do Centro de Lançamento de Alcântara e pela forma ção de parcerias que permitirão o uso dos veículos do
tipo “Ciclone-4” naquelas operações. O acordo de salvaguardas tecnológicas, recentemente assinado,
constitui instrumento relevante para a consolidação
desse projeto.
A Ucrânia tem procurado manter posição de
equilíbrio em sua ação externa, por meio de um rela cionamento amadurecido com a Rússia e por uma li nha de aproximação pragmática com os países da
Europa Central e com a própria União Européia. Con trariamente à maior parte dos países oriundos do
Pacto de Varsóvia, a Ucrânia não contempla, sequer
a médio prazo, integrar-se nas estruturas econômicas
e de segurança euro-atlânticas. Essa postura realista
tem permitido ao Governo Kutchma gerenciar rela -
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ções sensíveis com Moscou, preservando o equilíbrio
indispensável a um país que possui plena consciência de sua posição de buffer State.
As relações bilaterais tiveram notável desenvolvimento no ano passado, que culminaram com a visita do Presidente Fernando Henrique Cardoso a Kiev
em janeiro deste ano. Em 2001, estiveram na Ucrânia
o Ministro de Minas e Energia, o Presidente da Petrobras e representantes das companhias Braspetro e
Vale do Rio Doce. Durante a visita do Presidente da
República, foram assinados uma Declaração Conjunta; um Acordo de Salvaguardas Tecnológicas relacionadas a Alcântara; um Acordo de Assistência Jurídica
em Matéria Penal; uma Convenção para Evitar a Dupla
Tributação; um Acordo e dois Protocolos na área energética e um Memorando sobre a utilização de veículos
de lançamento ucranianos a partir de Alcântara.
As conversações mantidas pelo Chanceler Celso Lafer com o Ministro do Exterior Anatolii Zlenko,
em Kiev, foram muito produtivas, e demonstraram o
papel crescentemente ativo que desempenha a diplomacia ucraniana em sua região, no âmbito da CEI, no
Oriente Médio e na Europa Central. São particularmente positivas as relações desse país com os EUA e
com a União Européia.
A despeito da importância dos dois mercados e
do papel preeminente exercido por suas economias
nos respectivos contextos regionais, o comércio entre
Brasil e Ucrânia encontra-se muito aquém das potencialidades existentes. Em 2000, o volume total do in tercâmbio foi de US$139 milhões, tendo caído para
cerca de US$100 milhões em 2001, cifra inferior a
nosso comércio com países como Polônia, Hungria e
Turquia, e correspondente a apenas 6,5% das trocas
do Brasil com a Europa Central e Oriental.
As perspectivas de ampliação e diversificação
do intercâmbio comercial entre o Brasil e a Ucrânia
deverão ser impulsionadas, nos próximos anos, pelo
progresso na cooperação espacial, pelas negociações em torno do financiamento de significativa exportação do Brasil de equipamento de telecomunicações que, se concluídas, posicionarão empresas brasileiras para participar da renovação da infra-estrutura de telecomunicações daquele país e, em suma,
pelo expressivo potencial tecnológico da Ucrânia, ainda não devidamente explorado pelo Brasil. Ainda a
esse respeito, cabe registrar o ingresso ocorrido na
pauta bilateral a partir de 2000 de produtos de maior
valor agregado, como por exemplo equipamentos médicos e instrumentos diversos, pelo lado brasileiro, e
equipamentos elétricos e bombas de sucção, pelo
lado ucraniano, embora ainda em pequena escala.
Desde a visita do Presidente Fernando Henri que Cardoso a Kiev, o Diretor da Agência Espacial
Brasileira, Dr. Múcio Dias, realizou nova visita à Ucrâ -

OUTUBRO 2002

17854 Quarta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nia e, do lado ucraniano, recebemos as visitas do
Embaixador Iurií Sergueev, Secretário de Estado do
Ministério dos Negócios Estrangeiros e de missão da
Agência Espacial Nacional da Ucrânia, que esteve
em Brasília e Alcântara. Espera-se para breve missão
do Ministério da Política Industrial da Ucrânia.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)
Mensagem nº 291, de 2002 (nº 830/2002, na origem), de 1º do corrente, restituindo autógrafos do
Projeto de Lei da Câmara nº 11, de 2002 (3.627/2000,
na Casa de origem), que altera a Lei nº 5.917, de 10
de setembro de 1973, que “aprova o Plano Nacional
de Viação“, de modo a incluir, na Relação Descritiva
das Rodovias do Sistema Rodoviário Federal, a inter ligação das rodovias federais BR-405 e BR-116, com
extremos localizados, respectivamente, nos Estados
do Rio Grande do Norte e do Ceará, sancionado e
transformado na Lei nº 10.540, de 1º de outubro de
2002.
Mensagem nº 196, de 2002-CN (nº 809/2002,
na origem), encaminhando, em cumprimento ao dis posto no § 1º do art. 67 da Lei nº 10.266, de 24 de ju lho de 2001, cópia da Exposição de Motivos do Minis tério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Fa zenda, contendo o restabelecimento proporcional dos
limites de empenho e movimentação financeira estimado para essa Casa, acompanhado dos parâmetros
adotados e das estimativas de receitas e despesas.
(À Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização.)
Mensagem nº 197, de 2002-CN (nº 813/2002,
na origem), encaminhando, nos termos do disposto
no § 3º do art. 67 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de
2001, o Relatório de Avaliação de Receitas e Despe sas, referente ao quarto bimestre de 2002, destinado
à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização do Congresso Nacional.
(A matéria, anexada ao processado da Mensa gem nº 50, de 2002-CN, vai à Comissão Mista de Pla nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.)
Mensagem nº 201, de 2002-CN (nº 825/2002,
na origem), que encaminha, nos termos do § 2º do
art. 18 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, o Relatório de Avaliação do Cumprimento da Meta de Re sultado Primário dos Orçamentos Fiscais e da Segu ridade Social, e do Programa de Dispêndios Globais
das empresas estatais federais não financeiras, fixa da para o segundo quadrimestre de 2002.
Mensagem nº 202, de 2002-CN (nº 827/2002,
na origem), que encaminha ao Congresso Nacional, o
Relatório do Resultado da Implementação da Lei nº
10.147, de 21 de dezembro 2000, relativamente aos

77

Outubro de 2002

preços ao consumidor dos produtos referidos no seu
art. 1º.
Mensagem nº 206, de 2002-CN (nº 777/2002,
na origem), que encaminha, nos termos do parágrafo
único do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de
2001, cópia do Decreto de 29 de agosto de 2002, que
“Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União,
em favor do Ministério da Fazenda, crédito suplementar no valor de R$38.075.091,00 (trinta e oito milhões,
setenta e cinco mil, noventa e um reais), para reforço
de dotação consignada no orçamento vigente”.
Mensagem nº 207, de 2002-CN (nº 776/2002,
na origem), que encaminha, nos termos do parágrafo
único do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de
2001, cópia do Decreto de 2 de setembro de 2002,
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios, crédito suplementar no valor de R$2.600.585,00
(dois milhões, seiscentos mil, quinhentos e oitenta e
cinco reais), para reforço de dotação consignada no
vigente orçamento”.
Mensagem nº 208, de 2002-CN (nº 778/2002, na
origem), que encaminha, nos termos do parágrafo único do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001,
cópia do Decreto de 2 de setembro de 2002, que “Abre
ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério
dos Transportes e do Ministério do Meio Ambiente,
crédito suplementar no valor global de R$4.968.317,00
(quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, tre zentos e dezessete reais), para reforço de dotações
consignadas no orçamento vigente”.
Mensagem nº 209, de 2002-CN (nº 817/2002,
na origem), que encaminha, nos termos do parágrafo
único do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de
2001, cópia do Decreto de 18 de setembro de 2002,
que “Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito su plementar no valor global de R$7.018.800,00 (sete
milhões, dezoito mil, oitocentos reais), em favor dos
Ministérios da Fazenda e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para reforço de dotações
consignadas no vigente orçamento”.
Mensagem nº 210, de 2002-CN (nº 837/2002,
na origem), que encaminha, nos termos do parágrafo
único do art. 41 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de
2001, cópia do Decreto de 26 de setembro de 2002,
que “Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade
Social da União, em favor do Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de R$10.185.329,00
(dez milhões, cento e oitenta e cinco mil, trezentos e
vinte e nove reais), para reforçar dotações constantes
dos orçamentos vigentes”.
Mensagem nº 211, de 2002-CN (nº 838/2002,
na origem), que encaminha, nos termos do inciso II
do art. 73 da Lei nº 10.266, de 24 de julho de 2001, o
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Relatório de Gestão Fiscal referente ao segundo qua drimestre de 2002.
As mensagens nºs 201,202 e 206 a
211, de 2002-CN, vão à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
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MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES
SECRETARIA DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
DEPARTAMENTO DE OUTOGA
DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO
RELATÓRIO Nº 026/2001-DOSR/SSR/MC
REFERÊNCIA:Processo nº53.103.000.061/98, de
19-8-98.
OBJETO: Requerimento de outorga de autorização
para a exploração do Serviço de Radiodifusão Co munitária
INTERESSADO: Associação Movimento Comunitário Rádio Colinas FM, localidade de Brejo da Madre
de Deus, Estado de Pernambuco.
I – Introdução
1. Associação Movimento Comunitário Rádio
Colinas FM, inscrita no CGC sob o número
01.822.856/0001-05, no Estado de Pernambuco,
com sede na Rua João Pereira Tabosa, s/nº, Centro,
Cidade de Brejo da Madre de Deus, PE, dirigiu-se
ao Senhor Ministro de Estado das Comunicações,
por meio de requerimento datado de 19 de agosto
de 1998, subscrito por representante legal, demons trando interesse na exploração do Serviço de Radio difusão Comunitária, na localidade que indica.
2. A entidade, que doravante passa a ser tratada
como requerente, baseou o seu pleito nos termos do
Aviso publicado no Diário Oficial da União – DOU,
de 18 de março de 1999, Seção 3, que contempla o
logradouro 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 Radiodifu são 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 Departamento de Outorga de Serviços de
Radiodifusão, por determinação do Senhor Secretá rio de Serviços de Radiodifusão, passa ao exame do
pleito formulado pela requerente, consubstanciado na
Petição de folha 1, bem como a documentação apre sentada, relatando toda a instrução do presente pro cesso administrativo, em conformidade com a legisla ção, especialmente a Lei nº 9.612, de 19-2-1998, o
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Regulamento do Serviço de Radiodifusão Comunitária, aprovado pelo Decreto nº 2.615, de 3-3-1998 e
Norma nº 2/98, 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
2/98 e, ainda, juntando a documentação necessária.
6. A documentação (item 6.7 e incisos, da Norma 2/98), 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 á entidade, em face dos ditames legais
pertinentes;
– 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 1 a 87, 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 João Pereira Tabosa,
s/nº, Centro, Cidade de Brejo da Madre de Deus,
Estado de Pernambuco, de coordenadas geográficas
em 08°09’00”S de latitude e 36°22’15”W de longitude,
consoante aos dados constantes do Aviso publicado
no DOU, de 18-3-1999, Seção 3.
Processo nº 53.103.000.061/98
10. A análise técnica desenvolvida, demonstra
que, as coordenadas geográficas indicadas devem ser mantidas, pelo que se depreende da memó-
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ria do documento de folhas 84, denominado de “Roteiro de Análise Técnica de RadCom”.
11. O mesmo documento trata de outros da dos, conforme se segue:
– informações sobre geração de coordenadas
geográficas, instruções sobre coordenadas coinci dentes com os levantamentos do IBGE;
– compatibilização de distanciamento do ca nal;
– situação da estação em faixa de fronteira,
endereço proposto para instalação da antena;
– planta de arruamento, en dereços da sede e
do sistema irradiante;
– outros dados e conclusão.
12. Seguiram-se di ligências para alteração estatutária, apresentação do do subitem 6.11, (Proje to Técnico) da Norma 02/98, (fls. 88).
13. Cumpridas as exigências, foi expedido o
“Formulário de Informações Técnicas”, fls. 92, fir mado pelo engenheiro responsável, onde estão re sumidas as seguintes informações:
– identificação da entidade;
– os endereços da sede administrativa e de localiazação do transmissor, sistema irradiante e es túdio;
– características técnicas dos equipamentos
(transmissor) e acessórios (antena e cabo coaxial),
com indicação da potência efetiva ir radiada e inten sidade de campo no li mite da área de ser viço;
– diagramas de irradiação do sistema irradian te e características elétricas.
Processo nº 53.103.000.06 1/98
14. Segue-se o Roteiro de Verificação de
Instalação da Estação, constatando-se conformida de com a Norma 02198, em especial as exigências
inscritas em seu item 6.11, folhas 97 e 98. Na oca sião da solicitação do licenciamento da estação, a
Entidade deverá indicar o nome do fabricante e o
modelo do transmissor certificado para o serviço de
radiodifusão comunitária de 25,0W.
15. É o relatório.
IV – Conclusão/Opinamento
16. O Departamento de Outorga de Servi ços de Radiodifusão, a quem cabe a con dução
dos trabalhos de habilitação de interessados na ex ploração do serviço de radiodifusão comunitária,
conclui a instrução dos presentes autos, após deti do 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,
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atende os requisitos legais e normativos ao seu
pleito, seguindo-se informações básicas sobre a entidade:
– nome
Associação Movimento Comunitário Rádio Colinas FM
– quadro diretivo
Presidente:José Marcelo de Souza Vieira
Vice-Presidente:Marconi de Souza Vieira
1º Secretária:Josinaldo Silva Santos
2º Secretário:Maria Luiza Biano de Lima
1º Tesoureiro:Rosemeire Marcolino da Silva
2º Tesoureiro:Adelmo Oliveira da Silva
Processo nº 53.103.000.061/98
– localização do transmissor,sistema irradiante e estúdio, Rua João Pereira Tabosa, s/nº, Centro, Cidade de Brejo da Madre de Deus, Estado de
Pernambuco;
– Coordenadas geográficas, 08° 09’ 00” S de
latitude e 36° 22’ 15” W de longitude, correspondentes aos cálculos efetuados no “Formulário de Informações Técnicas”, fls. 92, que se refere à localiza ção da estação e “Roteiro de Análise de Instalação
da Estação de RADCOM”, fls. 97 e 98;
18.Por todo o exposto, opinamos pelo deferimento do pedido formulado pela Associação Movimento Comunitário Rádio Colinas FM, no sentido
de conceder-lhe a Outorga de Autorização para a exploração do serviço de radiodifusão comunitária, na
localidade pretendida, dentro das condições circuns critas
no
Processo
Administrativo
nº
53.103.000.061/98, de 19 de Agosto de 1.998.
Brasília, 15 de Janeiro de 2001. – Relator da
conclusão Jurídica, Relator da conclusão Técnica
De acordo.
À consideração do Senhor Diretor do Departamento de Outorga de Serviços de Radiodifusão.
Brasília,17 de janeiro de 2001. – Hamilton de
Magalhães Mesquita, Coordenador-Geral.
De acordo.
À consideração do Senhor Secretário de Serviços de Radiodifusão
Brasília 17 de janeiro de 2001. – Antonio Carlos Tardeli, Diretor do Departamento de Outorga de
Serviços de Radiodifusão.
Aprovo o Relatório nº026 /2001/DOSR/SSRIMC.
Encaminhe-se à Consultoria Jurídica para exa me e parecer.
Brasília, 18 de janeiro de 2001. – Paulo Menicucci, Secretário de Serviços de Radiodifusão de 2001.
(À Comissão de Educação)
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PROJETO DE LEI (ORIGINAL)
Nº 5.215, DE 2001
Altera a redação do inciso III do art.
934 da Lei 5869 de 11 de janeiro de 1973 –
Código de Processo Civil.

(À Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Expedi ente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência comunica ao Plenário que os Projetos de De creto Legislativo nºs 517 a 548, de 2002, lidos ante riormente, 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, alínea II, b, do Regimento Interno, poderão receber
emendas, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a
Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Sobre a
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 233, DE 2002
Autoriza o Poder Executivo a institu ir programa nacional de apoio ao desenvolvimento do setor artesanal e empresas artesanais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei autoriza o Poder Executivo a instituir programa nacional para o desenvolvimento do se tor artesanal e empresas artesanais, estabelecendo
seus conceitos, princípios e instrumentos.
Art. 2º A formulação, gestão e execução da polí tica nacional para o desenvolvimento do setor artesa nal e empresa ar tesanal competem ao Poder Executi vo Federal, por intermédio do Ministério do Desenvol vimento, Indústria e Comércio Exterior, e deve ser articulada, em todas as fases de sua formulação e im plementação, com as políticas voltadas para as mi cros e pequenas empresas.
Art. 3º Para os efeitos desta lei, consideram-se
os seguintes conceitos:
I – artesão, para efeito de reconhecimento ocu pacional, o profissional que detém o conhecimento do
processo de criação e/ou produção de peças artesa nais, e dele participa individual ou coletivamente, que
tenha expressão cultural e artística, e também o que
conhece o tratamento e a transformação da matéria-prima;
II – empresa artesanal, as pessoas jurídicas e
firmas individuais, constituídas com o objetivo de criar
e elaborar produtos artesanais, portando as seguin tes características:
a) reconhecida expressão cultural e artística;
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b) predominância do trabalho manual no processo de elaboração, no qual podem ser utilizadas
máquinas e equipamentos semi-automáticos, sem repetidores industriais;
c) preservação da autenticidade característica
do artesão que participa do processo de criação e
elaboração.
Art. 4º É assegurado à empresa artesanal um
tratamento diferenciado, simplificado e favorecido,
nos termos conferidos à microempresa, de acordo
com os arts. 170 e 179 da Constituição Federal e as
Leis nºs 9.841, de 1999 e 9.317, de 1996.
Parágrafo único. Aplicam-se à empresa artesanal todos os benefícios, vantagens, vedações e penalidades conferidos à microempresa, nos termos da
Lei nº 9.841, de 1999.
Art. 5º Para efeito de registro da empresa artesanal, após a sua denominação ou firma, constara a expressão “Empresa Artesanal” ou a abreviação “E A”.
Art. 6º A política nacional para o desenvolvimento do setor ar tesanal e da empresa artesanal observará, entre outros, os seguintes princípios:
I – descentralização;
II – sustentabilidade ambiental, social e econômica;
III – eqüidade na aplicação das políticas;
IV – participação dos artesãos, por meio das
suas organizações representativas, na formulação e
implementação da política nacional de desenvolvimento do setor artesanal e da empresa ar tesanal;
V – parceria e cooperação, como forma de ge renciamento, consolidando o processo de democratização, transparência das responsabilidades e da ad ministração dos recursos disponíveis;
VI – valorização das potencialidades dos recursos locais;
VII – consolidação e aumento, tanto qualitativa
como quantitativamente, das ocupações produtivas
locais.
Art. 7º A política nacional para o desenvolvimento do setor ar tesanal e da empresa artesanal, para
atingir seus objetivos, deverá promover a elaboração
e a compatibilização de instrumentos específicos, a
partir dos seguintes instrumentos gerais:
I – ampliação das potencialidades produtivas,
aperfeiçoando os processos tecnológicos e mercadológicos;
II – redução dos impactos ambientais;
III – assistência técnica;
IV – fortalecimento das organizações artesanais;
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V – capacitação técnica e gerencial;
VI – pesquisa;
VII – promoção de abertura de mercados;
VIII – promoção e divulgação de produtos;
IX – ajustes na legislação sanitária, previdenciá ria, comercial e tributária;
X – estímulo ao cooperativismo e associativismo;
XI – transferência de tecnologia e informação;
XII – viabilização de crédito e financiamento;
XIII – promoção de meios de captação de negócios;
XIV – organização de modelos comerciais.
Art. 8º A regulamentação das ações e dos ins trumentos da política nacional para o desenvolvimen to do setor artesanal e da empresa ar tesanal será definida pelo Poder Executivo Federal.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A população brasileira vive a expectativa de que
o País possa instaurar novos métodos de ação para
sua inserção no mercado econômico internacional e
para o combate ao desemprego.
O setor artesanal desenvolve-se na forma de
atividades de pequeno porte, distribuídas por todo o
território nacional, que utilizam intensivamente mão
de obra, gerando oportunidades de emprego e renda.
Simultaneamente, o produto artesanal se desta ca perante a produção globalizada em massa por ser
autêntico e exclusivo. Essa característica pode tor ná-lo num potencial mercadoria exportável.
Assim, é de suma importância o estabelecimen to de uma política pública para o aprimoramento do
setor artesanal, uma vez que se constitui em valioso
instrumento para alavancar o desenvolvimento eco nômico do nosso País.
Sala das Sessões, 8 de outubro de 2002. – Se nador Adir Gentil.
O Projeto de Lei do Senado que acaba de ser
lido, de autoria do Senador Adir Gentil, por ter sido re cebido em tempo oportuno, será publicado e remetido
à Comissão competente.
LEGISLAÇÃO CITADA,ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE ATA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
........................................ ............................................
Art. 170. (*) A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
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por fim assegurar a todos 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;
VI – defesa do meio ambiente;
VII – redução das desigualdades regionais e sociais;
VIII – busca do pleno emprego;
IX – tratamento favorecido para as empresas
brasileiras de capital nacional de pequeno porte.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo
nos casos previstos em lei.
(*) Emenda Constitucional nº 6, de 1995
........................................ ............................................
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios dispensarão às microempresas e às
empresas de pequeno porte, assim definidas em lei,
tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou
pela eliminação ou redução destas por meio de lei.
........................................ ............................................
LEI-009841 5-10-1999 INSTITUI O ESTATUTO
DA MICROEMPRESA E DA EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, DISPONDO SOBRE O
TRATAMENTO
JURÍDICO
DIFERENCIADO,
SIMPLIFICADO E FAVORECIDO PREVISTO NOS
ARTS. 170 E 179 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
....................................................................................
LEI-09317 5-12-1996 DISPÕE SOBRE O
REGIME TRIBUTÁRIO DAS MICROEMPRESAS E
DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, INSTITUI O
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES
DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE – SIMPLES E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
........................................ ............................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O projeto
de lei do Senado que acaba de ser lido, de autoria do
Senador Adir Gentil, por ter sido recebido em tempo
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oportuno, será publicado e remetido às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência recebeu a Mensagem nº 289, de 2002 (nº
841/2002, na origem), de 1º do corrente, pela qual o
Presidente da República encaminha, nos termos do
inciso II do art. 7º da Lei nº 9.069, de 1995, o demons trativo das emissões do real referente ao mês de
agosto de 2002, as razões delas determinantes e a
posição das reservas internacionais a elas vincula das.
O expediente, anexado ao processado da Men sagem nº 90, de 2002, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência recebeu a Mensagem nº 290, de 2002, (nº
844/2002, na origem), de 1º do corrente, pela qual o
Presidente da República, nos termos do §1º do inciso
II do art. 6º da Lei nº 9.069, de 1995, encaminha a
Programação Monetária relativa ao quarto trimestre
de 2002.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô micos, em regime de urgência, tendo em vista o §2º
do art. 6º da Lei nº 9.069, de 25 de junho de 1995, que
preceitua: “O Congresso Nacional poderá, com base
em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos
do Senado Federal, rejeitar a programação monetária
a que se refere o caput deste artigo, mediante decre to legislativo, no prazo de dez dias a contar do seu re cebimento”.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência recebeu a Mensagem nº 292, de 2002 (nº
835/2002, na origem), pela qual o Presidente da Re pública, nos termos do art. 52, inciso V, da Constitui ção Federal, solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da Repú blica Federativa do Brasil, no valor equivalente a até
US$75,000,000.00 (setenta e cinco milhões de dóla res norte-americanos), de principal, entre a Caixa
Econômica Federal – CEF e o Banco Internacional
para a Reconstrução e o Desenvolvimento – Banco
Mundial (BIRD), destinada a financiar parcialmente o
Programa de Modernização do Setor de Saneamento
– PMSS II (Second Water Sector Modernization Pro ject).
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econô micos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência recebeu a Mensagem nº 293, de 2002 (nº
836/2002, na origem), pela qual o Presidente da Re pública, nos termos do art. 52, inciso V, da Constitui -
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ção Federal, solicita seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total equivalente a
US$47,600,000.00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, entre a Saneamento de Goiás S/A – Sa neago e o Banco Interamericano de Desenvolvimento
– BID, destinada a financiar, parcialmente, o Programa de Água e Saneamento de Goiânia.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presidência recebeu, do Supremo Tribunal Federal, o Ofício nº S/24, de 2002 (nº 100/2002, na origem), de 17
de junho último, encaminhando, para os fins previstos
no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópia da
Lei Complementar nº 37, de 1998, do Município de
Aracaju, Estado de Sergipe, do Parecer da Procuradoria-Geral da República, da versão do registro taquigráfico do julgamento, da certidão de trânsito em julgado e do acórdão proferido por aquela Corte, nos
autos do Recurso Extraordinário nº 293536, que de clarou a inconstitucionalidade da referida lei municipal (cobrança de Taxa de Conservação e Manutenção das Vias Públicas).
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presidência recebeu o Aviso nº 575, de 2002, na origem,
de 11 de setembro, do Ministro de Estado da Fazenda, encaminhando, nos termos do art. 3º da Resolução nº 57, de 1995, com a redação dada pelas Resoluções nºs 51, de 1997; 23, de 1999; 74, de 2000,
e 34, de 2002, todas do Senado Federal, relatório
sobre a execução do Programa de Emissão e Colocação de Títulos de Responsabilidade do Tesouro
Nacional no Exterior, relativo ao período de maio a
julho de 2002.
O expediente, anexado ao processado do Diversos 34, de 1997, e, em cópia, aos processados das
Resoluções referidas, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presidência recebeu o Aviso nº 639, de 2002, do Ministro
da Fazenda, encaminhando, nos termos do disposto
no art. 41 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado
Federal, o relatório com as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquela Pasta,
no mês de agosto do corrente ano.
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O expediente, anexado ao processado do Aviso
nº 20, de 2002, vai à Comissão de Assuntos Econômi cos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência anuncia ao Plenário que recebeu, no dia 19 de
setembro último, comunicação do Senador Geraldo
Althoff sobre a reassunção, naquela data, do exercí cio do mandato de Senador pela representação do
Estado de Santa Catarina.
É a seguinte a íntegra da comunicação:
COMUNICADO
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico que reassu mo, nesta data, o exercício de meu mandato de Sena dor da República.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 2002. –
Geraldo Althoff.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência comunica ao Plenário que a Mesa do Senado
Federal está recebendo, até o dia 1º de novembro
próximo, as indicações das candidatas ao Diploma
Mulher-Cidadã Bertha Lutz, de acordo com o que
dispõe o art. 3º da Resolução do Senado Federal nº 2,
de 2001.
As indicações deverão ser encaminhadas à Se cretaria-Geral da Mesa do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência recebeu Ofício nº 033-09/02, de 9 de setembro
último, do Ministério Público do Estado de São Paulo,
sugerindo que se considere a viabilidade de prorroga ção da vacatio legis da Lei nº 10.406, de 10 de janei ro de 2002, que “institui o novo Código Civil”, a fim de
permitir-se à sociedade uma oportunidade de refle xão profunda e de discussão serena de seus disposi tivos mais polêmicos.
A matéria, autuada como Petição nº 6, de 2002,
vai ao exame da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência recebeu os seguintes Avisos do Tribunal de
Constas da União:
– Aviso nº 104, de 2002-CN (nº
2.694/2002-SGS-TCU, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 1.191, de 2002-TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam, referente a Auditoria
realizada pela Secex/BA, nas obras de implantação de projetos de irrigação/constru-
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ção da adutora da Serra da Batateira/BA.
(TC nº 006.510/2002-8);
– Aviso nº 105, de 2002-CN (nº
2.814/2002-SGS-TCU, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 1.258, de 2002-TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam, referente a auditoria
realizada na construção de trechos rodoviários
no
Corredor
Araguaia-Tocantins
BR-158/PA-Entroncamento BR-230 (Altamira)-Divisa PA/MT. (TC nº 007.314/2002-0);
– Aviso nº 106, de 2002-CN (nº
2.815/2002-SGS-TCU, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.257, de 2002-TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente a auditoria na construção de trechos rodoviários no Corredor Leste –
BR-365/MG – Ervália – Muriaé – Divisa
MG/RJ.(TC nº 004.535/2002-8);
– Aviso nº 107, de 2002-CN (nº
2.818/2002-SGS-TCU, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia da
Decisão nº 1.260, de 2002-TCU (Plenário),
bem como dos respectivos Relatório e Voto
que a fundamentam, referente a auditoria
realizada pela Secex/PE, referente à construção da Adutora do Oeste no Estado de
Pernambuco, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Obras Contra as
Secas/DNOCS. (TC nº 006.094/2002-0);
– Aviso nº 108, de 2002-CN (nº
2.820/2002-SGS-TCU, na origem), que encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.273, de 2002-TCU (Plenário), bem
como dos respectivos Relatório e Voto que a
fundamentam, referente a Auditoria realizada
pela Secex/MA, objetivando verificar a construção de trechos rodoviários no Corredor Araguaia – Tocantins/BR 226/MA/Timon – Porto
Franco. (TC nº 006.543/2002-9).
Os avisos que acabam de ser lidos vão à
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Senhor
Presidente da República adotou, em 3 de outubro de
2002 e publicou no dia 4 do mesmo mês e ano, a Medida Provisória nº 71, que “Altera disposições das
Leis nºs 9.028, de 12 de abril de 1995, e 10.480, de 2
de julho de 2002, da Medida Provisória nº 2.229-43,
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de 6 de se tem bro de 2001 , dis põe so bre a Secre ta ria
da Re ce i ta Fe de ral, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
João Paulo
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos da Re so lu ção nº 1 , de 2002-CN, art. 2º e
seus pa rá gra fos, fica assim cons ti tu í da a Co missão Odelmo Leão
Mis ta in cum bi da de emi tir pare cer so bre a maté ria:

PT
Adão Pretto
PPB
Gerson Pe res
PTB

SENADORES
Titulares

Suplentes

Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves

Bloco (PDT/PPS)

PMDB
Renan Ca lheiros
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
Juvêncio da Fonseca

Gilvam Borges
Marluce Pinto
Amir Lando
Alberto Silva

João Herrmann Neto

Alceu Collares

Bloco (PL/PSL)
Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues

Bloco (PSB/PC do B)
Bloco (PSDB/PPB)

José Antonio Almeida

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

Haroldo Lima
*PHS

Roberto Argenta
PFL

José Agripino
Francelino Pereira

Romeu Tuma
Leomar Quintanilha

Bloco Oposição (PT/PPS)
Eduardo Suplicy

Emilia Fernandes
PDT

Sebastião Rocha

Álvaro Dias
PTB

Carlos Patrocínio

Arlindo Porto
*PL

José Alencar
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Inocêncio Oliveira
Francisco Coelho

Moroni Torgan
José Carlos F. Júnior
PSDB

Jutahy Junior
Custódio Mattos

Antonio Kandir
Chico da Prince sa
PMDB

Geddel Vieira Lima
Albérico Fi lho

Damião Feliciano
Freire Júni or

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami
- ta
ção da matéria:
– Publicação noDO: 4-10-2002;
– Publicação da Comissão:8-10-2002;
– Instalação da Comissão:9-10-2002;
– Emendas: até 10-10-2002 (7º dia da publicação);
– Prazo final na Comissão: 4-10-2002 a
17-10-2002 (14º dia);
– Remessa do processo à CD:17-10-2002;
– Prazo na CD:de 18-10-2002 a 31-10-2002 (15º
ao 28º dia);
– Recebimento previsto no SF:
31-10-2002;
– Prazo no SF:de 1º-11-2002 a 14-11-2002 (42º
dia);
– Se modificado, devolução à CD:14-11-2002;
– Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD: de15-11 a 17-11-2002 (43º ao 45º dia);
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 18-11-2002 (46º dia);
– Prazo final no Congresso:2-12-2002 ** (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: “ Prorrogar-se-á uma única
vez por igual período a vigência de medida provisória que no prazo de
sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua votação- en
cerrada nas duas Casas do Congresso Nacional
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Sobre a
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
GP-O nº 1.015/2002
Brasília, 27 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Em cumprimento ao disposto no inciso II do art.
73 da Lei nº 10.266, de 24-7-2001 (LDO/2002) e no
inciso I do art. 5º da Lei nº 10.028, de 19-10-2000, en caminho a Vossa Excelência o Relatório de Gestão
Fiscal da Câmara dos Deputados, referente ao perío do de setembro de 2001 a agosto de 2002, aprovado
pela Portaria nº 10, de 27-9-2002, a qual será enviada
à publicação no Diário Oficial da União.
Atenciosamente, Aécio Neves, Presidente.

Outubro de 2002

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O expediente lido será anexado ao processado do Aviso nº 44,
de 2002-CN, e vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
Ofício nº 449 /GP
Brasília, 23 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Em vista do que determina o artigo 5º, inciso I da
Lei nº 10.028, de 19 de outubro de 2000, encaminho a
Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal – instituído pela Lei Complementar nº 101, art. 54, inciso III
– referente ao segundo quadrimestre de 2002.
Atenciosamente, – Ministro Marco Aurélio, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O Ofício
lido será anexado ao processado do Aviso nº 43, de
2002-CN, e vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
OFÍCIO/PGR/Nº 1.027
Brasília, 30 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, encaminho a Vossa Excelência o Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Pú blico da União, elaborado em conformidade com os
artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, relativo ao segundo quadrimestre de
2002.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa
Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Respeitosamente, Geraldo Brindeiro, Procurador-Geral da República.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O expediente que acaba de ser lido será anexado ao processado do Aviso nº 45, de 2002-CN, e vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:
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GABINETE DO LÍDER DO PSDB
OF. PSDB/I/Nº 977/2002
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados Ricarte de Freitas e Xico Graziano, como
membros titulares, e os Deputados Sérgio Barros e
Luiz Ribeiro, como membros suplentes, para integra rem a Comissão Mista Especial destinada a analisar a
Medida Provisória nº 62/02, que “Altera o art. 25 da
Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe
sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente”,
em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Junior, Lí der do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº 982/2002
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados Átila Lira e Marisa Serrano, como mem bros titulares, e os Deputados Itamar Serpa e Paulo
Mourão, como membros suplentes, para integrarem a
Comissão Mista
Especial destinada a analisar a Medida Provisó ria nº 63/02, que “Cria o Programa Diversidade na
Universidade, e dá outras providências”, em substitui ção aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Junior, Lí der do PSDB.
OF. PSDB/I/Nº 987/2002
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados Jovair Arantes e Lúcia Vânia, como mem bros titulares e os Deputados Dr. Heleno e Sebastião
Madeira, como membros suplentes da Comissão Mista Especial destinada a analisar a Medida Provisória
nº 64/02, que “Estabelece exceção ao alcance do art.
2º da Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, que
dispõe sobre medidas complementares ao Plano
Real, e dá outras providências”, em substituição aos
anteriormente indicados.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Junior, Líder do PSDB.
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OF. PSDB/I/Nº 992/2002
Brasília, 5 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência os
Deputados Custódio Mattos e Zulaiê Cobra, como
membros titulares, e os Deputados Antonio Feijão e
Sebastiâo Madeira, como membros suplentes, para
integrarem a Comissão Mista Especial destinada a
analisar a Medida Provisória nº 65/02, que “Regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências”, em substituição aos anteriormente indicados.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Junior, Líder do PSDB.

OF. PSDB/I/Nº997/2002
Brasília, de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de in dicar a Vossa Exce lência
os Depu ta dos Xico Grazi a no e Luiz Car los Ha uly,
como membros titu la res, e os Depu ta dos Anto nio
Kan dir e Nilo Coelho, como mem bros suplentes,
para inte gra rem a Co missão Mis ta Espe cial des ti nada a anali sar a Me dida Provi só ria nº 66/02, que
“Dis põe sobre a não cumulatividade na cobrança
da contri bu i ção para os Programas de Integração
So ci al (PIS) e de Formação do Patrimônio do Servidor Pú blico (Pasep), nos casos que especifica;
sobre os procedimentos para descon si de ra ção de
atos ou negó ci os ju rídicos, para fins tri butários; sobre o pa gamento e o par ce la men to de dé bitos tri butários federais, a com pen sa ção de créditos fis cais, a decla ra ção de inap tidão de inscri ção de
pes so as jurí di cas, a le gislação adu aneira, e dá outras providências”, em subs tituição aos an te ri or mente in dicados.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Junior, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – 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:
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Ofício nº 64/Plen
Brasília, 12 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
a fim de indicar, como suplente, o Deputado José Pimentel, PT/CE, na Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, Deputado Pedro Celso, Líder
em exercício do PT.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – A Presi dência designa o Deputado José Pimentel para,
como suplente, compor a referida Comissão, nos termos do Ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, projetos de lei do Congresso Nacional que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI Nº 62, DE 2002-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da
União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de
R$12.000.000,00, para reforço de dota ção orçamentária consignada no vigente
orçamento.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fis cal da
União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em
favor do Ministério dos Transportes, crédito suple mentar no valor de R$12.000.000,00 (doze milhões
de reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos ne cessários à execução do
disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dota ção orçamentária, con forme in dicado no Anexo II
desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,

LEGISLAÇÃO CITADA
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. 43 – A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer à despesa e será precedida de exposição justificativa.
§ 1º – Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos:
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior;
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
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III – os resultantes de anulação parcial ou total
de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais,
autorizados em lei.
IV – o produto de operações de crédito autoriza das, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las.
....................................................................................
(À Comissão Mista de Planos Orça mentos Públicos e Fiscalização.)
PROJETO DE LEI Nº 63, DE 2002-CN
Abre ao Orçamento Fiscal da União
crédito especial no valor global de R$
2.264.739,00, em favor da Justiça Eleitoral,
da Justiça do Trabalho e do Ministério Público da União, para os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:

OUTUBRO 2002

Quarta-feira 9 18105

Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da
União (Lei nº 10.407, de 10 de janeiro de 2002), em
favor da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e do
Ministério Público da União, crédito especial no valor
global de R$ 2.264.739,00 (dois milhões, duzentos e
sessenta e quatro mil, setecentos e trinta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo I
desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do
disposto no art. 1º decorrerão da anulação parcial de
dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta lei, sendo R$935.690,00 (novecentos e
trinta e cinco mil, seiscentos e noventa reais) da Re serva de Contingência.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília,
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LEGISLACÃO CITADA
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 Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e
especiais depende da existência de recursos disponí veis para ocorrer a despesa e será precedida de ex posição justificativa. (Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
§ 1º Consideram-se recursos para o fim deste
artigo, desde que não comprometidos: (Veto rejeita do no DO 3-6-1964)
I – o superávit financeiro apurado em balanço
patrimonial do exercício anterior; (Veto rejeitado no
0.0. 03/06/1964)
II – os provenientes de excesso de arrecadação;
(Veto rejeitado no DO 3-6-1964)
III – os re sultantes de anula ção par cial ou to tal de dotações orça men tá ri as ou de créditos adi ci onais, au torizados em Lei; (Veto reje i ta do no DO
3-6-1964)
IV – o produto de operações de crédito autoriza das, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no DO
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por supe rá vit fi nan ce i ro a diferença posi ti va entre o ativo finan ce i ro e o pas sivo
financeiro, con jugando-se, ainda, os saldos dos
cré di tos adicionais transfe ri dos e as operações de
cré di to a eles vinculados. (Veto re jeitado no DO
3-6-1964)
§ 3º Entende-se por excesso de arrecadação,
para os fins deste ar tigo, o saldo positivo das dife renças 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)
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§ 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.)
PROJETO DE LEI Nº 64, DE 2002-CN
Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União crédito suplementar no valor global de R$ 45.906.851,00, em
favor de diversos Órgãos dos Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e do Ministério Público da União, para reforço de dotações constantes do Orçamento vigente.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social da União (Lei nº 10.407, de 10 de
janeiro de 2002), em favor de diversos Órgãos dos
Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo e do Ministério Público da União, crédito suplementar no valor
global de R$45.906.851,00 (quarenta e cinco milhões, novecentos e seis mil, oitocentos e cinqüenta e
um 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 – excesso de arrecadação de receitas não-financeiras diretamente arrecadadas, no valor de
R$58.815,00 (cinqüenta e oito mil, oitocentos e quin ze reais); e
II – anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$45.848.036,00 (quarenta e cinco
milhões, oitocentos e quarenta e oito mil, trinta e seis
reais), dos quais R$44.794.036,00 (quarenta e quatro
milhões, setecentos e noventa e quatro mil, trinta e
seis reais), no âmbito dos próprios Órgãos, e
R$1.054.000,00 (um milhão, cinqüenta e quatro mil
reais), da Reserva de Contingência, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data der sua
publicação.
Brasília,
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LEGISLAÇÃO CITADA
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 Fi nanceiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Fe deral.
....................................................................................
Art. 43. A abertura dos créditos suplementares
e especiais depende da existência de recursos dis poníveis para ocorrer à 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 re sultantes de anula ção par cial ou to tal de dotações orça men tá ri as ou de créditos adi ci onais, au torizados em lei; (Veto reje i ta do no D.O.
3-6-1964)
IV – o produto de operações de credito autoriza das, em forma que juridicamente possibilite ao Poder
Executivo realizá-las. (Veto rejeitado no D.O.
3-6-1964)
§ 2º Entende-se por supe rá vit fi nan ce i ro a di ferença posi ti va entre o ativo finan ce i ro e o pas sivo
financeiro, con jugando-se, ainda, os saldos dos
cré di tos adicionais transfe ri dos e as operações de
cre di to a eles vinculadas. (Veto reje i ta do no D.O.
3-6-1964)
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§ 3º Entende-se por excesso de ar recadação,
para os fins des te ar tigo, o saldo posi ti vo das di feren ças acumu la das mês a mês entre a arre ca da ção prevista e a rea li za da, considerando-se, ain da, a ten dência do exercício. (Veto reje i ta do no
D.O. 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 D.O.
3-8-1964).
....................................................................................

LEI Nº 10.266, DE 24 DE JULHO DE 2001

MENSAGEM DE VETO Nº 758

Dispõe sobre as diretrizes para a
elaboração da lei orçamentária de 2002 e
dá outras providências.

....................................................................................
Art. 40. Os projetos de lei re lativos a créditos
adicionais se rão apre sentados na forma e com o
de ta lha men to esta be le ci do na lei or çamentária
anu al.
§ 1º Acompanharão os projetos de lei relativos a
créditos adicionais exposições de motivos circunstanciadas que os justifiquem e que indiquem as conseqüências dos cancelamentos de dotações propostas
sobre a execução das atividades, dos projetos, das
operações especiais e dos respectivos subtítulos e
metas.
§ 2º Cada projeto de lei deverá restringir-se a
um único tipo de crédito adicional.
§ 3º Os créditos adicionais destinados a despesas com pessoal e encargos sociais serão encaminhados ao Congresso Nacional por intermédio de
projetos de lei específicos e exclusivamente para
essa finalidade.
§ 4º Os créditos adicionais aprovados pelo congresso Nacional serão considerados automaticamente abertos com a sanção e publicação da respectiva
lei.
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§ 5º Nos casos de créditos à conta de recursos de
excesso de arrecadação, as exposições de motivos
conterão a atualização das estimativas de receitas para
o exercício, apresentadas de acordo com a classificação de que trata o art. 8º, § 1º, inciso VI, desta lei.
§ 6º Os projetos de lei de créditos adicionais te rão como prazos improrrogáveis para encaminha mento ao Congresso Nacional, a data de 31 de outubro de 2002.
§ 7º Os pro je tos de lei re la ti vos a crédi tos
adi ci o na is so li ci ta dos pe los ór gãos dos Poderes
Le gis la ti vo e Ju di ciá rio e do Mi nis té rio Pú bli co da
União, com in di ca ção dos re cur sos compen sa tó ri os, ex ce to os re cursos des ti na dos a pesso al e dí vi da, se rão en ca mi nha dos ao Con gres so Na ci o nal no pra zo de até 30 (trin ta) dias, a con tar da
data do pe di do, ob ser va dos os pra zos previs tos
nes te ar tigo.
§ 8º É vedada a suplementação das dotações
das categorias de programação canceladas nos ter mos do parágrafo anterior, salvo a existência de legis lação superveniente.
....................................................................................
(À Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização.)
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Os proje tos que aca bam de ser li dos vão à Co mis são
Mis ta de Pla nos, Orça men tos Pú bli cos e Fis ca li zação.
Nos termos da Resolução nº 01, de 2001-CN, a
Presidência estabelece os seguintes calendários
para a tramitação dos projetos:
Até 13-10

– Publicação e distribuição de avulsos;

Até 21-10

– Prazo final para apresentação de
emendas;

Até 26-10

– Publicação e distribuição de avulsos das
emendas;

Até 5-11

– Encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
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OFÍCIO Nº 1.176/INSS/DCPRES.
Brasília, 18 de julho de 2002
A Sua Excelência, o Senhor
Senador Carlos Wilson
Primeiro Secretário da Mesa do Senado Federal
Brasília – DF

Senhor Senador,
Fazemos referência ao OF.SF/17, de 29 de janeiro de 2002, referente às conclusões da Comissão
Parlamentar de Inquérito-CPI, criada no Senado Federal, pelo Requerimento nº 497/2000, a fim de informar o seguinte:
a. foi determinado às Gerências-Executivas no Estado do Rio de Janeiro que intensifiquem
e/ou realizem ações fiscais nos estádios de futebol
daquela Unidade da Federação, quando da realização de partidas de futebol profissional, conforme re comendado na página 651 do Relatório da CPI do Futebol do Senado Federal;
b. foi determinado a realização de ação fiscal no Clube de Regatas Flamengo, em atendimento
à recomendação contida na página 911 do citado Relatório; e
c. quanto ao constante no item c do referido Ofício, este Órgão solicita a remessa dos documentos obtidos pela mencionada CPI, relativos à
Empresa Rhummell, a fim de subsidiar os trabalhos
de auditoria fiscal.
Respeitosamente, Judith Izabel Izé Vaz, Diretora-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O ofício
lido vai à publicação e será anexado ao processado
do Requerimento nº 497, de 2000.
A documentação solicitada foi encaminhada,
em cópia, à autoridade requerente no dia 24 de setembro de 2002, mediante o Ofício SGM. nº 419, de
2002.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias ) – O
ofício lido vai à publicação e será anexado ao proces sado do Requerimento nº 497, de 2000.
Mediante Ofício SGM nº 386, de 11 de setembro
de 2002, informou-se à autoridade requerente que a
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documentação solicitada foi remetida, em 7 de maio
último, República em São José dos Campos.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O ofício
lido vai à publicação e será anexado ao processado
do Requerimento nº 497, de 2000.
Mediante Ofício SGM nº 385/2002, de 10 de setembro de 2002, informou-se à autoridade requerente
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que a documentação solicitada foi remetida à Procuradoria da República em Minas Gerais.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:

392

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) — O ofício
lido vai à publicação e será anexado ao processado
do Requerimento nº 497, de 2000.
A documentação solicitada foi encaminhada,
em cópia, à autoridade requerente no dia 9 de setem bro de 2002, mediante Ofício SGM nº 384/2002.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) — Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Luiz Otávio.
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O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) — Sobre a
mesa, expediente que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Luiz Otávio.
É lido o seguinte:

É lido o seguinte:
Ofício nº 276/02–FAO
Protocolado nº 104.521/00-PGJ
(favor utilizar esta referência)
São Paulo, 9 de setembro de 2002
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o e em atenção ao ofício nº 926/
02, de 5 de agosto de 2002, informo a Vossa Excelência
que foi instaurado no Setor de Feitos Criminais de Competência Originária do Procurador-Geral de Justiça o
protocolado nº 104.521/00, referente à documentação
encaminhada pelo então Presidente do Senado Federal
Senador Antonio Carlos Magalhães, visando apuração
dos fatos noticiados nas representações nºs 16.462/99,
16.468/99, 16.525/99, 15.050/99, 15.574/99, 15.609/
99, 16.052/99, e 16.055/99.
Entretanto, a representação nº 16.346/99 - obje to do vosso ofício , não fez parte do conjunto de docu mentos que nos foi encaminhado, razão porque não
foi objeto de apuração específica.
Ressalto, outrossim, que o protocolado nº
104.521/00, foi arquivado em 24-9-2001 e encami nhado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo em 16-10-2001, após as publicações e
anotações de praxe.
Esclareço, finalmente, que os documentos ane xados ao ofício de Vossa Excelência estão sendo re metidos ao Egrégio Tribunal de Justiça, tendo em vis ta o disposto no artigo 33, parágrafo único, da Lei
Orgânica da Magistratura Nacional, Lei Complemen tar nº 35.143/79.
Restrito ao exposto, apresento a Vossa Exce lência minhas respeitosas homenagens. _ Luiz Anto nio G. Marrey, Procurador-Geral de Justiça.
Em 8-10-02. – Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) _ O ofício
lido vai à publicação e será anexado ao processado
do Requerimento nº 118, de 1999.

O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – O expediente lido vai à publicação e será anexado ao processado do Requerimento nº 1.101, de 1996.
A documentação solicitada foi encaminhada,
em cópia, à autoridade requerente no dia 24 de setembro de 2002, mediante o Ofício SGM nº 420/2002.
O SR. PRESIDENTE (Osmar Dias) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Ney Suassuna.
V. Exª dispõe de 20 minutos para fazer o seu
pronunciamento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao iniciar esta oração, creio que cabe a mim dizer da dificuldade de analisar um pleito a tão pouca distância de sua realização. Normalmente, o envolvimento, as emoções e os
fatos ainda não inteiramente esclarecidos de alguns
episódios dificultam a análise. Entretanto, eu não po -
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deria deixar de estar nesta tribuna, neste momento,
analisando a última eleição.
Primeiramente, quero falar do amadurecimento
político do cidadão brasileiro. Todos pensavam que, em
alguns grotões, o povo continuaria sendo levado. Que
equívoco! Como cabe a frase “a voz do povo é a voz de
Deus”! Houve uma modificação no comportamento dos
brasileiros, e tem havido, realmente, uma lenta, gradual
e segura marcha em busca da democracia, iniciada nos
anos 80 com a eleição do Presidente Tancredo Neves,
seguida pelo Governo José Sarney, que deu prosseguimento à redemocratização. A cada dia, tem-se mostrado mais consolidada a nossa democracia.
Srªs e Srs. Senadores, rendo uma homenagem
ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, com
firmeza e convicção, mostrou, por meio de sua forma ção de democrata, como deveria se comportar o Go verno. E se comportou de modo impecável. O Presi dente Fernando Henrique Cardoso foi um magistrado,
e isso é o que tem sido cantado e decantado em todo
o mundo por meio da imprensa de todos os países
que aqui se fizeram representar para assistir ao nos so processo eleitoral, um dos mais modernos, se não
o mais moderno de hoje.
Existiram alguns defeitos – 1% das urnas não
funcionaram, e houve alguns problemas –, mas, para
um país continental como o nosso, houve muito pou cos atropelos. E problemas existem quando há pai xões humanas e a Lei de Murphy, criando algumas dificuldades que fizeram com que as filas fossem quilo métricas. No entanto, devemos levar em considera ção que a votação não era simples, pois eram muitas
as escolhas. Houve até candidatos que tiveram dificuldades para votar. Mas, na verdade, no mundo glo bal, o Brasil desponta como uma democracia consoli dada, onde, apesar do embate emocional, está ha vendo uma tranqüila afirmação da nossa democracia.
O Governo Fernando Henrique Cardoso teve muitas vitórias, entre as quais a obtida contra a inflação. A
passagem pelo mundo tumultado da globalização se
deu com dificuldades, e houve especulações contra a
moeda não só no Brasil –até contra a Inglaterra o fizeram. Há a questão do capital volátil, e crises ocorrem
aqui, ali, acolá. Enfrentamos tudo isso. E Sua Excelência, com serenidade – com críticas por parte da Oposição, o que é normal, natural –, implantou a Lei de Res ponsabilidade Fiscal, que está sendo copiada por toda
a América e por todo o mundo, assim como a ética no
serviço público, entre outros avanços.
No entanto, não foram esses os avanços que o
povo queria. Se, por um lado, foram constatados es ses avanços e a tranqüilidade e seriedade de Sua
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Excelência como estadista, não podemos deixar de
observar que 72% da população votou a favor da
Oposição. Assim, é preciso haver um redirecionamento dos objetivos, porque esse é um indicativo, na
democracia, que deve ser seguido. O Governo foi
bom? Foi. Mas foi suficientemente bom? Se tivesse
sido suficientemente bom, 72% da população não te ria votado na Oposição.
Todos sabemos – principalmente nós que militamos na política e pessoas como eu, que fui professor
de História e sou professor universitário – das dificuldades de um país continental, das desigualdades,
das diferenças, da pressa que a população tem em
ver modificações, da escalada da violência, das injustiças, da Justiça lenta – não por culpa dela, mas por
falta de aparato – e das dificuldades em gerir um país
pobre. Hoje, por exemplo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, sobrevoamos Brasília por uma hora, porque as verbas para o radar do Aeroporto de Brasília
foram contingenciadas, não dando vazão ao fluxo de
aeronaves crescente neste País. Os contingenciamentos incomodam e, às vezes, ocorrem em áreas
que não poderiam ocorrer.
Sabemos que o lençol é pequeno e que não é
possível cobrir todos; puxa aqui, puxa ali. Sei que o
Presidente fez tudo o que pôde, mas não foi o suficiente. Está aí a voz do povo, a voz das urnas a dizer
que o desempenho do Governo não foi satisfatório –
72% da população votou na Oposição.
Mas também devemos lembrar que muitos desses problemas são históricos e que há um açodamento.
Antigamente tudo era mais calmo. Da Paraíba até aqui,
na década de 30, levava-se quase 15 dias de vapor, e
as notícias que saiam daqui levavam 30 dias para che gar ao interior. Hoje, não só daqui para a Paraíba, mas
de qualquer lugar para qualquer parte do mundo, as notícias chegam em tempo real. A televisão, o rádio, os
meios de comunicação divulgam tudo na hora.
Com certeza, essa eleição foi muito mais correta do que qualquer outra. Se tivéssemos usando cé dula, com certeza o Seu Creysson teria sido um campeão de votos. O pessoal do Casseta & Planeta teria
sido o mais votado do País, com toda a certeza. Mas,
graças a Deus, não adiantava digitar o seu nome, porque este não aparecia na urna eletrônica.
Mas continuamos com distorções. Vou contar
uma história interessante. Tenho uma prima que é do
Prona, vive no Rio de Janeiro e se inscreveu para
concorrer em São Paulo. Foi eleita Deputada Federal
por São Paulo, mas, como não tinha o domicílio decidido, o Tribunal Regional Eleitoral cassou a sua inscrição. Ela não é Deputada Federal, embora more no
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Rio de Janeiro, porque houve esse problema de regis tro. E ainda sobraram dois lugares de Deputado Fede ral. E muitos valorosos companheiros, com serviços
prestados a este País, que obtiveram até 70 mil votos
nas eleições, não se elegeram. Enquanto isso, outros
que obtiveram pouco mais de 200 votos estarão no
Congresso Nacional a partir do próximo ano. Teremos
que corrigir essa distorção mais cedo ou mais tarde.
Quando entrei nesta Casa, ainda no primeiro
mandato, fiz um artigo e um discurso em defesa de
uma reforma política ampla. O ano era o de 1996, e eu
dizia naquela altura que a primeira reforma que tínha mos que fazer era a política.
Nesse discurso, eu dizia que deveríamos extin guir a imunidade dos membros do Legislativo no que
tange a crimes não conexos à atividade parlamentar,
contribuindo assim para o resgate do prestígio dos
políticos. Dizia eu naquela oportunidade: “Deve-se
moralizar as normas pertinentes ao financiamento
das campanhas eleitorais, minimizando a influência
do poder econômico nos pleitos. Deve-se restringir a
divulgação de pesquisas de intenção de voto, as qua is, durante todo esse período, foram manipuladas.
Muitas delas não coincidiram com o resultado das
eleições, e muitas tiveram sentido dúbio. Precisa-se
apurar isso, evitando-se o condicionamento dos re sultados eleitorais por parte dos meios de comunica ção de massa. Talvez seja esta a mais grave das res ponsabilidades a pesar sobre os ombros da atual Le gislatura que estamos a assumir: legar ao País uma
legislação político-eleitoral estável, duradoura, que
contribua decisivamente para a consolidação definiti va da democracia no Brasil. Lancemo-nos, de corpo e
alma, a esse portentoso desafio!”.
Tudo isso eu disse em 1996, num dos meus pri meiros discursos aqui. E, por quatro anos, essa refor ma política ficou paralisada, não avançou, e as distor ções continuam.
Com toda certeza, de novo, nesta Legislatura,
vamos dizer que corrigiremos essas distorções, mas
são muitos os que não têm interesse no voto distrital,
são muitos os que não têm interesse em que haja a
cobrança. Dessa forma, com certeza, novamente ha verá muita conversa e pouca ação. Enquanto não fi zermos uma reforma política para valer, haverá distor ções. Embora tenhamos progredido muito na demo cracia, ainda há consertos a serem feitos.
Quanto ao coeficiente eleitoral, a culpa é do
Congresso que não votou em tempo útil a lei eleitoral e
permitiu resultados considerados um escândalo pelo
próprio Presidente da República. Será que os candida tos eleitos com duzentos e poucos votos representa rão realmente o Estado de São Paulo? Teremos que
nos debruçar sobre isso agora, que passou o calor da
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campanha, apesar de que ainda teremos alguns dias
até o segundo turno. Precisamos olhar e agir.
Os resultados das eleições foram surpreendentes
em muitos Estados da Federação. Por um lado, a população rejeitou velhos caciques, pessoas que jamais podíamos crer seriam derrotadas. Isso muda o conceito do
voto dos grotões, porque Estados que eram considerados grotões fizeram mudanças radicais. Com toda certeza, precisamos analisar esses resultados.
É claro que vamos lamentar aqui a perda de
grandes nomes que fizeram a história da democracia
neste País. Terei de me acostumar, Srªs e Srs. Senadores, por exemplo, com a ausência, a perda do con vívio diário de nomes que enriqueceram esta Casa:
Iris Rezende, Mauro Miranda, José Fogaça, grande
Senador, Francelino Pereira, Bernardo Cabral, Carlos
Wilson, Artur da Távola e tantos outros. Esses nomes
poderão até não estar no painel do Senado nos próximos quatro anos, mas, com certeza, estarão inscritos
na história da democracia deste País.
Grandes dificuldades serão enfrentadas pelo
escolhido para governar o Brasil, principalmente em
razão da magnitude dos problemas, típicos de uma
Nação jovem que apenas amanhece para o mundo.
Não se trata apenas da complexidade determinada
pelas desigualdades inter-regionais e até mesmo das
várias camadas sociais, mas de quebrar atavismos
que permanecem na mente do brasileiro, como precisar ganhar rapidamente para voltar para a colônia, ou
precisar de um feitor, porque, dos cinco séculos de
história, quatro foram de escravidão, e só se trabalhava sob o comando de um feitor. Ou, ainda, o de que se
pode quebrar tudo o que é público, pois pertence ao
rei e não gostamos dele.
Temos muitos desafios pela frente. O ano que
vem não vai ser um ano fácil, porque os R$22 bilhões
que circulariam na economia brasileira como dívida
ativa não vão estar aqui. Isso vai dificultar a gestão do
próximo Presidente.
Há também problemas como a Alca e o Mercosul, além de inúmeros outros que terão de ser decididos na nova Legislatura.
Diante do exemplo de renovação das duas Ca sas, espero que sejamos mais rápidos e estejamos
mais atentos e mais preocupados com esses problemas. Como legisladores, teremos de nos antecipar à
História, oferecendo ao País os instrumentos legais
que tornarão menos difícil a tarefa do Presidente eleito.
Nesses meses que faltam, se nos dedicarmos,
poderemos mudar alguns itens que vão facilitar o com bate à violência. Vamos poder melhorar as leis econômicas e fazer uma limpeza, permitindo aos Governadores e ao Presidente atuarem mais eficientemente.

OUTUBRO 2002

18172 Quarta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Com toda certeza, temos projetos importantes
tramitando nesta Casa. Lembro, por exemplo, um pro jeto da minha autoria, um pacote antiviolência que
traz a proibição da comercialização de armas de fogo
– só se poderia comprar arma de fogo com uma justifi cativa muito séria. Verificamos também ser cada vez
mais necessária a construção de presídios federais, o
que vi o presidenciável Serra acenar que vai fazer.
A escalada da violência tem provado a necessi dade da urgência de nossas ações. Precisamos re solver com que idade uma pessoa se torna imputável.
Não podemos continuar com a imputabilidade aos 18
anos. Em alguns países, como a Inglaterra, é a partir
dos 13 anos; em outros, a partir dos 14 anos. Como
no Brasil o indivíduo só se torna imputável aos 18
anos, todas as quadrilhas têm um matador de 16
anos. Ele é responsabilizado por tudo o que acontece.
Matam dez. Quem foi? Foi o de 16 anos. Precisamos
ter coragem de tomar algumas atitudes que vão mu dar, com toda certeza, essa realidade.
Nesta Casa, muitas vezes somos injustiçados,
Sr. Presidente. Quando relatamos as patentes, tive mos uma guerra para fazer passar a licença compul sória, sem a qual não teria havido os remédios contra
a Aids e os genéricos. Aqui, queríamos que o pipeline
não fosse aprovado e que levássemos dez anos, como
a Europa fez, para admitir a lei de patentes, como os
outros fizeram; queríamos um DNPI forte. E fomos derrotados em quase tudo. O Governo, o mesmo que me
ajudou a aprovar a matéria na Comissão de Constitui ção, Justiça e Cidadania, por unanimidade, derrotou-a
na Comissão de Assuntos Econômicos. Graças a
Deus, escaparam alguns itens. Não fosse isso, hoje
não teríamos o pacote anti-Aids, tão decantado pelo
presidenciável Serra. Temos que ter coragem.
Leio hoje nos jornais a notícia de que, indepen dente de quem seja o Presidente, teremos mais força,
seremos mais altivos diante das potências mundiais,
que nos olham como um final do mundo. Elas só que rem que cumpramos suas leis, mas não cumprem as
leis que são feitas para todos, inclusive pela OMC.
Lembro com alegria, nobres Senadores, que,
quando o Senador Eduardo Suplicy falava de renda mínima, apresentei uma emenda que foi aprovada e que
foi acatada por S. Exª. Tenho seu livro, com dedicatória,
sobre o tema Bolsa-Escola, depois implantado no Governo Cristovam e hoje divulgado no Brasil quase todo.
Temos trabalhado, temos cumprido a nossa par te, mas a velocidade não é satisfatória.
Mais ainda, Sr. Presidente, temos de tirar as li ções dessa eleição. Na Paraíba, há um ditado que diz
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que “sabido é quem aprende vendo os outros apanharem, e estúpido é aquele que precisa apanhar
para aprender”. Estamos vendo o que o povo quer.
Estamos vendo as lições que o povo deu nas urnas. É
uma voz alta, tonitruante. É uma voz clara, que mostra
que já não há rincões neste País que não saibam o
que é a votação. Estamos no segundo turno da elei ção para a Presidência e para muitos Governos Estaduais, e o povo terá mais uma oportunidade para discernir quem é o melhor, quem deve conduzir. No en tanto, de qualquer forma, urgem modificações, porque, quando a Oposição soma 72% dos votos, alguma coisa tem de mudar.
Parabéns aos eleitos, tristeza para os companheiros – inclusive, citei alguns – que não voltam à
Casa, mas estaremos aqui, como uma legião, unidos,
lutando para, nesses dois meses, facilitar a vida dos
Governadores e do próximo Presidente, por meio de
reformas que precisam ser feitas.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Ney Suassuna, O Sr. Osmar Dias, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Luiz
Otávio.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) – Ainda há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, do
PDT do Paraná.
S. Exª dispõe de 20 minutos, mas, como foi reeleito, terá 21.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância e pelo presente
de um minuto. Hoje, a minha intenção é usar da palavra no Senado Federal, pela primeira vez depois da
eleição do dia 6 de outubro, para fazer um agradecimento à população do meu Estado.
Foi uma eleição em que priorizei o debate das
idéias, a apresentação de propostas e de projetos.
Não permiti que um segundo sequer do meu escasso
tempo na televisão e no rádio fosse utilizado para fa zer agressões, e, por esse motivo, também não fui
agredido. Respeitei e fui respeitado até pelos meus
adversários.
Além de agradecer à população do Paraná, que
confiou mais uma vez em meu nome, quero agradecer também aos meus adversários, que, em nenhum
momento, fizeram qualquer agressão ou crítica ao trabalho que desenvolvi no Senado durante o meu pri meiro mandato. Isso me permitiu, ao longo de minha
campanha, apresentar um relatório do que realizei
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aqui nos últimos oito anos e, além disso, apresentar
propostas e idéias que pretendo defender em meu
próximo mandato como Senador da República, repre sentando o meu Estado do Paraná.
Obtive uma votação que é a maior da história do
Paraná: 2.776.250 paranaenses reconheceram o es forço que fiz no Senado Federal para defender o nos so Estado e confiaram mais uma vez em meu nome.
Quando disputamos um cargo ou a reeleição, é preci so considerar que a população faz um julgamento.
Acredito que o julgamento tenha sido altamente posi tivo, porque, como disse, recebi a maior votação dada
a um homem público na história do Paraná. É claro
que isso me traz para o Senado mais motivado, mais
estimulado e, sobretudo, mais consciente da grande
responsabilidade que, mais uma vez, assumi com o
povo do meu Estado.
Cumpri, no meu primeiro mandato, todos os
meus compromissos e, mais importante, desempe nhei o meu mandato baseado na postura ética e no
respeito à população do meu Estado e do Brasil.
Devo, agora, reafirmar o compromisso de sempre me
manter no caminho que escolhi para trilhar: o cami nho da decência, do qual não quero me afastar e não
me afastarei jamais.
Talvez as pessoas do meu Estado se lembrem de
que, durante toda a minha campanha eleitoral, em todos os encontros, em todas as reuniões, eu dizia que os
meus discursos podiam não ser lembrados, mas que fazia questão de que não se esquecessem das minhas
atitudes, dos meus gestos, da minha postura, porque é
com as atitudes, os gestos e a postura que escrevemos
a nossa biografia, a nossa história de vida.
Ao longo dos anos em que aqui estive, obtive o
respeito dos meus pares, dos meus colegas, exatamente porque respeitei também a todos. É com esse
espírito que quero voltar ao Senado na próxima legis latura, porque temos um grande desafio pela frente.
Os candidatos a Presidente, os dois que foram
para o segundo turno, tanto Lula quanto Serra, duran te os debates do primeiro turno, assumiram compro missos com a sociedade brasileira, e, entre esses
compromissos, estão as reformas estruturais que te remos que votar no Congresso Nacional. Também eu
assumi o compromisso de aqui lutar por uma reforma
tributária que não fosse a defendida pelo atual Secre tário da Receita, que quer cada vez arrecadar mais, e,
arrecadando mais, colocar um peso enorme nos om bros do setor produtivo nacional É o que mostram os
números: em 95, tínhamos uma carga tributária que
representava 27% do Produto Interno Bruto; hoje, ela
chega a 34%. Essa carga tributária até que poderia
estar sendo paga de bom grado pela população brasi leira se estivéssemos, em contrapartida, vendo-a vol-
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tar à sociedade sob a forma de benefícios, obras e
ações sociais. Mas não é esse o caso.
Sr. Presidente, o resultado do primeiro turno
leva à meditação todos aqueles que querem exercer
um mandato conferido pela população em sintonia
com a sociedade: mais de 70% da população votou
contra o candidato do Governo. É claro que agora teremos o segundo turno e muita coisa poderá mudar,
mas o candidato do Governo terá que mostrar os pontos positivos do atual Governo e compará-los com
aquilo que ele pretende fazer, porque, logicamente,
Lula fará a comparação do governo que ele quer fazer
com o atual modelo de desenvolvimento, que, acredito, cometeu equívocos enormes, principalmente em
relação ao desemprego. Precisamos combater o de semprego de forma vigorosa e urgente.
A reforma tributária se faz necessária exatamente porque temos que aumentar a produção e,
conseqüentemente, a exportação e os empregos. É
impossível alcançarmos esse objetivo sem uma reforma tributária urgente. Mas devemos pensar em algo
diferente do que propõe a Medida Provisória nº 66,
que, em seu art. 12, traz um grande absurdo: propõe o
aumento do Imposto de Renda do produtor rural de
20% para 27,5%, além de cobrar na fonte e não na
declaração – critico a medida, mas lembro que recebi
a notícia de que o Governo reverá esse artigo.
Aqui no Congresso Nacional, neste momento de
transição política que terá como conseqüência alterações nas políticas econômica e social, teremos que
nos comportar com responsabilidade e com a consciência de que fomos eleitos para defender os interesses do Brasil e de nossos respectivos Estados. Exatamente nesta fase de transição, devemos evitar que
uma medida provisória que traz tantos prejuízos ao setor produtivo seja aprovada. Ou o Governo faz uma re visão dessa medida provisória ou teremos que derrubá-la no Congresso Nacional ainda nesta Legislatura.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Ouço o nobre Senador Tião Viana com muita honra.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senador
Osmar Dias, interrompo-o apenas para registrar no
plenário do Senado Federal a minha enorme satisfação com a aprovação nas urnas do mandato de V. Exª,
com a delegação feita pela sociedade do Paraná para
que V. Exª represente aquela Unidade da Federação
nos próximos oito anos. Tenho muita satisfação em
testemunhar essa vitória e acompanhar o exercício
do seu mandato, porque é um mandato que orgulha a
todos nós do Senado Federal, é um mandato que está
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a altura do seu tempo. V. Exª é um Senador à altura
dos desafios do terceiro milênio e, sem dúvida algu ma, continuará dando uma enorme contribuição ao
grande debate nacional nesta Casa. Quero dizer que
a reforma do Estado brasileiro, assunto que V. Exª in troduz ao mesmo tempo em que reconhece e expres sa a sua gratidão ao povo do Paraná, é o desafio do futuro Presidente da República, dos futuros gestores do
Estado brasileiro. Quero dizer que V. Exª dará uma
enorme contribuição a este momento da política brasileira. Há um vento soprando a favor do crescimento
dos quadros que são mais dedicados à reforma do
Estado, à reforma estrutural da sociedade; há um ven to soprando a favor daqueles que querem diminuir as
injustiças neste País e que querem ver um Brasil mais
decente, um Brasil capaz de unir o seu povo, capaz de
representar, nas suas instâncias públicas, a sociedade
de maneira mais verdadeira. Expresso, portanto, a mi nha alegria e imensa satisfação por vê-lo novamente
na Casa para contribuir de maneira tão elevada. V. Exª
é um Senador que orgulha a todos nós desta Casa.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Muito obri gado, Senador Tião Viana, nossa admiração é recíproca e o nosso respeito também. Aliás, aproveito a oportunidade para cumprimentá-lo também pela grande vitória de Jorge Viana, Governador do Acre, que foi reeleito
com 63% dos votos, o que atesta a aprovação do povo
ao seu primeiro mandato. Como S. Exª próprio disse em
entrevista hoje, agora detém mais experiência e conhecimento dos problemas do Estado e do País e poderá
fazer um governo ainda melhor. É isso o que desejo ao
Governador; e a V. Exª, que continue exercendo esse
mandato bonito aqui no Senado Federal.
Realmente, procurei debater no Paraná as refor mas estruturais. Aliás, transformei a campanha num
momento muito importante e diferenciado de outras
campanhas que eu vi sendo realizadas. Acredito que
as sociedades paranaense e brasileira desejam ver a
discussão dos problemas que as afetam e, sobretudo,
a proposta de solução que temos a apresentar, e não
as agressões pessoais. Sempre digo que, numa cam panha eleitoral, as agressões pessoais não ajudam a
tirar o trabalhador do desemprego, a tapar o buraco
das estradas em estado precário no meu Estado – e
parece-me que não é só lá. O debate das propostas é
o que alimenta o processo numa campanha eleitoral,
para que o cidadão possa ir às urnas escolher consci ente uma proposta, um plano de governo, e não ape nas uma pessoa que se apresentou na televisão ou
num comício apenas para fazer uma agressão ou ou tra, sem contribuir para o debate, para melhorar a vida
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das pessoas, a qualidade de vida da sociedade brasileira.
Fiz isso durante a minha campanha. E as pessoas diziam que era um risco fazer uma campanha realizando reuniões, permitindo que as pessoas debatessem comigo. Eu digo que não. Se houvesse algum
risco, seria talvez porque eu não merecesse a reeleição. Não houve nenhum risco. Debati com toda a sociedade. Acredito que fiz mais de 600 reuniões no
meu Estado, das quais a população pôde participar de
forma efetiva. Deixei de lado os comícios para me dedicar às reuniões em ambientes fechados e lá debater
os assuntos que realmente importam à população.
Não devemos de forma alguma ignorar que, se
este Congresso não fizer a reforma da Previdência,
ao lado da reforma tributária, quando discutirmos um
reajuste do salário mínimo ouviremos daqueles que
não querem dar um salário mais digno ao trabalhador
brasileiro o eterno argumento de que isso quebrará a
Previdência. É preciso fazer uma análise dessa questão para verificar o que quebra efetivamente a Previdência ou o que provoca esse déficit anual à Previdência, se é o salário mínimo ou se são as aposentadorias privilegiadas.
Temos que fazer essa discussão no Congresso
Nacional. Não pude discutir esse assunto na minha
campanha eleitoral, porque não queria que parecesse que eu estava participando de um debate estéril,
de agressões. Mas esse é um debate sério, que tem
que ser travado nesta Casa. Devemos trabalhar na direção de removermos da Previdência os privilégios.
Tenho muita honra de dizer que, no meu primeiro
mandato, contribui para isso com a minha proposta de
extinção das aposentadorias proporcionais de Senadores e Deputados. Essa medida foi adotada e, portanto,
não haverá mais possibilidade de aposentaria proporcional. O Senador ou Deputado terá que contribuir durante 35 anos, como todos os trabalhadores brasileiros
fazem, para depois terem o direito à aposentadoria.
Não achava justo que Senadores e Deputados pudessem se aposentar proporcionalmente ao concluírem
oito ou doze anos de mandato, porque assim não
acontece com os trabalhadores de forma geral.
Temos que discutir a reforma da Previdência, a
reforma política e a reforma tributária, das quais todos
nós falamos, no primeiro ano de mandato do próximo
Presidente, porque, pela experiência que tivemos no
Congresso Nacional, se as reformas estruturais não
forem realizadas num primeiro momento, não serão
mais feitas, devido à negociação dos partidos, à dificuldade criada pelos partidos que querem participar
de cargos do governo e tudo aquilo que nós sabemos
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que ocorre. Para evitar isso, o Presidente, que chega
com muita autoridade depois de uma eleição, deve
iniciar seu mandato propondo as reformas estruturais.
E nós estaremos aqui para votá-las. Falei da reforma
da Previdência, da reforma tributária, da reforma política, e há também a reforma do Judiciário, que precisa
ser concluída. Haveremos de concluí-la, se Deus quiser, pois é preciso oferecer ao cidadão comum um
acesso mais fácil à Justiça brasileira e torná-la mais
ágil e dinâmica para atender às necessidades de to dos os cidadãos brasileiros.
Durante a minha campanha eleitoral, fui adverti do por alguém que me disse: “Como você vai discutir
um assunto tão complexo, como a Alca, com a popu lação?” E um dia, na cidade de Astorga, no meu Esta do, eu encerrava a minha palestra e abria espaço
para o debate, quando alguém levantou uma cartolina
onde estava escrito: “Fale sobre a Alca”. A essa pes soa muito humilde, de uma profissão muito humilde,
mas digna, perguntei: “Como você está interessada
nesse assunto? Você sabe as conseqüências que a
Alca vai trazer para o Brasil?” Ela disse: “Não. Eu queria saber exatamente porque vou votar no plebiscito”.
E eu pude falar sobre a Alca para aquela pessoa.
Esse é um outro assunto que teremos que de bater na nova Legislatura, com toda certeza. O Brasil
tem um cronograma muito estreito, em que terá de
decidir se ingressa ou não na Alca até janeiro de
2005, porque, se assinar o tratado, este entrará em vigor em dezembro de 2005.
Estudei esse assunto do ponto de vista econô mico e social e percebi que o Brasil não poder ingres sar na Alca sem fazer as reformas necessárias e sem
exigir que os Estados Unidos também façam refor mas referentes às práticas protecionistas adotadas,
principalmente no setor agrícola. Apenas para a pro dução da soja são concedidos subsídios equivalentes
ao nosso mercado internacional de soja. Não pode mos concorrer em situação tão desigual. E os Esta dos Unidos fazem a proteção com subsídios e tam bém com picos tarifários. Sempre ouvimos dizer que
os Estados Unidos têm uma economia aberta. Se
analisarmos as alíquotas americanas médias de
5,6%, contra as alíquotas brasileiras de 14%, chega remos à conclusão de que se trata de um país de economia mais aberta que a do Brasil. Entretanto, por
trás disso, esconde-se o fato de que os Estados Uni dos estabelecem alíquotas acima de 35%, os chama dos picos tarifários, quando nossos produtos colocam
em risco qualquer produto americano. Isso ocorreu
com o aço, o suco de laranja, os sapatos e o couro,
entre outros. Aproximadamente 130 produtos, dos
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quais 100 são relacionados ao agronegócio, sofrem
com as altas tarifas americanas estabelecidas para
proteger o seu mercado.
Dessa forma, não é possível assinar um tratado
como esse que pretende englobar os 34 países da
América. É preciso que o Brasil exerça sua liderança.
Não acredito que a Alca será constituída se o Brasil
se colocar em posição vigorosa, exigindo que os
Estados Unidos façam uma profunda revisão em suas
políticas protecionistas, e, enquanto isso, lutarmos
para fortalecer o Mercosul.
Este é o principal caminho que devemos seguir:
fortalecer o Mercosul, para que nos tornemos mais
homogêneos em relação ao poder econômico e comercial do nosso Bloco, a fim de competirmos, depois, com o que eles podem fazer com o Brasil e com os
países da América.
De acordo com um cálculo existente, se o Brasil
assinar agora o Tratado da Alca, perderá cerca de
US$4 bilhões no mercado internacional. Se quisermos exportar mais para gerar emprego e se, para
cada bilhão que se exporta, geram-se 60 mil empregos, estaremos jogando fora 240 mil empregos. Um
país onde já existem 12 milhões de trabalhadores desempregados não pode acrescentar, nessa enorme
fila, 240 mil trabalhadores novos todos os anos por
esta atitude que tem de ser pensada: a assinatura do
tratado. Por outro lado, os Estados Unidos ampliariam
seu mercado dentro do nosso em US$1 bilhão. Seria
um prejuízo econômico e social.
Por isso, nessas condições, já disse e reafirmo
que meu voto será contrário ao ingresso do Brasil na
Alca, a não ser que haja uma profunda revisão dos
Estados Unidos e que nós cumpramos o nosso papel
de realizarmos as reformas estruturais.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, agradeço a
todos os paranaenses, mais uma vez. Agradeço aos
prefeitos que me apoiaram, e devo dizer que minha
posição municipalista de defesa dos municípios brasileiros fez com que se postassem do lado da minha
candidatura mais de 85% dos prefeitos do Paraná.
Agradeço aos vereadores que abraçaram minha campanha, às cooperativas que entenderam o papel im portante que podemos desempenhar no Congresso
Nacional em defesa da agricultura e do setor cooperativista. Agradeço às lideranças de todas as entidades, mas, acima de tudo, agradeço à população, que
me respeitou, que me recebeu com carinho, que me
tratou com muito respeito. Digo sempre que, neste
Senado Federal, vou retribuir com muito trabalho e
com muito respeito à população do meu Estado.
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Aos 2.776.250 paranaenses que depositaram
nas urnas o seu voto de confiança no meu trabalho no
Senado, muito obrigado! E àqueles que não puderam
votar em mim agradeço da mesma forma, porque to dos me receberam com muito carinho em todas as cidades que visitei. Muito obrigado ao Paraná!
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias, O
Sr. Luiz Otávio, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Com a
palavra o Senador Tião Viana. S. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, Srªs e Srs. Senadores, desejo manifestar-me
da tribuna do Senado Federal para anunciar a extra ordinária vitória que o Partido dos Trabalhadores teve
no Acre, registrada na edição de hoje do jornal O Globo: o Governador do PT, no Acre, é o mais votado do
País, registrando 63,58% dos votos, seguido pelo Go vernador Jarbas Vasconcelos, de Pernambuco, e pelo
Governador Marcelo Miranda, eleito no Estado de Tocantins.
Essa é uma notícia maravilhosa para nós, da
Amazônia Ocidental, e motivo de elevado orgulho,
porque naquele canto do País, um lugar aparente mente esquecido na sua história política, esquecido
na presença da gestão pública eficiente à altura do
seu tempo, observamos uma aprovação popular extraordinária ao mandato do atual Governador, Jorge
Viana, que foi reeleito.
Registramos, ao mesmo tempo, a vitória belíssi ma da nossa querida Senadora Marina Silva, que se
afirma como a mais votada da história do Acre e uma
das dez mais votadas do Brasil.
Ressalto, ainda, a expressiva vitória de Geraldi nho Mesquita, do Partido Socialista Brasileiro, eleito
Senador, cujo slogan de campanha era “Um novo
Senador”. Geraldinho vem enriquecer o Plenário do
Senado Federal e o grande debate da reforma estru tural do Estado brasileiro.
Acredito que esses fatos sejam um estímulo a
todo parlamentar da Amazônia brasileira, do Norte do
Brasil, porque lutamos muito pela vitória do Governa dor Jorge Viana, que sacrificou quatro anos da sua
vida, de uma vida normal, para enfrentar a injustiça
social e do aparelho do Estado que estavam sendo
praticadas no Acre.
Tínhamos uma máquina pública corroída por
desvios de função, insensível aos grandes problemas
da sociedade e nenhuma reforma estrutural estava
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ocorrendo no cenário estadual. Estava sendo praticada uma política herdada do fisiologismo, do clientelismo, da falta de sensibilidade pelo início do terceiro milênio, que estávamos vivendo há quatro anos.
Com o novo Governo, houve um avanço extraordinário, pois foi realizado um debate aberto com a sociedade brasileira. Nesses quatro anos, deparamo-nos com uma sociedade que exigia transformações dos indicadores sociais, da estrutura do aparelho do Estado e um novo perfil político para a Região
Amazônica. A sociedade daquela região já não
agüentava mais o perfil político que estava sendo
apresentado para ao Brasil. Foi este o maior desafio:
encontrar uma população desanimada, sem entusiasmo com o seu tempo e criar nela uma auto-estima
renovada. Isso ocorreu, graças a Deus! Hoje, há ma nifestações populares maravilhosas. Não sei se, no
Brasil, encontramos tanto entusiasmo da sociedade,
tanto respeito ao homem público, como estamos en contrando no Acre.
Tivemos uma campanha dura que chegou a
lembrar um fundamentalismo religioso, onde se apresentavam grupos de oposição com agressões nunca
vistas na história política daquele Estado, inclusive,
com ofensas pessoais, mas tudo isso foi sendo reprovado a cada dia pelas pessoas. A sociedade acreana,
assim como a brasileira, tem afirmado que quer um
novo político, que esteja à altura do seu tempo, capaz
de debater os grandes temas, que reduza a grande
dívida social que se apresenta.
Vimos o Governo do Estado ir ao encontro de
milhares de famílias de famintos, ouvi-las, aprender
os caminhos que iriam reduzir a grande dívida social,
o que ocorreu com muita intensidade, com muita sensibilidade, devido à obstinação de um gestor público.
A equipe de Governo foi sensibilizada durante quatro
anos para corresponder à expectativa da sociedade,
e o resultado foi esta belíssima aprovação!
Graças a Deus, hoje, o Acre serve como modelo
de gestão pública para o Brasil. É um Estado reduzido
em número de habitantes, mas que vive os mesmos
problemas estruturais do Estado brasileiro. A sensibilidade política renovada e a reflexão técnica permitiram uma intercessão e uma integração com as gran des forças políticas nacionais.
Jorge Viana procurou, durante os quatro anos
de sua gestão, ouvir nosso grande Líder nacional,
Lula, seguindo os caminhos observados por ele e os
grandes eixos de uma visão de desenvolvimento para
a Amazônia social. Dividiu, todo esse tempo, com as
lideranças nacionais a oportunidade de corresponder
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à confiança que o Partido dos Trabalhadores deposi tou no Acre. E, graças a Deus, deu certo!
É um motivo de muito orgulho sairmos das con dições políticas em que vivíamos para sermos o me lhor Governo em termos de votação no Brasil. Isso me
traz uma grande alegria. O jornal O Globo de hoje estampa em sua manchete: “Governador do PT no Acre
é o mais votado no País: 63,58% dos votos”, sendo
seguido pelos Governadores do Tocantins e de Per nambuco. Cita ainda o jornal, que até os adversários
reconheceram o extraordinário desempenho do Go vernador Jorge Viana.
Tudo isso vem ao encontro de uma frase mani festada pelo Senador eleito por São Paulo, Aloízio
Mercadante, que, juntamente com o Senador Romeu
Tuma, vem engrandecer o grande debate nacional no
Senado Federal. Aproveito para externar a V. Exª, que
preside a sessão neste momento, meus parabéns, a
minha satisfação de vê-lo eleito Senador da Repúbli ca mais uma vez. Tenho certeza de que V. Exª continuará um cumpridor de seus deveres, seguirá com
seu comportamento ético e obediente ao Parlamentar
do terceiro milênio que V. Exª tem tentado cumprir.
Como eu dizia, o Senador eleito Aloízio Merca dante, o mais votado da história do Brasil, citou uma
frase no jornal O Pasquim, em edição do início de outubro, que deve ser lida e registrada nos Anais do Se nado Federal:
Continuo sonhando mais com o futuro
do que tendo boas recordações do passado.
Não quero morrer assim. Quero ter mais re cordações do que sonhos. Não dá para a
gente sonhar com o futuro e deixar a Direita
governar. Essa é a opção que a minha geração está fazendo. Queremos governar sabendo dos limites e das dificuldades e o
quanto isso pesa nos sonhos que construímos durante tantos anos de militância.
Foram essas as palavras do economista Aloízio
Mercadante, um homem à altura do grande debate da
reforma estrutural, do debate da macroeconomia, que
também vai engrandecer o Senado Federal.
O nosso Partido, o Partido dos Trabalhadores,
conseguiu aumentar em mais de 100% sua Bancada
no Senado Federal. Na Câmara dos Deputados, o
Partido está com uma presença agigantada, pronto
para assegurar a governabilidade do futuro Presiden te da República, que, se Deus quiser, será Luiz Inácio
Lula da Silva.
Entendo que este é um momento histórico. Temos o sentimento de que o Brasil está fazendo uma
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opção por mudar a realidade política atual. O Brasil
quer que o novo Presidente da República seja alguém
capaz de diminuir a grande dívida social que herdamos. O Brasil quer um Presidente da República que
tenha mais sensibilidade, que tenha capacidade de
ouvir as gerações atuais, que se aproxime dos jovens
e traduza o sentimento de um novo Brasil, sentimento
que está expresso no olho, no comportamento e nas
atitudes de cada jovem deste País hoje. O Brasil quer
um Presidente da República que seja capaz de olhar
para um cidadão brasileiro de cabelos brancos, can sado de tanta luta, desanimado e que lhe diga: está
delegado um novo Brasil para você. O Brasil quer um
Presidente da República capaz de olhar para a transformação que as mulheres almejam nas políticas públicas a elas relacionadas.
Entendo que o Partido dos Trabalhadores bem
como os partidos democráticos que compõem esse
projeto de um Brasil diferente têm muita alegria em
ser vetores dessa transformação.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
o aparte, com muita honra, a um grande guerreiro da
luta política nacional atual, que, com galhardia, enfrentou um debate nacional e lutou para ser Governador de Goiás. Dessa vez não foi possível, mas, no
passado, já nos orgulhou como Governador de Goiás
e hoje orgulha o Senado Federal: Senador Maguito
Vilela.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Muito obrigado, Senador Tião Viana. Quero apenas cumprimentá-lo pelo excelente pronunciamento que faz.
Penso que não somente o povo acreano, mas todos
nós, fazemos coro com V. Exª. Temos boas notícias do
primeiro governo de Jorge Viana. S. Exª foi um Governador muito sério, muito honesto, um trabalhador voltado para os problemas sociais, um homem que realmente está mudando a história do Acre. Combateu, e
combate, de forma muito coerente, o crime organizado, arriscando a própria vida e enfrentando todo o tipo
de agressão. O povo brasileiro gostaria de ter um Presidente como o tem o Estado do Acre o Governador:
um homem sério, honesto, trabalhador, um democrata autêntico e, ao mesmo tempo, um grande idealista.
Estou muito feliz com a sua vitória. Penso que o Brasil
precisa de governantes como Jorge Viana tanto à
frente dos Estados como à frente do País. Sabemos
que o Governador Jorge Viana teve o apoio de V. Exª,
Senador brilhante, extremamente preparado, que tem
defendido as melhores teses nesta Casa. V. Exª é, talvez, uma das maiores revelações políticas do Brasil

OUTUBRO 2002

18178 Quarta-feira 9

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nos últimos tempos, pela sua coerência, pela sua ho nestidade, pela sua fidelidade aos princípios que nor teiam a moral e a ética nesta Casa. Cumprimento-o
também pela sua atuação política, desejo-lhe muito
sucesso nos próximos quatro anos, para que V. Exª
continue desempenhando esse maravilhoso papel.
Ressalto também a reeleição da Senadora Marina
Silva. Trata-se de uma grande Senadora, mulher
guerreira, determinada, extremamente coerente, pre ocupada com o futuro deste País, cujo trabalho todos
nós admiramos muito, como também admiramos o
trabalho de V. Exª nesta Casa. Talvez o sucesso do
Governador Jorge Viana se deva ao fato de estar cercado de excelentes Senadores e companheiros de
Partido. O PT realmente tem sido um Partido ético.
Estou torcendo para que chegue à Presidência da
República. Entendo que o Brasil precisa urgentemen te de um choque ético. Espero que o PT, elegendo o
Presidente da República, promova esse choque ético
e acabe com a corrupção desenfreada, câncer que
corrói o País. Tenho muita esperança de que o PT
possa eleger o seu Presidente, acabar com a corrup ção no País ou reduzi-la drasticamente. Espero que
incentive, que ajude o Congresso Nacional a promo ver as reformas importantes de que o Brasil precisa,
como as reformas previdenciária, tributária, política.
Esta última deve ser promovida urgentemente para
que se reveja o voto distrital, o voto facultativo, o finan ciamento público de campanha e a reeleição. Enfim,
temos que discutir e fazer reformas profundas neste
País. O atual Presidente nunca teve essa vontade po lítica. E não adianta culpar o Congresso, não adianta
querer culpar a Câmara e o Senado. As reformas não
foram feitas porque faltou vontade política. Sabemos
que não adianta o Congresso fazer reformas, porque
elas dependem da sanção, da boa vontade do Presi dente da República. Espero que o futuro Presidente
tenha boa vontade para que façamos as reformas e
encontremos novos rumos para o Brasil. Parabéns a
V. Exª, pela estrondosa vitória do seu irmão – a maior
vitória proporcional deste País –, pela reeleição da
Senadora Marina Silva e pelo apoio do povo acreano.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Senador Maguito Vilela. Tenho certeza de
que V. Exª estará dando a sua efetiva contribuição ao
desafio da reforma estrutural do Estado brasileiro,
que é a grande responsabilidade do futuro Presidente
do Brasil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per mite-me V. Exª um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Concedo
um aparte ao Senador Eduardo Suplicy, primeiro Sena-
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dor do Partido dos Trabalhadores a chegar ao Congresso Nacional, na década passada. Hoje S. Exª deve
sentir um orgulho muito maior do que o de todos nós,
ao ver chegar à Casa 14 colegas Senadores. Teremos um Senado renovado, mais presente e mais
próximo da solução dos grandes problemas do Bra sil. S. Exª é uma verdadeira matriz da história do
Partido dos Trabalhadores. Concedo-lhe o aparte,
com muita honra.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Parabéns, Senador Tião Viana. É com muita alegria que o
cumprimento pelo extraordinário desempenho do Partido dos Trabalhadores no seu Estado do Acre, como em
todo o Brasil. No Estado do Acre, seu irmão, o Governador Jorge Viana, conseguiu obter uma aceitação notável do povo, em função da seriedade com que conduziu
o seu trabalho e da forma como colocou em prática inúmeros programas e investimentos nas áreas da educação e da saúde. Como estudou engenharia florestal,
ciência que tem enorme relevância naquela região em
que está localizada a floresta amazônica, Jorge Viana
tem inovado, seguindo a tradição daquilo que nos ensinaram Chico Mendes e tantos outros colegas. Essa atitude levou-o a conseguir um respeito tal de seus concidadãos que fez com que o povo o consagrasse com a
vitória tão expressiva de mais de 64% dos votos, lado a
lado da exemplar Senadora Marina Silva, que tanto respeito granjeou no Brasil e no mundo. Tive a oportunidade de estar presente em São Paulo na ocasião em que
a Senadora Marina Silva recebeu, em um jantar que lhe
foi oferecido, o apoio de dezenas de entidades preocupadas com a questão do meio ambiente. Afirmaram-lhe
que sentiam alegria em expressar-lhe gratidão pelo
apoio e pela relevância de seu trabalho, que transcendia o Estado do Acre. De fato, a Senadora Marina Silva
realiza um trabalho que tem conquistado a admiração
de todos, inclusive de Senadores de outros partidos.
Portanto, Senador Tião Viana, congratulo-me com V.
Exª pelo seu trabalho, que se tornou fonte expressiva de
apoio tanto ao Governador Jorge Viana quanto à Senadora Marina Silva. V. Exª tem dignificado o PT no Senado Federal, inclusive pela sua preocupação na área da
saúde. Como médico e mesmo como Senador da Oposição, V. Exª tem colocado o seu conhecimento a serviço do interesse público e tem colaborado, muitas vezes,
com as autoridades do Ministério da Saúde e com o
próprio Ministro José Serra, que atualmente é o nosso
principal adversário político. A vitória do PT no Estado
do Acre teve outros aspectos, como a tentativa de impedir, de forma não democrática, que o Governador Jorge
Viana se candidatasse à reeleição. Felizmente a Justiça, por seu órgão supremo, o Tribunal Superior Eleitoral,
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reconheceu a legitimidade e a correção de procedimento de Jorge Viana. É possível, inclusive, que aquela ten tativa tenha animado ainda mais os acreanos para con firmar seu voto em Jorge Viana. Realço também a con tribuição que o Estado do Acre deu à extraordinária vitória do Partido dos Trabalhadores nacionalmente. V. Exª
fez referência ao trabalho do Deputado Aloízio Mercadante, eleito Senador em São Paulo com expressiva votação. Foi uma disputa difícil entre Aloízio Mercadante, o
Senador Romeu Tuma, que preside a sessão neste momento, o ex-Senador e ex-Governador Orestes Quércia, Wagner Gomes, do PcdoB, nosso companheiro de
coligação e mais uns vinte outros candidatos ao Senado por São Paulo. Foi uma disputa bastante difícil, o que
valoriza ainda mais a vitória do Senador Romeu Tuma e
do Deputado Aloízio Mercadante, agora eleito Senador,
que conseguiu uma votação recorde, mais de 10 milhões de votos ou mais de 10 maracanãs cheios, como
costumava dizer Aloízio Mercadante durante a campanha. Ele imaginava uns 7 ou 8, mas 10 maracanãs é
algo bastante significativo. Está de parabéns o nosso
companheiro Aloízio Mercadante. Ainda farei uso da palavra, Senador Tião Viana, para detalhar a expressiva
vitória do Partido dos Trabalhadores, mas deixo os
meus cumprimentos a V. Exª pelo pronunciamento.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agrade ço a V. Exª o aparte, Senador Eduardo Suplicy. Sei
que V. Exª estará 24 horas por dia dedicado à campa nha de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno.
Com sua credibilidade, grandeza humana e intelectu al, sem dúvida alguma, V. Exª será um dos marcos na
consolidação deste grande desafio que temos pela
frente: a eleição do Presidente da República no próxi mo dia 27.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a compreensão de V. Exª para ainda con ceder um aparte ao eminente Senador Roberto Sa turnino.
O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – V. Exª
tem todo o direito de conceder o aparte, mesmo que
seu tempo já tenha se esgotado. Em seguida, o Sena dor Eduardo Suplicy completará a exposição de V. Exª
sobre a grande votação que o Partido dos Trabalha dores obteve.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Concedo a palavra a V. Exª, Senador Rober to
Saturnino.
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O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Senador Tião Viana, peço desculpas por estar alongando o discurso de V. Exª, cujo tempo já se esgotou, mas
eu não poderia deixar de manifestar o meu regozijo
pelos resultados da eleição no Estado de V. Exª, com
a vitória tão expressiva de nossos companheiros, do
Governador Jorge Viana, da nossa ilustre e queridíssima colega Marina Silva, com a participação eminente de V. Exª. O PT do Acre é um orgulho para o
Partido dos Trabalhadores, pelo desempenho que
vem tendo, tanto no aspecto administrativo, como político e ético, dando exemplo ao País de como proceder eticamente na política. De forma que gostaria de
manifestar o meu regozijo e cumprimentá-lo, enfatizando que o PT do Acre é um orgulho do Partido dos
Trabalhadores e daquele cidadão brasileiro que presta atenção na política e sabe distinguir bem o compor tamento adequado daquele comportamento eivado
de esperteza ou de inverdades de toda natureza. Parabéns ao PT do Acre, a V. Exª, ao Governador Jorge
Viana, à Senadora Marina Silva e aos novos companheiros eleitos.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Agradeço
o aparte a V. Exª, Senador Roberto Saturnino, que
sempre esteve aberto à possibilidade de atender toda
a agenda nacional que o PT recomendava para aju dar os nossos candidatos em todas as unidades da
Federação. V. Exª é uma personalidade da política
brasileira e um dos principais líderes do PT que muito
nos orgulha.
Concluo, Sr. Presidente, reafirmando a minha
felicidade por este momento político na Amazônia
Ocidental. O Partido dos Trabalhadores no Acre con seguirá se firmar cada vez mais no cumprimento de
suas responsabilidades, na coerência, na retidão, no
desafio dos políticos, do Parlamento e da gestão pú blica do terceiro milênio.
O bom exemplo na Amazônia significa a diminuição das desigualdades regionais e significará um
Brasil mais justo, mais verdadeiro e mais solidário.
Creio, com toda a esperança que me move na vida,
com os desafios do amanhã da sociedade brasileira,
ver na eleição presidencial que se avizinha a consolidação de uma belíssima mudança em favor do povo
brasileiro e do sentimento de uma Nação à altura do
seu tempo.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR TIÃO VIANA EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Romeu Tuma) – Meus parabéns ao Dr. Jorge Viana.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su plicy, por permuta com o Senador Luiz Otávio.
V. Exª dispõe de vinte minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente Senador Romeu Tuma, seguin do o registro fei to pelo Senador Tião Viana, quero
aqui, em nome do Partido dos Trabalhadores, cumpri mentar Luiz Inácio Lula da Silva; o Senador José
Alencar; o Presidente do PT, Deputado José Dirceu;
os nossos candidatos a Governador; José Genoíno,
que disputará o segundo turno para Governador de
São Paulo; Aloizio Mercadante e todos aqueles que
contribuíram para o extraordinário resultado nas elei ções, em que Lula sagra-se vencedor em primeiro turno na disputa presidencial.
Com 99,9% dos votos apurados, Lula obteve
39.373.922 votos; José Serra, 19.663.064 votos; Ga rotinho, 15.190.077 votos; Ciro Gomes, 10.116.938;
José Maria, 401.117 votos, e Rui Costa Pimenta,
38.165. Esses dados correspondem a 46,4% para
Lula, exatamente o dobro dos 23,2% obtidos por José
Serra, candidato da coligação PSDB/PMDB; 19,9%
de Garotinho; 11,9% por Ciro Gomes; 0,5% por José
Maria, do PSTU, e sem uma porcentagem expressiva
para Rui Costa, do Partido da Causa Operária.
Lula obteve resultados superiores aos 50% ne cessários em alguns Estados como: na Bahia, 55,3%;
em Minas Gerais, 53%; no Paraná, 50,1%; em Santa
Catarina, 56,6% – foi o Estado onde ele obteve o me lhor resultado. No Estado de São Paulo, ele obteve
46,1% contra 28,5% de José Serra, 14,1% de Garoti nho e 10,6% de Ciro Gomes.
Assinale-se que, no Estado de São Paulo, hou ve ocasiões em que o PT não conseguiu obter um re sultado tão favorável. Desta vez, houve um avanço, inclusive na capital, onde a prefeitura é de responsabili dade de Marta Suplicy, do PT.
Quero assinalar que, se algumas pessoas acre ditavam que o PT poderia tornar-se uma vidraça, que
receberia muitas críticas, na verdade acabou se tor nando uma vitrine, porque a evolução dos resultados
na história do PT em São Paulo mostra que, mais e
mais, naquela capital, o Partido, em especial Lula e o
próprio José Genoíno, obtiveram resultados muito po sitivos. Faltou pouco para que tivéssemos a consa gração da vitória do Partido dos Trabalhadores já no
primeiro turno.
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É importante ressaltar que houve um processo democrático notável. Avançamos muito do ponto de vista da
disputa presidencial, das regras estabelecidas nessas
eleições. Foi importante a cobertura dos meios de comunicação e das principais emissoras de televisão e de rá dio, que se esmeraram, sobretudo na cobertura da campanha presidencial, por promover oportunidades iguais
aos candidatos. Assinalamos que a Rede Globo de Televisão, a Rede Record, a Rede Bandeirantes, o SBT, a
RedeTV!, a Rádio Televisão e Cultura, a TV Educativa, a
CNT, a TV Gazeta, enfim, todas elas tiveram a preocupação de propiciar um noticiário eqüitativo em termos de
tratamento aos diversos candidatos e fizeram também
questão de promover os debates para que todos eles tivessem as mesmas oportunidades para se apresentar à
população.
Isso é importante porque é uma maneira de neutralizarmos os eventuais abusos do poder econômico nas eleições. Em 1994 e em 1998, por exemplo,
quem estava à frente nas pesquisas de opinião – no
caso, o então Senador e, depois, Presidente, já em
exercício, Fernando Henrique Cardoso – preferiu não
participar dos debates. Desta vez, ainda que liderando as pesquisas, Lula fez questão de participar dos
debates nas diversas emissoras.
Não se sabe, porém, se haverá tempo suficiente
para a realização de mais três debates. Talvez fosse
mais adequado que as emissoras e as coligações
responsáveis pelas candidaturas de Lula e de José
Serra chegassem ao entendimento sobre a melhor
forma de promover o debate. Nesta semana, a cam panha vai ocorrer em forma de articulações e diálogos entre aqueles que chegaram à reta final e aque les que estão considerando expressar o seu apoio a
este ou àquele candidato. Embora muitos, de pronto,
já tenham expressado o seu apoio a um dos candidatos, ainda há necessidade de entendimento entre as
direções partidárias.
Seria adequado que as diversas emissoras de
televisão chegassem a um entendimento com as respectivas coligações no sentido da realização de um
debate em horário nobre. Sugiro que o debate, em
vez de ser realizado a partir das 22h, como ocorreu
no primeiro turno das eleições, dada a importância
desta decisão para a historia do Brasil, seja realizado
em cadeia nacional, com a colaboração das emissoras, com regras acordadas entre todos, por exemplo,
de 20h30 às 22h30. Dessa forma, as pessoas que
têm que acordar muito cedo teriam também oportunidade de ouvir a palavra dos candidatos à Presidência
da República.
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É a sugestão que faço às diversas emissoras,
como a Rede Globo, a Rede Record, a Rede Bandei rantes, que, agora, estão tratando desse assunto, ao
mesmo tempo, cumprimento-as pela maneira impar cial com que cobriram as eleições e realizaram os de bates. Espero que agora cheguem a um entendimen to que seja do interesse maior da população brasilei ra, ainda mais porque temos menos de 20 dias para
as eleições.
Há uma enorme pressão nos 27 Estados, sobre tudo naqueles em que ainda haverá segundo turno,
para que os candidatos percorram novamente os res pectivos Estados. Eles terão de se desdobrar! Como
fazer isso e, ao mesmo tempo, atender à demanda
das emissoras de televisão para participarem de de bates? É preciso haver um entendimento de bom senso entre as partes.
É muito positivo para o Brasil que duas pessoas
com o histórico e a qualidade de Lula e de José Serra
cheguem à reta final; ambos foram fundamentais na
luta, desde os anos 60, para o processo de democra tização do Brasil. Ambos se engajaram nas lutas pe las Diretas Já, nas lutas pela ética na vida política;
ambos são reconhecidos como pessoas que têm contribuído de forma relevante para a história do País,
para a história de um País que quer a construção de
uma Nação civilizada e justa.
Todavia, faço as minhas observações sobre o
que distingue a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva da de José Serra.
Conheço José Serra desde os meus tempos de
estudante. Senador Edison Lobão, Presidente Ramez
Tebet, fui eleitor de José Serra quando ele se sagrou
presidente da UNE. Portanto, conheço-o desde aque le tempo. Também o acompanhei nas diversas oca siões em que, como economista, publicou artigos críticos sobre a política econômica do regime militar; e
aqui mesmo, no Senado Federal. Muitas vezes intera gimos.
Mas tenho a convicção de que a vitória de Lula
por 46,4% dos votos válidos significa a extraordinária
vontade do povo brasileiro de realizar justiça com
grande prioridade.
Nas campanhas, nas suas entrevistas e nos de bates, Lula enfatizou que o seu objetivo fundamental
é erradicar a fome e a pobreza; assegurar a cada cri ança a possibilidade de, efetivamente, freqüentar a
escola; assegurar que todas as pessoas, neste País,
possam ter pelo menos três refeições, e que, para sua
proposição de reforma tributária, atendam-se aos ob jetivos não apenas de maior racionalidade, mas tam bém de realização de justiça social. Parece-me que aí
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há uma diferença importante no próprio debate, pois,
na sua entrevista ao jornal O Estado de S. Pau lo, assinalou José Serra que haveria, no seu ponto de vista,
que se ter um foco importante – o da competitividade
– como a grande ênfase na hora de se fazer a reforma
tributária.
Ora, Senador Roberto Saturnino, na proposição
que está no programa de governo de Lula e na pro posta de reforma tributária que o Partido dos Trabalhadores tem apresentado ao Congresso Nacional,
não apenas avaliamos como importantes a maior racionalização do sistema tributário e, sim, a maior
competitividade para as empresas brasileiras, assinalando que é importante, para expandirmos as oportunidades de emprego no País, termos menor incidência de impostos sobre os salários e a folha de pagamento, mas consideramos importantíssima e fundamental que na proposta de reforma tributária haja o
objetivo consignado da realização de justiça social,
onde fique claro e muito transparente para aquelas
pessoas que detêm maiores recursos e maiores ren dimentos que deverão colaborar proporcionalmente
mais para que possam todos os brasileiros ter a oportunidade de serem sócios deste País e de partilharem
da riqueza nacional.
Assim, tenho a convicção de que, na hora de se
realizarem os debates entre José Serra e Luiz Inácio
Lula da Silva, esses pontos estarão melhor dirimidos
para que a população, então, faça a sua escolha.
Quero também cumprimentar Garotinho, Ciro
Gomes, José Maria de Almeida e Rui Costa, que contribuíram significativamente para os debates, empenhando-se com grande denodo. Considero alvissareiro que esses quatro candidatos já estejam expressando a sua propensão de estarem, no segundo turno,
apoiando Luiz Inácio Lula da Silva. Parece-me que
será um resultado natural. É claro que o segundo turno envolve a oportunidade de cada um dos candidatos colocarem com maior clareza toda a sua proposição, mas tenho a convicção de que o PT e Lula se sagrarão vencedores.
Foi muito importante que em José Alencar tenha
havido uma colaboração tão expressiva. Lula acabou
mostrando que tinha razão quando o escolheu como
seu companheiro de chapa, como seu candidato a
vice-Presidente, pois José Alencar deu uma contribuição notável em toda a sua campanha.
Cumprimento aqueles que foram eleitos em
cada um dos Estados, em especial, assinalo o bom
desempenho de Jorge Viana, do PT, que venceu no
Acre como Governador, com 63,6% dos votos. Quero
expressar o meu sentimento de pesar a todo o PT do
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Acre pelo falecimento do vice-Governador Simões
Cadax, cujo velório ocorreu na data de ontem. Ele,
com 82 anos e problemas de saúde, honrou o nosso
Partido até este momento.
Cumprimento Jaques Wagner, que teve, na Ba hia, um desempenho notável, chegando a 38,5% e
valorizando a vitória expressiva do Senador Paulo
Souto como Governador daquele Estado; Nilmário
Miranda, que, com 30,7% dos votos, honrou tão bem
o nosso Partido na disputa com Aécio Neves, o qual,
com brilhantismo, sagrou-se Governador do Estado
de Minas Gerais. Humberto Costa, que obteve, no
Estado de Pernambuco, 34,1% dos votos, honrou ain da mais a vitória expressiva do Governador Jarbas
Vasconcelos, do PMDB.
No Estado do Piauí, Wellington Dias, Deputado
Federal, obteve uma extraordinária e surpreendente
vitória no primeiro turno, com 51% dos votos. Nossos
cumprimentos ao PT pelo seu extraordinário desem penho naquele Estado.
Benedita da Silva conseguiu aumentar significa tivamente sua expressão no Estado do Rio de Janei ro, com 24,4% dos votos, e por pouco não forçou o segundo turno com Rosinha Garotinho, do PSB, que obteve 51,3% dos votos.
Teremos, agora, as disputas no segundo turno e
Dalva, no Amapá; José Airton, no Ceará; Geraldo Magela, no Distrito Federal; Zeca do PT, no Mato Grosso
do Sul; Maria do Carmo, no Pará; Tarso Genro, no Rio
Grande do Sul; José Eduardo Dutra, em Sergipe, e
José Genoíno, em São Paulo, são os nossos candida tos a Governador.
Sr. Presidente, no Congresso Nacional, o Parti do dos Trabalhadores avançou extraordinariamente,
a começar com o desempenho nesta Casa, pois Mari na Silva foi eleita no Estado do Acre; Cristovam Buar que, no Distrito Federal; Serys, no Mato Grosso; Ana
Júlia, no Pará; Flávio Arns, no Paraná; Paulo Paim, no
Rio Grande do Sul; Fátima Cleide, em Rondônia; Ideli
Salvatti, em Santa Catarina, e Aloizio Mercadante,
em São Paulo, com 10.355.075 votos – 29,8% dos votos válidos –, um desempenho simplesmente fantásti co e recorde de votos no Brasil para o Senado Fede ral. Dessa maneira, o Partido dos Trabalhadores pas sará a ter quatorze Senadores – de oito, presente mente – no período 2003-2005.
Também para a Câmara dos Deputados, o Parti do dos Trabalhadores, que tinha cinqüenta e oito De putados Federais, eleitos em 1998, agora, em 2002,
elegeu nada menos do que noventa e três candidatos,
que muito o estão honrando.
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Assim, Senador Ramez Tebet, quero cumprimentá-lo também, porque todo o Senado Federal,
tendo à frente V. Exª, teve um papel notável nessas
eleições. Cumprimento V. Exª pelo seu desempenho e
pelo de seu Partido no Estado de Mato Grosso do Sul,
mas, felizmente, o Partido dos Trabalhadores também
ali se saiu muito bem, estando Zeca do PT no segundo turno.
Quero também assinalar para o Brasil que vivemos uma verdadeira festa democrática: aprofundou-se o processo democrático!
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Antes de encerrar, concedo o aparte ao meu Colega
do PT, Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – O
aparte, nobre Senador Eduardo Suplicy, é para cum primentar V. Exª pelo pronunciamento oportuno e judicioso que faz sobre as eleições realizadas no último 6
de outubro. Efetivamente foi um pleito que mobilizou a
atenção da população. Aliás, em pleitos anteriores
não houve tamanha mobilização quanto neste, em
sua profundidade. Basta observamos o índice de abstenções e de votos nulos e brancos que, nesta elei ção, caiu substancialmente em relação às anteriores,
apesar de grande par te do eleitorado ter sido submetido, lamentavelmente, a um sacrifício de espera, às
vezes de horas, em filas de votação, quase que os
convidando a não exercer o direito de voto – aliás, é
mais do que um direito, é um dever. A população compreendeu a importância decisiva desta eleição para
os destinos do País e votou maciçamente, com um índice de abstenção muito baixo, manifestando, flagrantemente, inquestionavelmente, um enorme anseio de
mudança em relação à política – especialmente à
econômica – que vem sendo adotada. Daí os resultados expressivos que obteve o Partido dos Trabalhadores. Inegavelmente, é o Partido mais caracteristicamente oposicionista a esta política neste pleito e que,
certamente, verá confirmada essa tendência vitoriosa
que vem, exatamente, do grande anseio de mudança
e de restauração de um projeto nacional de desenvolvimento para que o Brasil tenha justiça social. V. Exª é
campeão no que se refere a este assunto aqui no
Congresso Nacional e em todo o Brasil. Manifesto,
aqui, o regozijo, cumprimentando V. Exª pelo excelente pronunciamento. Junto-me ao esforço de V. Exª
para levar a cabo todo o prenúncio de vitória que nós,
do Partido dos Trabalhadores, obtivemos no primeiro
turno para vermos confirmada essa tendência plena-

OUTUBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

18184 Quarta-feira 9

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mente no segundo turno. Meus parabéns pelo discur so de V. Exª!
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Roberto Saturnino.
De parabéns estão o Brasil e os brasileiros por
terem aprofundado e avançado o processo democrá tico em nosso País.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Su plicy, O Sr. Romeu Tuma, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Edison
Lobão, 1º Vice-Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Su plicy, O Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR.
Passa-se à

PRESIDENTE

(Ramez

Tebet)

–

ORDEM DO DIA
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dência decidiu, então, incluir a matéria na primeira
sessão deliberativa posterior às eleições.
A votação deste Substitutivo ao PLS nº 449, de
1999, fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 55, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Leomar Quintanilha, que altera a redação do artigo 29-A
da Constituição Federal (estabelece limites
de despesas com o Poder Legislativo Municipal), tendo
Parecer sob nº 543, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio, oferecendo a redação para o segundo turno.

Item 1:
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999
Votação, em turno suplementar, do
Substitutivo ao Projeto de Lei do Senado nº
449, de 1999, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que altera o art. 43 da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei
Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários captar recursos provenientes de internações hospitalares, tendo
Pareceres sob nºs 732, de 2001, e
414, de 2002, das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Antonio
Carlos Valadares, oferecendo a redação do
vencido; e
– de Assuntos Sociais (sobre as
Emendas nºs 1 a 4, de Plenário), Relator:
Senador Geraldo Althoff, favorável à Emen da nº 1-Plen, nos termos de subemenda
que apresenta; e pela rejeição das Emendas
nºs 2 a 4-Plen.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 13 de junho último, quando
teve sua votação adiada para o dia 27 de agosto. Naquela oportunidade, porém, o Senado não se reuniu,
em virtude da decisão do Plenário de 7 de agosto, no
sentido da não realização de sessões nos sessenta
dias anteriores às eleições gerais, nos termos do parágrafo único do art. 2º do Regimento Interno. A Presi-

A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 26 de junho último, quando
teve sua votação adiada para o dia 28 de agosto.
Naquela oportunidade, porém, o Senado não se reuniu, em virtude da decisão do Plenário de 7 de
agosto, no sentido da não realização de sessões
nos sessenta dias anteriores às eleições gerais, nos
termos do parágrafo único do art. 2º do Regimento
Interno. A Presidência decidiu, então, incluir a matéria na primeira sessão deliberativa posterior às elei ções.
Em discussão, a proposta em segundo turno.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria será incluída em pauta, oportunamente, para votação em segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 16, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera o inciso I do art. 159 da
Constituição Federal (destina o percentual
de cinco décimos por cento da arrecadação
dos impostos sobre renda e sobre produtos
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industrializados para aplicação pelas Institui ções Federais de Ensino Superior na Amazônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 7 de agosto último, quando
se encerrou a segunda sessão de discussão em
primeiro turno. Em virtude da decisão do Plenário
tomada naquela data, no sentido da não realização
de sessões nos sessenta dias anteriores às eleições
gerais, nos termos do parágrafo único do art. 2º do
Regimento Interno, a matéria foi incluída na primeira
sessão deliberativa posterior às eleições.
Em discussão a proposta.
Não havendo quem peça a palavra, a discussão
terá prosseguimento na próxima Sessão Deliberativa
Ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 1999
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 1999, tendo como primeiro
signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti,
que altera os artigos 52, 225 e 231 da Constituição Federal (inclui na competência do Senado Federal a apreciação do processo de
demarcação de terras indígenas), tendo
Parecer sob nº 317, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Amir Lando, favorável,
com as Emendas 1 a 4-CCJ, que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento
Interno, a matéria constará da Ordem do Dia
durante cinco sessões deliberativas ordinárias, em
fase de discussão em primeiro turno, quando
poderão ser oferecidas emendas assinadas por um
terço, no mínimo, da composição do Senado.
Em discussão a proposta.
Não havendo quem peça a palavra, a discussão
terá prosseguimento na próxima Sessão Deliberativa
Ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 74, de 2002 (nº
1.197/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação
Cultural Saúde de Campos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Campos dos Goytacazes, Estado do Rio de
Janeiro, tendo
Parecer favorável, sob nº 457, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 79, de 2002 (nº
1.034/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza o Grêmio do
Projeto Cultural e Criativo Alternativa a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Capivari, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer favorável, sob nº 458, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Chico Sartori.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 106, de 2002 (nº
1.111/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária para o Desenvolvimento de Tabapuã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Tabapuã, Estado de São
Paulo, tendo
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Parecer favorável, sob nº 441, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 119, de 2002 (nº
1.057/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Beneficente e Cultural de Radiodifusão Comunitária Simões Filho FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Simões Filho, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 459, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Antonio Carlos Júnior.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 141, de 2002 (nº
1.213/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Amparo Social, Comunicação e Cultura de Aracatu a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Aracatu, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 462, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Antonio Carlos Junior.
Em discussão o projeto. (Pausa)
Não havendo oradores, declaro encerrada a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgota das as matérias constantes da Ordem do Dia.
Voltamos à lista de oradores.
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Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.
(Pausa.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
apenas uma breve consulta: tendo em vista que teremos o segundo turno com grande envolvimento de todos os Srs. Senadores – o segundo turno para as elei ções nacionais e o segundo turno em inúmeros Estados –, pergunto a V. Exª se já houve a definição de
qual será a seqüência dos trabalhos no Senado Federal até o dia 27 de outubro; se iremos receber essa informação até amanhã para organizarmos a nossa
agenda, a qual, obviamente, será de grande empenho para o segundo turno. Eu pediria a V. Exª que, no
momento oportuno, pudesse nos avisar a respeito
desse procedimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª levanta uma questão de alta relevância e de interesse
para todos os Srs. Senadores e particularmente para
o Senado Federal. Decisão tão importante que a Presidência não quer tomá-la sozinha. Daí por que vou
tentar uma reunião com os Líderes até amanhã. Caso
não seja possível reunir os Líderes – acredito que não
será –, farei a consulta por telefone, e, conforme a decisão dos Líderes, assim procederemos. Portanto, comunicaremos a V. Exª o que a maioria decidir. Farei o
possível para que essa comunicação seja feita, no
mais tardar, até quinta-feira próxima. Aliás, de preferência, que seja tomada até amanhã.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
Amanhã haverá sessão?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sim,
amanhã teremos sessão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Dando
prosseguimento à Lista de Oradores, concedo a palavra o Senador Romeu Tuma.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, preliminarmente, devo cumprimentá-lo pela
brilhante vitória que obteve nas urnas no seu Estado.
a
Para nosso orgulho, V. Ex , nosso Presidente, teve
uma brilhante votação neste último pleito e continuará, pela vontade do povo do seu Estado, a ser mem bro do Senado Federal.
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Senador Tião Viana, não pude aparteá-lo porque
presidia esta Casa na hora do seu pronunciamento,
mas posso dizer com muita tranqüilidade que conheço
um pouco da história do Acre, por todos os fatos que lá
ocorreram durante o período em que dirigia a Polícia
a
Federal. V. Ex falou com muito orgulho da eleição de
seu irmão, Jorge Viana. Assim se forjam os homens de
bem, aqueles que têm coragem de enfrentar a criminalidade e a violência, que não se acovardam em momento algum, mesmo sob a pressão mais clara e mais
desastrosa contra o seu trabalho, e passa a vencê-la
porque o povo acredita nos homens de bem. Peço que
leve ao Jorge Viana o meu abraço e aproveito para
a
cumprimentar V. Ex por orgulhosamente trazer a esta
tribuna notícias da vitória do seu irmão.
De igual modo, sinto-me muito orgulhoso, Senador Tião Viana. Além de agradecer à população do
meu Estado por me dar 7,2 milhões de votos neste último pleito, onde enfrentei as línguas de aluguel – pessoas alugadas para criticar os que estão em primeiro
lugar –, tenho o orgulho de dizer que meus dois filhos
foram eleitos: o Robson, Deputado Federal para o
quarto mandato, e o Romeu Júnior, Deputado Estadual
pela primeira vez. A população me deu uma alegria
imensa.
Andei por vários locais do Estado de São Paulo
e também pelo interior. Caminhei com o nosso Gover nador Geraldo Alckmin. Fiz parte da coligação, que
fez com que me sentisse muito bem. Todos os Srs.
Senadores que disputaram essa eleição devem ter
sentido uma alegria imensa ao conversar com o povo
e perceber de perto a forma como a população reco nhece nosso trabalho neste Congresso.
A explicação aos questionamentos elaborados
faz-nos agradecer não apenas ao povo em geral que
confiou e continua confiando em nosso trabalho, mas
à estrutura desta Casa. Sr. Presidente, por meio de V.
Ex.ª, agradeço o trabalho da Secretaria, da Taquigra fia, da Rádio e da TV Senado, da Assessoria do Se nado e de todos aqueles que trabalham para que os
Senadores realmente consigam projetar-se nesta
Casa. Também sou grato às Comissões e aos Sena dores que nos acompanham nas discussões. Não somos isoladamente um valor por si só. Valemos por
toda a estrutura desta Casa que realmente nos permi te chegar à credibilidade junto à opinião pública.
Esse é um dever enorme para com o cidadão
que confia em nosso trabalho. Agradeço ao meu Presidente Senador Jorge Bornhausen por todo o apoio que
recebi durante a minha jornada. Por telefone, pessoalmente ou de qualquer outra forma, S. Exª sempre bus cou dar-me credibilidade para conseguir essa vitória.
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Senador Eduardo Suplicy, agradeço a manifestação de V. Exª a respeito da minha eleição. Digo, com
muito conforto e espírito tranqüilo, que temos que formar uma força, seja qual for o Presidente escolhido
nessa batalha do segundo turno, que ela seja respeitosa e honrosa para com os cidadãos que apreciarão
o debate das idéias. Devemos fazer uma forte coalizão para dar apoio ao eleito a fim de que ele possa
vencer todas as dificuldades que, sem dúvida, surgirão nos primeiros meses da administração.
Precisamos lutar para que possamos atender
ao que a população nos solicitou nas ruas. O povo conhece a situação e pede as reformas, especialmente
os mais carentes, aqueles que residem nas periferias
e anseiam pelas modificações a fim de que tenham
mais tranqüilidade na sua vida por meio da busca de
maior força de representatividade com os Parlamentares.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Permite V. Exª um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª
com prazer.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Reitero os meus cumprimentos a V. Exª. Como Senadores
de São Paulo, estaremos sempre procurando o interesse maior da população e do próprio Estado de São
Paulo. Ao Presidente – qualquer que seja o eleito pelo
povo – e ao futuro Governador do Estado de São Paulo, enfatizo a nossa disposição de atender sempre
aos interesses do Governo paulista. Esse tem sido o
nosso procedimento anteriormente com o Governador Mario Covas e atualmente com o Governador Geraldo Alckimin. Senador Romeu Tuma, em nosso
Estado, avalio que houve um avanço muito significativo nessas eleições com a escolha que acabou levando para o segundo turno o Governador Geraldo Alckimin e o Deputado Federal José Genoíno, o primeiro
do PSDB e o segundo do PT, porque ambos elevaram
sobremodo o nível da campanha. José Genoíno tem
sido um dos maiores Parlamentares da história do
Congresso Nacional. Sou testemunha de seu trabalho desde 1982, quando ambos fomos eleitos Deputados Federais. S. Exª foi colega de Geraldo Alckmin, na
Câmara dos Deputados. Tenho certeza de que o de bate que travarão no segundo turno será do melhor
nível, assim os paulistas ganharão com essa eleição.
Certamente, a decisão de levar os dois para o segundo turno representou um avanço para a democracia e
para o bem dos paulistas.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado,
Senador Eduardo Suplicy. São dois candidatos honra-
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dos e dignos que, sem dúvida, manterão o respeito
entre si e conduzirão o debate de forma bastante se rena, para que a população possa escolher com tran qüilidade e certeza o melhor para São Paulo.
Ainda hoje, conversei com o Senador Aloizio
Mercadante, e vários jornalistas me perguntavam
como é que eu ia me sentir com dois Senadores do
PT. Eu disse-lhes que, se houver a continuidade do
que aqui se encontra, à minha esquerda sentará o
Senador Eduardo Suplicy, que é um bom amigo, com
quem permanentemente converso, e, à minha direita,
ficará o Senador Aloizio Mercadante. Os três, sem dúvida, têm só um objetivo que é o interesse de São Pa ulo e o bem do Brasil. De forma que será um trio que
dará a São Paulo a dignidade e o respeito de que precisa. Então, sinto-me, assim, tranqüilo. Conversamos
e já começamos a traçar que temos a obrigação de
buscar os interesses de São Paulo e principalmente
de dar ao Brasil o direito de ter um governo respeitado
e apoiado por esta Casa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Quem sabe, Senador Romeu Tuma, tendo à esquer da e à direita dois Senadores do Partido dos Traba lhadores, em que pese estar V. Ex.ª...
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – No meio, no
centro.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – ... em
uma fase de muito amadurecimento e de tanta expe riência, possamos colaborar para uma conversão sua
de maior profundidade. Mas isso só Deus sabe se po derá acontecer. V. Ex.ª mesmo assinala que terá qua tro anos pela frente acompanhado de dois Senadores
do PT. Que esse caminho possa ser indicador de algo
novo para São Paulo e para o Brasil.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Espero, com
certeza, que, pela idade de V. Ex.ª, daqui a quatro
anos, V. Exª tenha oportunidade de seguir outro cami nho.
Concedo o aparte ao Sr. Lindberg Cury que o
está solicitando.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Ro meu Tuma, gostaria também de registrar o meu con tentamento pelo seu retorno ao Senado com a magis tral votação acima de sete milhões de votos sufraga dos nesta última eleição, representando o Estado maior do Brasil, com maior coeficiente eleitoral. Tudo isso
tem um significado importante. Primeiramente, dese jo registrar a sua conduta nos debates, a sua partici pação ética, como sempre foi, em todos os momentos
em que saiu à frente para discutir assuntos, sempre
mantendo aquele equilíbrio que lhe é tão peculiar,
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dando uma demonstração viva da sua capacidade, do
seu conhecimento. Aqui, neste Senado, granjeou a
amizade de todos os seus parceiros e companheiros.
Mais uma vez, o Estado de São Paulo estará muito
bem representado nesta Casa, pela sua inteligência,
pela sua capacidade de trabalho, assiduidade e ma neira modesta de se comportar. V. Exª é um homem
simples e respeitado por todos. Quero reafirmar que
muito me espelhei nos bons atos de V. Exª. Parabéns,
Senador Romeu Tuma! São Paulo ganhou com isso!
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obri gado, Senador Lindberg Cury, pelo seu aparte. V. Exª
fala mais com o coração do que com a razão. Creio
que a amizade que nos une me traz a alegria de poder
ouvi-lo dessa forma.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (Bloco/PSDB
– TO) – Senador Romeu Tuma, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Com prazer,
Senador Eduardo Siqueira Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (Bloco/PSDB
– TO) – Senador Romeu Tuma, poderia dizer nesta
tarde que V. Exª, entre outras coisas, é um homem de
sorte porque, estando este Plenário, hoje, certamente
com a grande maioria dos nossos colegas ainda finalizando o processo eleitoral em seus Estados, V. Exª
não teria direito a pronunciar um discurso. Seriam
apenas apartes, já que todos, sem exceção, gostariam de ter o prazer de dizer que V. Exª é, sem dúvida,
uma das figuras mais queridas e atuantes da Casa,
como disse nosso querido Senador Lindberg Aziz
Cury, representante do Distrito Federal, homem tam bém de grande tradição na Capital Federal. Em nos sos Estados acompanhamos, pari passu, seu trabalho. Tenho o prazer, Senador Romeu Tuma, ao cum primentar e parabenizá-lo pela justa e merecida vitória, de também parabenizar o Presidente do Congresso Nacional, Ramez Tebet, e de anunciar a presença
do novo representante do Estado do Tocantins, o Se nador João Ribeiro, que se encontra ao meu lado, juntamente com o Senador Leomar de Melo Quintanilha,
que obteve uma brilhante reeleição. Nós nos congratulamos com V. Exª e com o povo do Estado de São
Paulo, que soube, por meio do debate profundo, fazer
justiça às ações de V. Exª durante os anos em que
aqui esteve e estará, para orgulho de todos os paulistas. Sou tocantinense de coração mas nasci no Estado de São Paulo. E, como tal, me orgulho de ver V. Exª
por mais oito anos nesta Casa.
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O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, aqui foi dito que amadure cemos com a idade. Mas discordo ao ver V. Exª, que,
apesar de jovem, é amadurecido e sabe como se conduzir, sendo um grande Senador que representa tão
bem o seu Estado do Tocantins.
Eu gostaria de cumprimentar dois Senadores: o
Leomar, que já é um amigo, um companheiro dessa
jornada de oito anos, e o novo Senador. Eu gostaria
também de cumprimentar o seu pai, porque eu acredito que ele representa a grande força do Estado, pois
conseguiu eleger uma chapa por inteiro, o que mostra,
sem dúvida nenhuma, uma representação enorme. É o
mesmo caso do nosso Senador Antonio Carlos Maga lhães, que conseguiu, como diz a expressão, “fazer
cabelo, barba e bigode”. V. Exª, Senador Antonio Carlos Junior, leve também ao seu pai o meu abraço.
O Sr. Antonio Carlos Junior (PFL – BA) – Se nador Romeu Tuma, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª
com muito prazer.
O Sr. Antonio Carlos Junior (PFL – BA) – Se nador Romeu Tuma, eu gostaria de registrar a minha
alegria, o meu contentamento pela expressiva vitória
que V. Exª conseguiu em São Paulo, com mais de sete
milhões de votos, o que mostra a sua seriedade, a
sua competência e o seu amor pela causa. É com
imensa alegria que eu o saúdo por essa grande vitória
que V. Exª conseguiu.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado, Senador Antonio Carlos Junior, pelo seu aparte.
Quero agradecê-lo também pela ajuda que me foi dada
por V. Exª e por seu pai durante a minha campanha.
Sr. Presidente, eu vou encerrar agradecendo a
Deus por essa oportunidade de continuar no Senado
com vida e com saúde, tentando pagar o meu débito
para com Ele por me ter permitido sobreviver depois
de um problema sério de saúde; eu penso que a me lhor forma é trabalhar por aqueles que de nós preci sam. Esse agradecimento eu faço a Deus.
Não posso deixar de agradecer também, mais
uma vez, a toda a estrutura desta Casa, que faz com
que cada um de nós se sinta importante diante da
nossa sociedade. Ninguém desconhece o trabalho do
Senado e do Congresso, porque a TV Senado comu nica diariamente todo o nosso trabalho. Andando pe las ruas, nas nossas reuniões, os questionamentos
levantados eram sobre tudo aquilo que os telespecta dores, os eleitores, viam pela TV Senado: as CPIs, as
discussões em plenário, as comissões... É um traba lho excelente o que tem sido feito por toda essa estru -
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tura. A assessoria parlamentar, a advocacia da Casa,
a assessoria da Comissão de Ética, tudo isso forma
uma estrutura de grande força, de grande respeito
com a população do nosso Brasil.
E vamos aguardar, pedir a Deus que, neste segundo turno, Ele consiga direcionar a melhor pessoa
para dirigir nosso País.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço com
prazer V. Exª.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Quero
cumprimentar V. Exª pelo seu brilhante desempenho
em São Paulo: disputou a reeleição para o Senado,
obteve êxito com uma votação consagradora. Isso é
fruto natural do trabalho de V. Exª, que foi desenvolvido com muita altivez, muita correção, muita determinação. V. Exª sempre foi um Senador muito assíduo,
que participou de várias comissões, inclusive daquela
que visa a erradicar a pobreza e a fome do nosso
País. De modo que V. Exª merece realmente voltar a
esta Casa. Ganham com isso São Paulo, o Brasil e o
povo brasileiro. Meus parabéns. Quero dizer que
amanhã estarei fazendo um pronunciamento desta
tribuna sobre as eleições no meu Estado. Mas quero
reiterar meus cumprimentos e desejar muitas felicidades a V. Exª no seu segundo mandato. Um grande
abraço.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obri gado, Senador Maguito Vilela, pelo seu aparte. V. Exª
continuará conosco nesta Casa, e tenho certeza de
que será para engrandecê-la e trazer todos os benefícios de que a sociedade brasileira precisa.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Ouço V. Exª
com muito prazer.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – Não
poderia, estando aqui nesta sessão que considero
importante, deixar de manifestar-me enquanto V. Exª
está na tribuna. V. Exª é orgulho para o Brasil e enche
de orgulho também o peito de todos os seus colegas
por terem o privilégio de privar de sua companhia, do
seu trabalho: um trabalho dedicado e que tem edificado muito a sociedade brasileira e o Senado da República. Gostaria de cumprimentá-lo e, sobretudo, a população do Estado de São Paulo que soube fazer a
escolha referendando o nome de V. Exª para representá-la na alta Corte Legislativa. V. Exª tem cuidado
das questões do povo de São Paulo e do Brasil com
muito brilho, com muita competência, com muita seri-
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edade e com muita dedicação. Nós, seus colegas,
também nos sentimos, como o povo paulista, orgulho sos de tê-lo aqui no Senado Federal.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Obrigado,
Senador Leomar Quintanilha, pelo seu aparte. Tenho
a grata felicidade de estar com V. Exª na Comissão de
Assuntos Sociais, em que V. Exª propôs a Subcomis são do Idoso. V. Exª instituiu um novo sistema de tra balho para discutir aquilo que não se fala da terceira
idade ou da melhor idade, em que estamos, como disse o nosso querido Suplicy.
V. Exª fez um trabalho excelente. Espero que
esta Casa continue a trabalhar com afinco em defesa
do interesse das pessoas que já completaram seu trabalho em benefício da sociedade. Nas minhas andan ças, nos caminhos que percorri durante a campanha
e também em outras épocas, encontrei muitas pesso as, às vezes tristes, sentadas num banco de jardim,
sem ter nenhuma oportunidade, amarguradas por
não poderem trabalhar, por não poderem continuar
servindo à população, em face do desinteresse que
muitos demonstram pelo trabalho sério, dedicado das
pessoas mais idosas. V. Exª assumiu a responsabili dade de tratar deste assunto.
Espero que V. Exª continue nesta árdua tarefa e
traga benefícios a todos aqueles que precisam da sua
inteligência.
Agradeço a tolerância do Sr. Presidente e dou
por encerrada...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena dor Romeu Tuma, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Concedo o
aparte a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Gostaria de assinalar que há um dado interessante na re lação que a Mesa do Senado preparou. Gostaria de
aproveitar ainda o pronunciamento de V. Exª para re gistrar o meu cumprimento ao Senador Ramez Tebet.
S. Exª foi reeleito com a maior proporção de votos vá lidos: 38,2%. O povo do Mato Grosso do Sul o consa grou, em virtude do trabalho que tem aqui realizado,
para que S. Exª seja reconduzido ao Senado. Consi dero importante fazer este registro porque no Mato
Grosso do Sul também foi eleito Senador o compa nheiro Delcídio Gomes, do Partido dos Trabalhado res. Gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer
este registro e cumprimentar o Senador Edison Lo bão, que agora preside a sessão, também reeleito.
Muito obrigado.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Quero agra decer imensamente ao povo de São Paulo a votação

413

Outubro de 2002

que obtive. Serei eternamente grato, como também
responsável, e tratarei o Estado de São Paulo com o
respeito que ele merece.
Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Ramaz Tebet, 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 Luiz Otávio, por permuta
com o Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
meus queridos companheiros de Bancada, Senador
Leomar Quintanilha e Senador João Ribeiro, que a
partir da posse dos próximos Senadores irá compor a
Bancada do Estado de Tocantins nesta Casa, não
existe para um homem público festa maior, momento
mais feliz do que o encontro com o voto. É nesse momento que passamos pelo crivo da opinião pública e
somos julgados pelo que estamos fazendo. Todas
nossas ações são debatidas pelos diversos meios de
comunicações, nos centros universitários e no meio
acadêmico, pela sociedade civil, nas feiras, nas pra ças, nos comícios. É assim no Brasil inteiro.
Quero aproveitar para saudar todos os demais
colegas integrantes desta Casa que renovaram seus
mandatos e especialmente o nosso Presidente, Ramez Tebet, que goza, entre os seus colegas, de imenso bem-querer.
Saúdo particularmente V. Exª, Senador Edison
Lobão, porque, para alegria dos tocantinenses, o
mandato de V. Exª foi renovado por mais oito anos,
dando oportunidade a que V. Exª continue prestando
relevantes serviços ao povo do seu Estado.
Para nossa alegria, o Tocantins faz divisa com
as mais importantes cidades do Maranhão. Ressalto
a nossa proximidade com Imperatriz, com Carolina,
com a região de Balsas e toda aquela extensa região
do baixo Tocantins. Acompanhamos a campanha pari
passu e sabíamos que não lhe faltaria o reconhecimento do povo do seu Estado.
Recentemente, Sr. Presidente – V. Exª, no calor
da disputa eleitoral, talvez não tenha tomado conhecimento disso, que foi uma constatação do óbvio reconhecido por nós –, o Estado de S. Paulo procedeu a
uma análise junto aos parlamentares que integram a
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Câmara Federal, junto a jornalistas que cobrem os
trabalhos desta Casa e também os da Câmara Fede ral e encontrou, entre os que estavam denominados
como a elite que influenciará as decisões do Congres so Nacional, o nome de V. Exª, Senador Edison Lo bão. Naquele momento, confesso que fiquei surpreso.
Digo isso com a humildade de quem tem orgulho de
representar o Tocantins, o mais novo Estado da Fede ração, e de ser, seguramente, um dos mais novos e
menos experientes parlamentares, mas também um
entusiasmado com a vida pública. Alegra-me ter me recido a paciência de V. Exª, que, depois de ter pres tado todos esses serviços ao Brasil e ao Maranhão,
guiou meus primeiros passos nesta Casa para poder
contribuir com o Tocantins.
Dessa forma, Senador Edison Lobão, em nome
dos Senadores João Ribeiro e Leomar Quintanilha,
digo que estamos honrados, como seus vizinhos,
com a decisão do povo do Maranhão, que faz justiça a
essa biografia que já o inscreve como um dos grandes
nomes da história do Senado da República.
Sr. Presidente, também trago aqui outras infor mações sobre o pleito eleitoral do nosso Estado. Lá,
como e em todo o Brasil, o eleitor cobrou coerência. O
eleitor cobrou dos parlamentares o que estamos ten tando fazer há muito tempo: uma estrutura mais legíti ma aos Partidos, maior rigidez à legislação eleitoral,
para que os partidos sejam mais fortes, para que o
povo identifique neles os instrumentos e mecanismos
maiores do que os próprios nomes que os integram.
No meu Estado não foi diferente, Sr. Presidente.
Estamos aqui, em primeiro lugar, para agradecer ao
povo do Tocantins. Fazemos isso com humildade,
mas também com o firme propósito e a disposição de
continuar o nosso trabalho, representando o nosso
Estado. Vamos continuar a nossa luta em prol do de senvolvimento do Tocantins, pois ainda temos gran des projetos a serem concretizados em favor da nos sa gente.
Sr. Presidente, lá um jovem de 40 anos de idade,
que foi por duas vezes presidente da Assembléia Le gislativa, foi indicado para disputar o Governo do
Estado e obteve a segunda maior votação proporcio nal do País, foi eleito com 60,66% dos votos. Falo do
jovem Governador Marcelo Miranda.
Mas o povo, Sr. Presidente, quis mais. O povo
quis dar uma sinalização clara de que não só está de
acordo, como também apóia e aprova aquilo que es tamos tentando, e estamos conseguindo, fazer pelo
Tocantins. Conseguimos trazer os oito integrantes da
Bancada federal. Aqueles que estavam no nosso
meio e deixaram o nosso palanque para correr atrás
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de números fáceis de pesquisas de outros Partidos,
foram punidos pelo nosso eleitor. E aqueles que estavam em palanques opostos, mas que estavam entendendo o clamor popular em função do trabalho realizado e das conquistas do povo tocantinense obtiveram do povo o mandato.
Sr. Presidente, ouvi que hoje, na Câmara dos
Deputados, foi feito um duro discurso demonstrando o
rancor da derrota de um Parlamentar, que dizia não
aceitar, depois de 14 anos, deixar de integrar a Câmara Federal, porque se sentia prejudicado. Não vejo,
dentro da legislação eleitoral, como proceder esta re clamação. O povo tem essa oportunidade, e aqueles
que respeitam a democracia têm que respeitar a decisão das urnas.
Aqueles que cumprem o mandato de Deputado
Federal deveriam fazê-lo no intuito de trazer recursos,
atrair empresas, falar do desenvolvimento do nosso
Estado, lutar pelo nosso Tocantins. Aqueles que optaram por falar mal do nosso Estado, do nosso Governador e por não terem a coerência de estar no palanque, cuja decisão democrática foi tomada em convenção, não receberam do povo o apoio indispensável
para que alguém possa ter o mandato. Não há outro
mecanismo, não há outro meio. Há de se ter o voto,
que é conquistado com trabalho e coerência político-partidária e administrativa e serviços prestados.
Sr. Presidente, com muita alegria, mesmo sem
ser candidato, pude participar dessa festa cívica.
Congratulo-me com a minha gente tocantinense.
Agradeço ao povo do Estado do Tocantins a reeleição
de Leomar Quintanilha e a eleição de João Ribeiro.
São duas biografias inatacáveis. Um deles foi Vereador em Araguarina; Prefeito daquela cidade; Deputado estadual ainda pelo norte de Goiás; um dos braços
fortes, ao lado de Siqueira Campos, na luta libertária
pela criação do Tocantins. Depois disso, Deputado
Federal – o mais votado nas últimas eleições – e agora, Senador da República.
Que alegria, João Ribeiro, poder falar em nome
de todos os tocantinenses que lhe fizeram justiça enviando-o para cá. Deus abençoe o seu mandato, a
sua passagem por esta Casa, que há de inscrevê-lo
como um dos grandes Parlamentares. Combativo –
sua principal característica – destemido, enfrentador
de todas as situações, fez uma grande eleição.
Com relação a V. Exª, Senador Leomar de Melo
Quintanilha, pude, ao longo dos últimos quatro anos –
e, muito antes, desde de menino –, vê-lo ao lado de
meu pai, ainda então, como entusiasmado funcionário do Banco do Brasil, abrindo agências nas cidades
pioneiras, sendo gerente da carteira agrícola, ajudan-
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do os produtores do nosso Estado, até que o povo o
convocou para ser Deputado Federal e, depois, Sena dor. E, agora, em um grande depoimento de reconhe cimento da conduta, do caráter, do desempenho no
mandato, V. Exª recebeu uma grande votação.
Senador Leomar Quintanilha, V. Exª fez uma
campanha extraordinariamente unida. Não houve
uma ação sequer em que não estavam presentes os
nossos dois Senadores.
João Ribeiro disse ao povo, durante toda a campanha, que daria o seu primeiro voto ao Senador Leomar, e a recíproca foi verdadeira. Não somente duran te os discursos, mas, no ato, no momento cívico do
voto, assim procedeu nosso povo, atendendo ao pedi do dos nossos Senadores. Vieram os dois.
Sr. Presidente, não consigo esconder a alegria de
ter a certeza de que continuaremos servindo nosso
Estado. O mandato que o povo me conferiu tem me
dado extraordinária experiência de conviver com o que
há de melhor na política nacional, de mais expressivo
em termos de experiência, de bagagem. Esta Casa
tem sido, para mim, uma grande experiência.
Eu já ouvi aqui alguém dizer que este tapete azul
estava tendo, ultimamente, como grande função, ser
um criatório de ácaros. Não, Sr. Presidente. Não foi
isso o que eu vi neste Plenário, ao ouvir discursos
como os do Senador Eduardo Suplicy, de V. Exª, do
Senador Pedro Simon. E não quero cometer injustiça
nem citar os nomes daqueles que aprendi a admirar e
com os quais aprendi a conviver, nesta Casa, mesmo
em campos opostos ou em partidos diferentes. São homens que honram os seus mandatos e os desempenham com esta vontade cívica de servir o nosso povo.
Portanto, deixo aqui o reconhecimento de que o
voto é um momento precioso da democracia.
Sou daqueles, Sr. Presidente, que vibra com os
debates, que os acompanha. Com a minha parabóli ca, acompanhava a situação de São Paulo, do Maranhão, de Minas Gerais, entusiasmado com a política
brasileira; acompanhava as decisões do povo de cada
Estado, vendo que ele sabe reconhecer os seus líde res e fazer justiça àqueles que, efetivamente, prestam
serviços à edificação da história de seus Estados.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – Sena dor Eduardo Siqueira Campos, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Ouço, Senador Leomar Quintani nha, com muita alegria, o aparte de V. Exª, e terá de
fazê-lo em seu nome e em nome do Senador eleito
João Ribeiro, que está ávido por usar da palavra nes te plenário. Mas teremos, João Ribeiro, a alegria de
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ouvi-lo por oito anos em favor das nossas teses e das
lutas do nosso Estado, o Tocantins.
O Sr. Leomar Quintanilha (PFL – TO) – Nobre
Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª afirma
com muita propriedade que o eleitor, neste processo
eleitoral, cobrou muita coerência dos candidatos.
Observamos também que o eleitor agiu com muita coerência, reconduzindo ao Senado Federal esta extraordinária figura humana, este político emblemático, o
Senador Edison Lobão, que agora preside esta ses são e aqui desempenhou uma missão extraordinária
na condução do processo. S. Exª, por inúmeras vezes, na Presidência, conduziu os destinos desta
Casa, nas discussões das questões e dos problemas
maiores que envolvem o povo brasileiro. O Senador
Edison Lobão se houve com muita competência e
bastante coerência e obteve a resposta do seu povo,
que o reconduziu ao Senado Federal para mais oito
anos na defesa intransigente dos interesses maiores
do povo brasileiro e do povo do seu Estado. Caro Senador Eduardo Siqueira Campos, também houve mui ta coerência por parte do eleitor do Estado de Tocantins, que vive conosco essa verdadeira revolução social e econômica que experimenta o interior do Brasil.
Trata-se de uma nova realidade que está sendo construída no interior do Brasil, um sonho de um Parlamentar, de um Deputado que entendeu que as ínvias
paragens, cingidas pelos rios Araguaia e Tocantins,
região erma de um Estado, pudessem se transformar
em uma unidade autônoma, independente e promissora da Federação brasileira. Estamos construindo
essa nova realidade com muita determinação, com
muita garra, com muita vontade, já nos envolvendo
nesse sonho do então Deputado Siqueira Campos –
hoje Governador Siqueira Campos, pai do ilustre Senador Eduardo Siqueira Campos –, transformado em
sonho de todos nós. Hoje, o sonho não é somente do
um milhão e trezentos mil habitantes do Tocantins.
Eminente Presidente, o seu Estado, na região fronteiriça com o nosso, vibra e vive a construção revolucionária e intensa que está ocorrendo no Tocantins. O
norte de Mato Grosso, o oeste da Bahia, o sul do Pará
vivem conosco esse entusiasmo contagiante que o
Governador Siqueira Campos impingiu a todos nós e
faz daquela região uma das mais belas do País e, efetivamente, será uma das mais importantes regiões do
nosso País. Concordo plenamente com o Senador
Eduardo Siqueira Campos ao comentar que o eleitor
cobrou coerência, mas também agiu com coerência,
particularmente no nosso Estado, porque conferiu
àqueles que têm identidade com os seus sonhos,
àqueles que têm compromisso com o seu desenvolvi-
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mento e o seu bem-estar, permitindo-nos assim uma
eleição consagradora. Preenchemos as duas vagas
no Senado e trouxemos para esta Casa esse extraor dinário companheiro, o Senador João Ribeiro, que conosco vem defendendo os interesses da brava gente
tocantinense em diversas funções, honrosas funções
que o povo lhe confiou. S. Exª foi Vereador, Prefeito,
Deputado Estadual, Senador, Deputado Federal por
dois mandatos, teve a maior votação que a história do
Tocantins conferiu a um Deputado Federal, e agora o
povo o elege para o Senado para continuar, nessa
sua trajetória bonita, sua dedicação intransigente aos
interesses do povo. Precisamos realmente agradecer,
Senador Eduardo Siqueira Campos, a generosidade
da brava gente tocantinense, mas seria importante
para nós, nesta Casa – e agora falaria em nome do
querido amigo e companheiro João Ribeiro – ressal tar a importância do trabalho de V. Exª, da realização
desse sonho, que é de todos nós – efetivamente con cebido por seu pai, quando V. Exª era ainda uma cri ança, mas que nele se envolveu, como nós também.
V. Exª tem uma função ímpar, uma função destacada,
uma função muito importante e que tanto nos orgulha,
notadamente nesta campanha, que empolgou a po pulação e fez com que a agremiação que defende mos, que é a coligação denominada União do Tocantins, ganhasse todas as posições disputadas naquele
Estado. Preenchemos as oito vagas na Câmara Fede ral e as duas vagas no Senado da República. Estou
seguro, Senador Eduardo Siqueira Campos, que ha veremos, com a presença do Sr. João Ribeiro no Se nado da República, de honrar cada voto recebido da
nossa gente tocantinense e de fazer com que os so nhos, que hoje permeiam o sentimento e o pensa mento do povo tocantinense, sejam realmente con cretizados, para que a nossa gente possa viver dias
efetivamente melhores, resultado de um trabalho de terminado daqueles em que o povo de Tocantins sempre confiou. Parabéns por esse extraordinário traba lho que V. Exª realizou. Fico feliz em tê-lo como com panheiro nesta Casa. V. Exª dará uma contribuição de
grandeza ao Tocantins e ao nosso País. Estou seguro
que V. Exª, promessa da política nacional, e o nosso
Tocantins contribuirão para o desenvolvimento do
nosso Brasil.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Agradeço a V. Exª, nobre Senador.
Sr. Presidente, ao finalizar, eu gostaria de deixar
registrado nos Anais da Casa a inauguração feita pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso, no dia 26 de
setembro, da ponte sobre o Rio Tocantins e da Ferro-
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via Norte-Sul que já adentra o território tocantinense
em mais de 40 km.
Antes do final do mandato do Presidente da República serão inauguradas a Plataforma Multimodal de
Aguiarnópolis e a ponte sobre o Lago de Palmas, que
tem 1.100 metros, mas, ao todo, chega a oito quilômetros de extensão, contando com um grande aterro e
com outras pontes de menor tamanho ao longo do
lago.
A passagem do Presidente da República foi um
momento extraordinário para a administração do nosso Estado. Juntamente com o agradecimento que
faço ao povo do Estado do Tocantins, deixo o nosso
reconhecimento ao eminente estadista, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Continuaremos ao lado
de Sua Excelência, como estivemos desde o primeiro
momento, e também ao lado do presidenciável José
Serra. Não esmorecemos em momento algum, e agora entusiasmados assistiremos ao grande debate e
participaremos da grande festa cívica. Que seja ven cedor nas urnas aquele que estiver mais bem preparado, que mais se identificar com os ideais do povo
brasileiro, para dar continuidade ao desenvolvimento
deste País.
Sr. Presidente, admiro profundamente a biografia dos dois brasileiros que estão merecendo a aten ção da população neste instante. Particularmente,
não apenas por ser o Presidente do PSDB no meu
Estado, tenho muita confiança na vitória de José Serra, tanta confiança quanto respeito tenho pela biografia de Luiz Inácio Lula da Silva.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Embora
no exercício da Presidência da Casa, não posso dei xar de agradecer aos Senadores Eduardo Siqueira
Campos e Leomar Quintanilha as generosas palavras
com que se referiram a mim. Em verdade, Senador
Eduardo Siqueira Campos, V. Exª chegou a esta Casa
há alguns anos, já com a experiência de quem fora
um brilhante Deputado Federal, Líder de Partido, condutor de uma grande Bancada. Nesta Casa, não ne cessitou de um introdutor. Fui seu amigo e companheiro e continuo sendo para minha honra e alegria.
O Senador Leomar Quintanilha, um dos mais
brilhantes nomes desta Casa, também honrou com a
sua presença, por todo esse mandato que se encerrará em alguns meses, os trabalhos do Senado Federal.
Entretanto, para nós será uma alegria tê-lo de volta –
como teremos – ao lado de seus companheiros, prosseguindo os trabalhos que aqui realizou.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos.
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Os Srs. Senadores Valmir Amaral e Luiz Otávio
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. VALMIR AMARAL (PMDB – DF) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não é necessário
ser um grande magistrado para concluir que nada
neste universo pode justificar a omissão do Estado diante dos descalabros que assolam determinados po vos. Nem mesmo o tempo espremido de final de mandato deve servir de pretexto para que governantes sejam coniventes com práticas de menosprezo às ca rências da população. Por esse motivo, sinto-me na
obrigação de exigir do Governo brasileiro uma postura mais sensata com relação à aplicação dos recur sos provenientes do Fundo de Universalização dos
Serviços de Telecomunicações, o FUST.
Minha preocupação deve-se às informações veiculadas pela imprensa de que o Governo Federal não
pretende gastar, em sua integralidade, os recursos orçamentários destinados ao Fundo. Segundo notícias
publicadas no Jornal do Brasil, dos quase dois bilhões
de reais reservados ao Fust, apenas 120 milhões terão
assegurada a sua destinação aos programas de inclusão digital. Isso equivale a uma redução de 85% dos
recursos que deveriam ser aplicados este ano.
Nessa previsão, o próximo governo depa rar-se-á com árdua tarefa de dividir tão modesta
quantia entre o subsídio à telefonia e o acesso à Internet para as populações de baixa renda, populações
das áreas remotas, populações de fronteira e popula ções rurais. Mais que isso, a nova administração terá
que, por graça dos mesmos parcos recursos, atender
aos programas de universalização do uso da Internet
para deficientes físicos, escolas públicas, bibliotecas,
postos de saúde e órgãos de segurança pública.
De acordo com os dados veiculados pelo Jornal
do Brasil, dos quase 600 milhões de reais previstos
no orçamento do fundo para 2003, 90% têm origem
na arrecadação que será feita junto às empresas de
telecomunicações. Tal arrecadação deriva do paga mento feito pelas teles em função das concessões e
permissões que receberam ou ainda receberão no
ano que se segue, além das contribuições econômi cas e dos recursos próprios e não-financeiros. E pior,
deste percentual, larga parcela dos recursos está
comprometida com o que se convencionou chamar
de “verba contingenciada”. Em outras palavras, cerca
de 500 milhões de reais não estarão disponibilizados
no ano que vem, por força de contingenciamento já
definido pelo Ministério das Comunicações.
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Das autoridades ministeriais não se ouve nada
senão o silêncio daqueles que omitem tudo, até mes mo uma mera menção sobre a destinação dos recursos que se encontram parados nos cofres do Tesouro
Nacional desde 2001, em cuja ocasião foram iniciadas as cobranças do Fust. Vale ressaltar que as razões pelas quais tal fundo foi criado se fundamentavam numa política governamental que não somente
promovesse, mas também garantisse uma democratização dos avanços tecnológicos verificados na Internet e na telefonia a todas as camadas sociais.
Nesse quadro, não é de modo algum cabido que
se avente a hipótese de desvio de recursos para outra
destinação que não a otimização do acesso da população mais carente às novas tecnologias. Isso se ex plica porque, como é sabido, as denominadas teles
não se ocupam, por natureza funcional, dos interesses ditos sociais, o que implica investimento zero nessa camada de consumidores de cujo potencial para
retorno financeiro não se pode esperar nada, ou quase nada. Disso, restou ao Estado a incumbência de
cobrar a contribuição de todas as empresas, de sorte
a ratear entre elas o custo social subjacente à empreitada tecnológica.
Na verdade, desde 2000, as empresas ligadas
ao setor têm recolhido mensalmente, junto à Anatel,
1% de seu faturamento, na condição de fonte prioritária para abastecer o fundo. Acontece que o Governo, por manobras protelatórias que lhe são peculia res, não consumiu sequer um centavo desses recursos, alegando haver problemas burocráticos e jurídicos na implantação dos programas. Além disso, e
para complicar ainda mais o desolador horizonte, as
autoridades econômicas têm sido implacáveis na
exigência de cortes orçamentários no âmbito dos
projetos sociais.
Se compararmos o comportamento do Estado
brasileiro com relação à mesma matéria em 2001,
concluiremos, para tristeza de todos, que o empenho,
naquele ano, na garantia de recursos era de uma ferocidade incontida. Contudo, sem quaisquer explicações, a discrepância dos valores alocados entre os
dois anos fiscais se converteu em algo assustador.
Para 2002, o Governo FHC deu a impressão de jogar
todas as fichas na implantação dos programas sociais de universalização, não poupando qualquer centavo de real. Entusiasmado, ousou estimar um gasto da
ordem de 820 milhões de reais para concretizá-los.
Todavia, até onde se soube, o entusiasmo presidencial nem sequer chegou a sair do papel.
Em compensação, fez questão de deixar para o
próximo governo pouco mais de 120 milhões de reais,
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destinados a cobrir as mesmas propostas que não
conseguiu viabilizar em 2002. Nessa sórdida lógica, o
próximo Ministério das Comunicações terá que dividir
os recursos com nove programas sociais de acesso
da população carente aos serviços de telecomunica ções. Isso significará, certamente, cortes, prejuízos e
perdas irreparáveis aos programas de implantação
do acesso à Internet nas escolas públicas e bibliote cas do País inteiro. Dos 480 milhões previstos para
2002, apenas 5% continuam garantidos para 2003.
Cumpre frisar que, caso estivesse operacionalizado,
o programa da Internet já estaria beneficiando nada
menos que 13 mil escolas públicas do ensino médio e
profissionalizante, abrangendo um universo de sete
milhões de alunos.
Sr. Presidente, diante da gravidade do exposto,
não me resta alternativa senão denunciar o descaso
do Estado para com os programas ligados ao Fundo
de Universalização das Telecomunicações. Nessa ordem, valendo-me de expediente previsto na Constitui ção Federal, estou requerendo, de imediato, ao Minis tro das Comunicações informações pormenorizadas
que esclareçam o inaceitável esvaziamento do Fust e
dos programas envolvidos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, outro
tema que me traz à tribuna do Senado Federal nesta
tarde é um dos mais relevantes e ultrajantes temas de
nossa vida social: o trabalho escravo ou trabalho for çado, como querem os teóricos, fugindo da realidade
de escravidão a que são submetidos muitos brasilei ros no interior de nossa Pátria.
O trabalho escravo se caracteriza quando o empregador, usando da força e de ameaças à integrida de física, mantém os empregados em sua proprieda de e lhes vende os produtos necessários à sua sub sistência, normalmente os alimentos e o vestuário,
por preços superelevados, gerando dívidas não-qui táveis pelos míseros salários pagos, sendo, então, os
empregados, impedidos de deixar as propriedades.
Além disso, esses empregados, que podem ser
considerados como escravos, são submetidos a jor nadas exaustivas de trabalho e, tendo sido aliciados
em locais distantes daquele em que prestam os servi ços, ficam completamente desamparados.
Contra esse estado de coisas, vem-se levantan do uma bandeira, pelo Ministério Público do Trabalho,
que, ao amparo do princípio fundamental de direito à
liberdade, além da Convenção 29 da Organização
Internacional do Trabalho e das normas contidas na
Consolidação das Leis do Trabalho, vem instaurando
inquéritos civis públicos e ajuizando ações civis públi cas, obrigando o empregador a não mais praticar o
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trabalho forçado e a cumprir as normas sobre condições gerais de trabalho, no que se refere à higiene,
segurança e saúde do trabalhador no âmbito de sua
propriedade.
O Ministério Público do Trabalho (MPT) atua de
forma integrada com o Ministério do Trabalho e
Emprego que, por meio da fiscalização móvel do
GERTRAF (Grupo para Erradicação do Trabalho Forçado), implementa ações permanentes para o combate ao trabalho forçado.
Essas ações possibilitam o conhecimento in
loco da situação e, de imediato, permite a tomada de
medidas eficazes para se desfazer a condição de trabalho escravo em que for encontrado qualquer trabalhador. Em paralelo, são encaminhadas ao Ministério
Público Federal as informações destinadas a ações
penais.
Além disso, a constatação de trabalho forçado
na propriedade fiscalizada, pelo desvirtuamento da
função social da propriedade, prevista em nossa Car ta Magna, desencadeia processo de desapropriação
do imóvel pelo Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária.
Ainda no mesmo sentido, o Código Penal Brasileiro, desde 1988, passou a considerar como criminoso passível de detenção de um a três anos aquele
que alicia trabalhadores com o fim de mantê-los tra balhando em outras regiões.
Sr. Presidente, desde 1999, o Procurador-Geral
do Trabalho, Doutor Guilherme Mastrichi Basso, ele geu a erradicação do trabalho escravo como uma das
metas prioritárias do Ministério Público do Trabalho,
pelo que merece todo o nosso aplauso e apoio.
Dentre muitas ações integradas, como as que já
abordei, o MPT está participando da Oficina de Trabalho da OIT para aperfeiçoamento da legislação de
combate ao trabalho escravo, o que virá a ser objeto
também de discussão no Parlamento nacional.
No último dia 12 de setembro, foi criada, no órgão, uma coordenadoria nacional para o combate ao
trabalho forçado e regularização do trabalho indígena, destinada a imprimir maior agilidade à atuação no
combate a esse terrível cancro social, que nos coloca
em posição extremamente incômoda perante a comunidade internacional.
Srªs e Srs. Senadores, o trabalho escravo representa uma afronta aos direitos humanos e a Organização Internacional do Trabalho tem, como medida
de progresso social, a erradicação de sua incidência.
Assim, cabe a todos nós participar e acionar todos os
mecanismos possíveis na busca de resultados efeti-
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vos para o projeto de combate ao trabalho forçado no
País.
Só assim, poderemos olhar, sem vergonha,
para a sociedade que representamos e dormir sem a
consciência pesada da omissão.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por der radeiro, porém não menos importante, gostaria de
ressaltar, da tribuna desta Casa, que no dia 30 de
setembro comemora-se o “Dia da Secretária”. Se
formos buscar as origens da celebração dessa data,
voltaremos, por certo, a meados do século XIX. Líli an Sholes, a primeira mulher a datilografar em públi co, nasceu em 1850 e aniversariava no dia 30 de
setembro.
Lílian era filha de Christopher Sholes, um dos inventores da máquina de escrever, criada em 1867,
durante a segunda fase da Revolução Industrial. Por
ocasião do centenário de nascimento de Lílian, em
1950, diversas empresas fabricantes de máquinas de
escrever promoveram comemorações e concursos
para se escolher a melhor datilógrafa. Tais concursos
se anualizaram, e o surgimento de associações de
classe fez com que a data se popularizasse como forma de reconhecimento da profissão.
Seria lícito afirmarmos, assim, que a profissão
de secretária possui um passado vinculado a fun ções apenas administrativas. Ainda é comum encon trarmos pessoas que associam a secretária tão-so mente a profissional zelosa e cumpridora eficiente
de ordens e solicitações. Entretanto, Senhoras e Se nhores Senadores, a realidade da secretária moder na transcende – em muito – as qualidades há pouco
mencionadas.
Nos dias de hoje, a profissão de secretária pos sui redobrados deveres para com a sociedade contemporânea. Antes, uma função considerada por mui tos como apenas burocrática; na atualidade, uma função que demanda profissional objetiva, bem informada
e capacitada na tomada de decisões, uma assessora
com autonomia e novas responsabilidades. Compreensão, sensibilidade e entendimento mútuo são os
atributos que fazem o diferencial da secretária moderna na competitividade crescente em que vivemos.
Os novos desafios que se colocam à carreira de
secretária exigem, da profissional, criatividade e res ponsabilidade na gestão de informações e na admi nistração de pessoas e tarefas. Não seria exagero
afirmarmos que, hoje, a secretária desfruta de posi ção profissional estratégica, seja na assessoria de
políticos, seja na assessoria de empresários, executi vos ou profissionais liberais.
Dessa forma, Senhor Presidente, nada mais
justo do que destacarmos e valorizarmos a importân -
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cia dessa profissional multifuncional, indispensável
ao nosso dia-a-dia. Registramos, assim, nossas ho menagens pelo decurso do “Dia da Secretária”. Mui to além das flores, essa profissional merece nossa
gratidão e nosso reconhecimento, por podermos
contar com o esforço e a dedicação dessas colaboradoras vitais para o cumprimento de nossas tarefas
cotidianas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs. Senadores, no dia 27
de setembro, o Brasil comemorou o Dia Nacional do
Idoso, data festiva que, no dia 1º de outubro, se repete
como Dia Internacional do Idoso. Assim, no curto espaço de quatro dias, as comunidades nacional e internacional dedicam-se a homenagear os que lograram
alcançar uma vida longeva. Longevidade que permite
que a experiência que acumularam permaneça ser vindo de motivação para as gerações que os sucedem na construção do Brasil e do mundo.
Sr. Presidente, no que respeita ao idoso, o Brasil
é um país assaz curioso. Nosso expectativa de vida
mal chega aos 70 anos; nossa população é, em sua
grande maioria, composta pelos que chamamos de
jovens. E nós vivemos a imprevidência da cigarra no
verão! Não damos a devida atenção ao fato de que,
se jovens hoje somos, velhos seremos amanhã.
O Brasil alcança, neste limiar do Século XXI, o
contingente de 20 milhões de pessoas com mais de
60 anos, o que re presenta mais de 10% de nossa população, tendo este número dobrado em pouco mais
de uma década. Eis um sinal evidente do progresso
das condições de vida dos brasileiros e brasileiras nos
anos mais recentes. Eis, também, um sinal evidente de
que nossa gente de idade exigirá mais e mais amparo
da sociedade produtiva mais jovem. Se bem que as estatísticas mais recentes do IBGE indicam que boa parcela dos idosos brasileiros permanece como arrimo de
suas famílias, mesmo depois de aposentados ou de terem chegado à idade em que poderiam estar aposentados. São anciãos que respondem pelo sustento de filhos e filhas e mesmo de netos e netas.
Essa é uma das perversões que nosso desenvolvimento mal ordenado tem criado para nossa gente. Não há empregos para os jovens, e os idosos são
obrigados a continuar trabalhando, para não morrerem de fome eles e seus familiares jovens.
E não será por falta de ordenamento jurídico,
como sói acontecer em nossa Pátria, que essas perversões não poderão ser corrigidas. O que falta é a
aplicação de políticas públicas eficazes e continua-
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das. Já temos até uma lei que dispõe sobre a política
nacional do idoso, a Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de
1994, comumente chamada de “Estatuto do Idoso”,
para a qual idoso é toda pessoa com mais de sessen ta anos de idade. Em seu art. 1º, ela afirma: “A política
nacional do idoso tem por objetivo assegurar os direi tos sociais do idoso, criando condições para promo ver sua autonomia, integração e participação efetiva
na sociedade.”
E a preocupação do legislador em favor do idoso
se fez presente quando prescreveu que as ações governamentais devem desenvolver-se nas áreas de promoção e assistência social, de saúde, de educação, de
trabalho e previdência social, de habitação e urbanismo, assim como na área de cultura, esporte e lazer.
Esta é, pois, a base humanista abrangente do apoio
que a sociedade deve aos nossos anciãos e anciãs.
Srªs e Srs. Senadores, talvez muitos de nós, segundo a classificação da Lei, estejamos incluídos na
categoria de idosos, e nem por isso nos sentimos um
estorvo para a sociedade, nem acabados em nossa
capacidade de contribuir para o progresso de nosso
País. Estou convencido de que é essa a chave de uma
verdadeira e eficaz política de desenvolvimento soci al, para a qual a parcela mais idosa da população
pode também contribuir. Fazer avançar as conquistas
sociais é um mandamento impositivo para todos nós,
para que, quando, por força na inexorabilidade do en velhecimento que a natureza nos impõe, não mais for
possível ao idoso atuar, ele seja amparado de modo
humano e seguro por seus familiares, em primeiro lu gar, e pela sociedade, em segundo lugar.
Sr. Presidente, não podemos ignorar os velhos
de hoje, pois nos estaremos condenando, a nós mes mos, a um destino semelhante em futuro próximo. É
injusto não amparar os idosos, quando deles desfru tamos toda a energia criadora para gerar a riqueza e
o bem-estar de que hoje somos beneficiários.
Saudar nossos concidadãos mais velhos é um
dever de reconhecimento. Numa sociedade justa, to das as faixas etárias devem ter seu lugar digno e se guro. Assim como temos que amparar a infância, para
que ela se torne adulta responsável e socialmente
útil, devemos amparar a velhice, para que ela possa
colher os frutos do que plantou em sua vida de traba lho, ao mesmo tempo em que lhe seja possível contri buir na medida da experiência acumulada.
Em minha atuação parlamentar tenho tido per manente preocupação com a condição de vida de
nossos idosos. Cheguei mesmo a apresentar requeri mento de criação de comissão temporária para anali sar a legislação sobre os idosos, de modo a consoli -
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dá-la e aperfeiçoá-la. Mesmo havendo a Lei nº 8.842,
de 1994, não devemos descurar de sua atualização e
modernização.
Devemos lutar pela criação de estruturas sociais que impeçam nossos velhinhos de terem que pas sar por humilhações, como as filas do INSS, a precariedade do atendimento hospitalar e ambulatorial, a
falta de infra-estrutura de nossas cidades e tantas outras demonstrações de descaso com a terceira idade.
Só assim poderemos lograr construir uma sociedade
justa e pacífica.
Sr. Presidente, não poderia deixar de destacar a
criação do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso –
CNDI, ocorrido no dia 1º do corrente mês, com a presença do Ministro Paulo de Tarso Ribeiro, que na so lenidade de instalação enfatizou: “O país vem gradualmente envelhecendo e é muito legítimo que tratemos nossos idosos com dignidade, gratidão, respeito
e sentido de justiça”. Esta é uma iniciativa que temos
que louvar, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constarão da sessão deliberativa ordinária de
amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, as
matérias remanescentes da pauta de hoje e também
a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o art. 43 da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde), possibilitando aos hospitais universitários captar recursos provenientes de internações hospitalares, tendo
Pareceres sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, oferecendo a redação do vencido; e
– de Assuntos Sociais (sobre as Emendas nºs 1
a 4, de Plenário), Relator: Senador Geraldo Althoff, favorável à Emenda nº 1-Plen, nos termos de subemenda que apresenta; e pela rejeição das Emendas nºs 2
a 4-Plen.
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A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua vo tação adiada por falta de quorum.
– 2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 74, de 2002 (nº 1.197/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural Saúde de Campos a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Campos
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Parecer favorável, sob nº 457, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Cândido.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 79, de 2002 (nº 1.034/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Grêmio do Projeto Cultural e Criativo Alternativa a execu tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Capivari, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 458, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Chico Sartori.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 2002 (nº 1.111/2001, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Tabapuã a executar serviço de radiodifusão comuni tária na cidade Tabapuã, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 441, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
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– 5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 119, de 2002 (nº 1.057/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente e Cultural de Radiodifusão
Comunitária Simões Filho FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Simões Filho,
Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 459, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
– 6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 141, de 2002 (nº 1.213/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Amparo Social, Comunicação e Cultura de Aracatu a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aracatu, Estado
da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 462, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Antonio Carlos Junior.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
–7–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
16, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que altera o inciso I do art.
159 da Constituição Federal (destina o percentual de
cinco décimos por cento da arrecadação dos impostos sobre renda e sobre produtos industrializados
para aplicação pelas Instituições Federais de Ensino
Superior na Amazônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Luiz Otávio.
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– 8–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 1999
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Mo zarildo Cavalcanti, que altera os artigos 52, 225 e 231
da Constituição Federal (inclui na competência do Senado Federal a apreciação do processo de demarca ção de terras indígenas), tendo
Parecer sob nº 317, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Amir Lando, favorável, com as Emendas 1 a 4-CCJ,
que apresenta.
– 9 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 17, de 2002 (nº 259/99, na Casa de ori gem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclu são, no currículo oficial da Rede de Ensino, da temáti ca “História e Cultura Afro-Brasileira” e dá outras pro vidências, tendo
Parecer favorável, sob nº 809, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Cândiido.
Durante o prazo regimental de cinco dias úteis
perante a Mesa, não foram oferecidas emendas à matéria.
– 10 –
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2002
Discussão, em tur no único, do Projeto de Lei
da Câmara nº 24, de 2002 (nº 2.989/2000, na Casa
de origem), que denomina “Avenida Engenheiro
Emiliano Macieira” o trecho da BR 135 compreendi do entre o quilômetro zero e a Ponte da Estiva, lo ca lizado no Município de São Luís, Estado do Mara nhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 471, de 2002, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Gilvam
Borges.
– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 76, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 76, de 2002 (nº 1.233/2001, na Câ -
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mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária para o
Desenvolvimento de Santa Luzia – ARCSL a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Santa Luzia, Estado da Paraíba, tendo
Parecer favorável, sob nº 504, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Ney Suassuna.
– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 108, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 108, de 2002 (nº 922/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Joviânia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Joviânia,
Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 500, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 2002 (nº 967/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação de Cachoeira Alta-GO – ACCCA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira Alta, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 501, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Lindberg
Cury.
– 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 143, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 2002 (nº 1.216/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Rádio FM de Nova Olímpia
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Olímpia, Estado de Mato Grosso, tendo
Parecer favorável, sob nº 499, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Jonas Pinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 17
minutos.)
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Declaro aberta a 22ª reunião da CPI das ONGS, criada por meio do Requerimento nº 22, de 2001. Consi derando que a ata já foi distribuída aos Srs. Parlamen tares, submeto-a a votação.
(Pausa.)
Aprovada.
Comunico que a presente reunião destina-se a
ouvir os depoimentos dos Srs. Paulo César Monteiro
de Medeiros, analista de sistemas e membro da
Associação Amazônia; Domis Vieira Lopes, Presi dente da Agência de Desenvolvimento Sustentável
Brasil em Renovação, Adesbrar; e Alexandre Paes
dos Santos, Diretor da APS Consultoria Política.
Devido à ausência justificada da relatora, Senadora
Marluce Pinto, convido o Senador Bello Parga para funcionar como relator ad hoc na presente reunião.
Em seqüência, convido para tomar assento à
mesa o Sr. Paulo César Monteiro de Medeiros. Conforme determina o art. 203 do Código de Processo Penal,
o Sr. Paulo César Monteiro de Medeiros assinou o ter mo de compromisso, que passo a ler. Nome completo:
Paulo César Monteiro de Medeiros. Identidade nº
212.339, SSP/AM. Idade: 46 anos. CPF nº 040.915.152
– 15. Estado civil: casado. Naturalidade: brasileiro.
Endereço residencial: rua Ipixuna, 209, bairro Centro,
cidade Manaus, Amazonas. Telefone comercial:
9966-7408. Profissão: analista de sistemas. Local onde
exerce a sua atividade atualmente: declara que é free
lancer. Sobre se é parente de algum dos envolvidos em
algum grau, declara que não. O depoente compromete-se, nos termos do art. 203 do Código de Processo
Penal, sob as penas da lei, a dizer a verdade no que
souber e no que lhe for perguntado, não sendo obrigado
a depor contra si próprio, nos termos do art. 5º, inciso
LIII, da Constituição Federal.
Portanto, quero inicialmente passar a palavra ao Sr.
Paulo César para que faça a sua explanação fale sobre o
que achar conveniente a respeito dos assuntos que tem
conhecimento sobre a Associação Amazônia, uma ONG
objeto de investigação desta CPI.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Bom dia aos presentes. O Senador já
me apresentou a todos. Julguei-me capaz de falar so bre alguns detalhes da Associação Amazônia porque
trabalhei dentro dela durante exatamente um ano,
desde julho ou agosto do ano passado, e tentei, du rante esse tempo, estabelecer dentro da Associação
Amazônia alguns princípios básicos de organização,
de métodos de controle, sempre com resultados ne gativos. O que me levou a manifestar o meu desejo de
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vir até aqui e me colocar à disposição da CPI para esclarecimentos foi o fato de, no final de julho passado
agora, simplesmente a Associação Amazônia ter jun tado todos os móveis do escritório e ter desaparecido
de Manaus. Junto com isso foram levadas várias coi sas pessoais minhas, alguns instrumentos de trabalho. Como o Senador já disse, sou analista de sistemas, trabalho como free lancer, tenho uma empresa
registrada, e levaram instrumentos de trabalho, CDs
de trabalho, documentos pessoais, muitas coisas que
depois questionei, voltei a encontrar com o sócio da
Associação Amazônia e questionei. De repente,
foi-me dito que o escritório tinha se mudado para o
barco da Associação e que as coisas funcionam as sim. Aqui estou, eu à disposição para o que for solicitado. Se houver algum questionamento específico,
estou à vontade e com conhecimento para falar a respeito. Senão, posso tentar estabelecer uma relação
cronológica do meu trabalho dentro da Associação.
Isso fica a critério dos Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Penso que, antes de passarmos às perguntas, essa
possibilidade de você estabelecer uma cronologia do
seu trabalho e exatamente que tipo de trabalho exercia e o que você sabia sobre o trabalho que a Associação exercia é importante para que possamos, a partir
daí, fazer as perguntas que forem necessárias.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Começando, em final de julho do ano
passado, fui procurado pelo Sr. Adamor Guedes –
que era Secretário da Associação Amazônica, já se
desligou há uns três meses – para que pudesse restabelecer a conexão Internet no escritório da Associação em Manaus. Fui, fiz o trabalho, não recebi por
isso, mas nem por isso deixei de conhecer as pessoas. E como na hora em que fui fazer o trabalho me foi
falado a respeito da instalação de uma conexão Internet dentro da reserva, o que, por sinal, seria pioneiro
em toda a Amazônia, por meio de uma antena satélite, interessei-me pelo assunto, mesmo porque o
know-how que poderia advir daí seria muito interessante profissionalmente para mim. A partir daí fiquei
em contato com a Associação.
No final de agosto, foi-me proposto que fizesse
um trabalho interno de estruturação de documentos,
classificação, de organização em geral, de treinamento para os sócios residentes em Manaus. Passei
os dois meses subseqüentes fazendo esse trabalho
dentro do escritório da Associação, na rua Luiz
Antony, próximo ao Colégio Militar, em Manaus. Foi
um trabalho muito desgastante, porque não existia
nenhum princípio de classificação, nem de arquivo,
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nem absolutamente nada. Existia uma sala com vári os sacos de documentos empilhados uns sobre os
outros, sem registro cronológico, sem absolutamente
nenhum tipo de referência.
Então, para poder fazer esse trabalho, fui vendo
documento a documento, selecionando os que deve riam ser jogados fora e classificando, inicialmente, em
nível macro, os que acreditava que deveriam ser
guardados, mesmo porque não era competência mi nha jogar ou não algum documento fora. Isso seria
análise posterior dos dirigentes da Associação.
Ao longo desses dois meses, foi-me proposto
que passasse doze meses na reserva, gerenciando o
processo de instalação da antena da Internet lá den tro, que treinasse as pessoas, e que minha esposa
também pudesse ir até lá, porque ela iria comigo obvi amente, para ser a professora da escola que a Asso ciação havia construído no local. Fechamos um acordo verbal com valor em torno de US$12 mil ao longo
do ano e ficamos aguardando que fosse feito o pro cesso de importação do material. O material foi doado
por entidade inglesa chamada Kleinworth Fund,
cuja titular é uma senhora muito gentil, por sinal cha mada Madeleine Kleinworth. Ela fez a doação, se não
me engano, à empresa Self, americana, com sede em
Washington, e essa empresa repassou todos os ma teriais para o Brasil.
Então, fui o encarregado direto de todo o pro cesso de importação, de toda a documentação, de
contatos aqui, em Brasília, Rio de Janeiro, Manaus,
com despachantes, etc. Ao longo desse tempo, fui conhecendo tanto as pessoas da Associação no Brasil,
como também alguns deles na Europa e nos Estados
Unidos e alguns sócios que se espalham pelo mundo.
Várias vezes fui solicitado para me juntar a eles
como sócio, mas sempre arguí a posição de que me
tornaria sócio, sem dúvida, desde que a Associação
tivesse alguns princípios os quais entendia fossem
coerentes e lógicos. Até isso se tornar real, não seria
sócio, poderia ajudar, como realmente ajudei bastan te ao longo de um ano.
Foi acordado comigo um salário, ao longo desse
um ano, em R$1.500,00 por mês, nunca pago. Como
em novembro as coisas já estavam se definindo para
que eu fosse para a reserva realmente – já ficou tudo
acertado, inclusive recebi um adiantamento por conta
desse trabalho –, eu tinha um contrato de aluguel do
meu apartamento em Manaus que havia se inspirado
e, então, mudei-me para o escritório da Associação
em Manaus para passar dez, quinze dias no máximo
e terminei ficando até o escritório ser desativado de
uma maneira súbita e repentina.
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Acho que hoje estou apto a responder a qualquer questionamento. Cronologicamente, é isso. Passei um ano lá dentro, fiz realmente um trabalho de gerenciamento, tentei transpor ou colocar junto às pes soas locais, aos habitantes regionais, porque visitei a
reserva duas vezes, o princípio básico de que, pensando, consegue-se questionar melhor as pessoas e,
subseqüentemente, evoluir. As pessoas em Manaus,
os sócios da Associação em Manaus, acho que entenderam a minha mensagem, mas lá dentro da reserva é muito difícil, porque a Associação Amazônia
criou e mantém consciente – e no meu entender maldosamente – um princípio total de dependência das
famílias que moram dentro da reserva Xixuau-Xiparinã. Porque, hoje, as pessoas lá dentro, os moradores
locais, cerca de seis famílias de caboclos, nascidos
no interior, não fazem sequer farinha. Em qualquer lugar, planta-se mandioca, macaxeira, há uma casinha
de farinha e se consegue fazer farinha em todo e qualquer lugar dentro da Amazônia. Então, as famílias encontram-se extremamente dependentes de um salário, que eles falam como ajuda de custo, mas que não
é nada disso, na verdade é um pagamento por serviços de guias turísticos, e de um rancho. E através
desse salário pequeno e através desse rancho, construiu-se uma dependência psicológica e social que é
um negócio brutal. Várias pessoas brasileiras que estiveram lá testemunharam o fato. Eu, particularmente,
estive lá duas vezes, fiquei profundamente chocado
com isso, e é uma coisa que prejudica sensivelmente
as pessoas da região.
Não que a Associação Amazônia não tenha tentado fazer alguma coisa salutar. Eles construíram um
posto de saúde numa comunidade chamada São Pedro, mas mantêm um posto de saúde com um ajudante de enfermagem que não tem competência sequer
para ministrar um analgésico. É um ajudante de enfermagem formado para estar trabalhando em conjunto
com um médico, e não para estar dentro de uma co munidade absolutamente desassistida, sendo, na re alidade, quem determina a vida ou a morte das pes soas que adoecem lá perto.
Então, temos o posto, mas não temos quem
opere o posto. Um pouco antes de desaparecer a
Associação Amazônia, houve um projeto de instalar
um consultório odontológico dentro da reserva. Mais
uma vez, um consultório sem um dentista, uma escola sem uma professora, mantendo a internet para
possibilitar que as pessoas que sabem usar ou que
podem usar, que são normalmente os visitantes ou os
turistas, possam utilizar essa facilidade.
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A comunicação lá dentro é o fator de sobrevi vência. Então, há um ano luto pela instalação de um
rádio de comunicação, como têm os uaimiri-atruari,
como têm várias comunidades do interior, mas nunca
se deu importância ao fato. Com o rádio, qualquer coi sa se torna possível, porque se toma conhecimento
do que acontece em Manaus e se pode agir. Várias
vezes houve contatos com o Ibama para que fosse feita uma parceria, em função de fiscalização interna
das pessoas, mas isso também nunca se materiali zou. Então, entendo que a falha principal da Associa ção Amazônia seria essa, nesse aspecto, de tentar
fazer as coisas e não conseguir porque não há empe nho na realidade.
E o controle financeiro das coisas é feito de uma
maneira não satisfatória, porque a pessoa encarrega da, que seria o tesoureiro da Associação Amazônia, o
Plínio, que eu conheço bem, é uma pessoa ingênua,
nunca teria condições de exercer essa atividade, e,
no final das contas, se você tem uma pessoa de um
nível cultural e outra não que não tem a condição de
estar no mesmo patamar, vê-se com clareza a mani pulação das coisas. Várias vezes entrei em conflito
com os membros da Associação na Europa exatamente por pedir e por cobrar e também por transmitir
aos membros brasileiros, aos caboclos interioranos, o
sentimento de que era preciso cobrar deles também,
porque vendem a Amazônia lá fora como um produto
na realidade, há dinheiro envolvido, e, na realidade,
muitas vezes não é pouco dinheiro.
Então, ainda existe uma Associação Amazônia
na Itália, chamada Associazione Amazoneli – não sei
falar italiano, perdoem-me. Essa Associação, em dez
anos de atividade, não apresentou sequer uma plani lha de prestação de contas. Existe outra Associação
Amazônia na Dinamarca que também se porta da
mesma maneira. Quer dizer, eles captam dinheiro de
uma maneira interessante, porque, normalmente, o
europeu, o estrangeiro em geral, manuseia o dinheiro
de uma maneira muito criteriosa. Então, você vê um
cidadão chamado Paulo Roberto Imperiali – não o conheço pessoalmente, mas já mantive vários contatos
com ele por e-mail, por telefone –, uma pessoa de
posses vastíssimas, um conde italiano riquíssimo, po derosíssimo na Europa, que de repente doa 70 mil
dólares para a Associação Amazônia demarcar uma
área de 172 mil hectares dentro da Amazônia de Ro raima. E isso não foi feito pelo simples fato de proteger a área; isso foi feito, inicialmente, pelo que pude
ver na análise de todos os documentos, em troca de
três quartos da área. Tanto que foi feita uma modifica ção estatutária para que permitisse não exatamente a
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posse – porque é impossível que alguém tenha mais
de cinco mil, três mil hectares –, mas que fosse permitida a ingerência ou pelo menos o “controle”, entre aspas, do Sr. Paulo Roberto na área. Quer dizer, ele
doou 70 mil dólares, que, por 172 mil hectares, é uma
quantia irrisória. Se você dividir, não sei quanto daria
o hectare. Aí foi percebido de alguma maneira isso e
foi percebido também que era ilegal, e foi feita nova alteração restaurando as coisas ao seu devido lugar.
Quer dizer, tecnicamente, legalmente, ele não tem
nenhum poder sobre a área, mas, na realidade, três
quartos dos 172 mil hectares são inacessíveis, você
não consegue penetrar.
Então, uma das coisas que posso sugerir, para
que a Comissão tente determinar com clareza, seria
uma visita de técnicos ou dos próprios Senadores à
área, para que conversem com as comunidades, com
os ribeirinhos, não alguma coisa planejada não, que a
imprensa veicule, que todo mundo saiba, quer dizer,
que seja uma coisa que de repente montem um teatro
e cheguem os Senadores ou os agentes da Polícia
Federal, quem quer seja, você está num cenário de
teatro e é mais um ator apenas. Se você chega realmente e diz: “Prazer, sou o Senador Mozarildo Cavalcanti. Pois não. Então, queria saber...” Quer dizer,
qualquer pessoa que for até lá tem que ir nesse as pecto, não poderá jamais ir a esquema divulgado.
Isso seria fundamental.
Há uma pessoa, uma senhora chamada D. Odete, que mora dentro do igarapé Xixuau-Xiparinã, que
é quem cuida do terreno do Sr. Paulo Roberto Imperiali. E cuida em troca de um rancho mensal. Quer dizer, um terreno relativamente considerável. Ele, pelos
contatos que tive, não tem ingerência alguma sobre a
Associação Amazônia. Quando foi da instalação da
antena de Internet, ele distribuiu e-mail para todo o
mail list da Associação, e lembro-me claramente das
palavras dele porque concordei com elas em gênero,
número e grau, porque a melhor coisa que se pode fazer pela Amazônia é deixá-la como está. Tanto que
ele não permite, dentro da área que ele pode determinar as ordens, aparelhos celulares, visitantes, computadores, rádios, nada, a área é fechada, ninguém vai
lá, mora a pessoa lá, essa cidadã chamada D. Odete,
é uma senhora muito simples, o marido dela morreu
recentemente. E pude conhecê-la porque, na antevéspera do Natal passado, ela esteve em Manaus, fez
uma viagem com um barquinho pequenininho, de metade de uma mesa desta, para poder acompanhar o
marido nos últimos dias dele no Hospital do Câncer,
em Manaus. E me procurou, pedindo para que eu entrasse em contato com o Sr. Imperiali na Itália, porque
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ela estava desesperada, não tinha comida, não tinha
absolutamente nada. Pediu que eu ligasse para ele
para conversar. Eu disse que não tinha o telefone.
“Mas a senhora sente, mandamos um e-mail, vamos
aguardar a resposta”. Mandei o e-mail, duas horas
depois ele respondeu indignado, perguntando por
que ela estava nessa situação, se ele pagava à Asso ciação Amazônia US$1.200 por trimestre para que
fosse repassado integralmente a ela como forma de
ajuda de custo. E esse dinheiro nunca chegou às suas
mãos. Perguntei a ela, e ela me disse que nunca che gou. Disse, está bom. Independentemente de qual quer ajuda passada, ele tinha, no mesmo e-mail, tal vez ainda tenha, dizendo que estava colocando US$
1.000 para ser repassado direto a ela, para que pu desse pelo menos aliviar um pouco as dores do seu
marido no final.
Acredito que, desse dinheiro, ela deva ter rece bido no máximo R$1.000,00 ou coisa assim.
Então, a manipulação financeira das pessoas é
uma coisa muito evidente para quem permanece um
pouco de tempo lá dentro, porque o dinheiro que vem
trazido pelos turistas ou pelos visitantes é pago em
Manaus e em reais. E não existe nenhum controle
desse dinheiro. Não existe absolutamente nenhum
tipo de procedimento a ser seguido.
Em agosto do ano passado, apresentei à Asso ciação Amazônia um projeto para profissionalização
da Associação em Manaus. Passei um ano batalhan do esse projeto, de forma que fossem estabelecidos
princípios para a entrada do dinheiro, determinação
para que só se usassem cheques que fossem deposi tados em contas bancárias, que fosse feito um contra to com os visitantes, porque, se a pessoa vem de lá
para cá e, de repente, sofre um acidente, aí temos um
caso bem considerável, em nível internacional. E é no
Estado de Roraima, em última instância, no País, Brasil. Nunca foi feito nada nesse sentido. Não porque
não tenha batalhado. O Plínio, que é o Tesoureiro,
também batalhou muito comigo para que isso fosse
implantado. Nunca foi implantado. Várias pessoas co meçaram a pressionar para que o escritório fosse retirado de Manaus e passado para a reserva. Disse:
“Mas como vocês vão receber um carteiro? Na reser va? Não existe Correios lá.” Eles disseram: “Não! Mas
manda pela Internet!” Internet existe, nos comunica mos e tudo, mas tem um sentido oficioso, não é uma
forma de comunicação em que possamos nos reser var que seja a única opção de comunicação.
Então, sempre batalhei contra. O Professor Luís
Antônio do Nascimento, que é o Vice-Presidente,
uma excelente pessoa também, participa pouquíssi -
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mo das operações da Associação Amazônia, é professor da Universidade, acredito que ele esteve aqui
há algum tempo, é meu amigo pessoal. Ele é uma
pessoa que, junto comigo, também batalhou muito
para que fosse implantado. Mas, na realidade, o con trole das coisas e as decisões vêm de lá. E os europeus, os estrangeiros, em sua grande maioria, nos
olham como se fôssemos pessoas incultas, ou todos
índios, incapazes de pensar, sequer de evoluir.
A verdade é bem diferente. Hoje temos índios
dando aulas em universidades, temos pessoas trabalhando em prol da educação. Agora mesmo, em Ma naus, há algumas meninas criando bibliotecas em comunidades que sequer viram um livro, pessoas que
vieram do Rio Grande do Sul. Quer dizer, há muitas
pessoas trabalhando nesse sentido.
Quando os europeus encontram alguém, e
acredito que tenha sido essa a resistência à minha
pessoa e à minha atuação dentro da Associação
Amazônia, porque eu questionava, perguntava, cobrava, sempre me recusei a ser sócio, até que fosse
feita alguma coisa nesse sentido...
Basicamente, acho que é isso que posso colo car aqui, frente à CPI. E qualquer pergunta que eu
possa responder, estejam todos à vontade.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Passo a palavra ao Senador Bello Parga, Relator.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Sr.
Presidente, indago ao Dr. Paulo César Monteiro de
Medeiros se a Associação cumpria as suas obrigações fiscais, se tinha escrita regular, se tinha contabilidade própria.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Senador, a contabilidade da Associação Amazônia é feita baseada no pressuposto do
contrato social, de que a Associação é uma entidade
sem fins lucrativos e, como tal, pressupõe a isenção
total de impostos.
Fiz ver a todos que isso era uma condição inicial, não necessariamente ad aeternum, digamos assim. Talvez ela possa ser isenta de alguns impostos.
Por exemplo, a antena de Internet, todo o equipamento que foi trazido, teria que ser trazido, foi trazido para
o Brasil em nome da Associação Amazônia. Os impostos sairiam, se não me engano, quase 50% do valor da importação, que foi US$70 mil. E como não foi
possível trazer em nome da Associação, nós conseguimos uma outra Associação, de Curitiba, que se
dispôs – e eu pessoalmente fiz o contrato para que
fosse feita essa importação e que fossem dadas as
garantias legais a isso.
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A contabilidade existe, feita de uma forma ama dora. Então, ao longo de dez anos, nós temos regis trado alguns...
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Qu ando perguntei “fiscal”, eu não me referi apenas à
isenção de imposto, mas à obrigação fiscal de apre sentar escrita, os livros, à repartição competente.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – É. Como eu estava lhe dizendo, é feita
de uma forma amadora. Quer dizer, você tem, no final
do ano: juntam-se alguns documentos, e o Secretário,
que era o Adamor Guedes, fazia a classificação fiscal
e um balancete, alguém dava uma analisada e assi nava – como um contabilista registrado no CRC local.
Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza
é que a contabilidade do ano passado foi feita consi derando apenas o dinheiro que entrou via banco.
Todo o resto do dinheiro que entrou via aporte não
existiu absolutamente controle algum. Não por má-fé,
mas por que não existia controle. Por exemplo, a
Associação Amazônia nunca teve um alvará de funci onamento. É assim que se chama?
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – É
isso.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Aí, no início de julho, recebi a visita de
um fiscal da Prefeitura. “Eu vim aqui fiscalizar, ver o alvará.” Procurei. “Não. Não existe Alvará.” Aí, ele foi lá,
nunca existiu um alvará de funcionamento. Aí, eu
questionei. “Pelo amor de Deus, vocês não tinham um
alvará de funcionamento?! Não precisa na Itália? Não
precisa nos Estados Unidos? Por que no Brasil não
seria necessário?”
Então, a contabilidade é feita, não existem livros
fiscais no sentido do que o senhor me perguntou;
existe um balancete, uma declaração de renda no fi nal do ano, atendendo a prazos legais. Mas, por
exemplo, um livro-caixa, onde se registram os movi mentos financeiros, um... Eu não entendo muito de
contabilidade, mas, realmente, a contabilidade que se
origine de documentos básicos, não existe dessa forma. Existe um amontoado de notas fiscais que pe gam, são contabilizadas depois, extratos bancários
que são contabilizados, e as coisas funcionam assim.
Eu lutei bastante contra isso. Existem pessoas traba lhando há cinco, seis, sete anos dentro da Associação
Amazônia como funcionários, que não têm uma carteira assinada, que não têm um recolhimento de
INSS, que não têm uma garantia de FGTS. Essas coi sas para eles não importam. Entende?
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O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – V. Sª
acha que isso é uma coisa proposital ou mesmo falta
de competência para exercer essas funções?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu acho que proposital, Senador, porque depois que você...
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – É um
pessoal habilitado, mas que não quer fazer as coisas
como devem.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. Porque se eu fosse presidente de
alguma coisa ou responsável por uma empresa – e eu
tenho uma empresa, microempresa com certeza,
mas é uma empresa – eu me preocuparia, como me
preocupo, com as declarações, com as isenções, com
a escrituração fiscal dela, como todo mundo que tem
alguma coisa registrada no Brasil. E isso foi advertido
formalmente, através de uma documento que fiz para
todos eles e publicado a nível de todos os sócios da
Associação.
Quer dizer, há que se fazer alguma coisa o sentido de regulamentar e regularizar a Associação Ama zônia.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Essa
advertência que V. Sª fez foi um documento formal,
não é isso?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Foi um documento formal.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – E por
acaso teria encaminhado a esta Comissão?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. Eu tenho disponível e posso encaminhar, se tiver acesso à Internet. Eu devo ter em algum lugar.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Temos acesso à Internet.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu poderia providenciar ou então mandar posteriormente. Ou até...
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – E, por
último, eu queria perguntar: esses valores recebidos
pelos visitantes, tal e coisa, também não são fornecidos comprovantes desses pagamentos?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não, Senador, absolutamente nenhum.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Pagam em dinheiro, recebem em dinheiro e autorizam a
ida deles para visitar...?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Normalmente os visitantes chegam, e
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a taxa básica é US$100 por dia, incluídos alimenta ção, transporte e tudo, enquanto a taxa média de permanência é de dez a quinze dias dentro da reserva.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – E
isso não é contabilizado? O dinheiro é...
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – É. O dinheiro é gasto em pagamentos
de ajuda de custo, em rancho, em combustível, barco
e... Sabe, simplesmente não se tem controle algum.
Então, como não se tem controle, pode ser gasto tudo
em mantimentos, nessas coisas, como também pode
ser gasto em outras coisas. Já que não há o controle,
você pode pressupor qualquer coisa que seja.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – E não
são fornecidos comprovantes desses recebimentos.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. De maneira alguma. Inclusive me
orientei junto à Prefeitura para que fosse verificada a
obrigatoriedade de se recolher o ISS, Imposto de Ser viço, porque todas as empresas de turismo recolhem.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Sim.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – E agora a Associação Amazônia está
distribuindo folhetos na Europa com pacotes específi cos. Eu tinha uma cópia, mas, quando levaram tudo,
levaram também a minha cópia. É um folheto promo cional, um folder muito bem feito em que se tem um
pacote por US$7 mil ou 7 mil euros – parece-me que
agora há paridade, é 1 a 1. Então, um pacote de uns
15 dias na reserva, incluindo viagem de ida e volta,
estadia, transporte, etc., sai em torno de 7 mil euros.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Em
outras palavras, V. Sª quer dizer que há uma grande
discrepância entre o que é anunciado, o que é vendi do e o que, efetivamente, existe lá?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não, porque existe apenas um recanto
belíssimo, um lugar, por assim dizer, abençoado por
Deus. É um lugar lindíssimo. Eles têm exatamente
aquilo.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Mas
isto aí não diz exatamente da atuação organização.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. Eles vendem, trazem a pessoa.
Eles estão se associando com agências profissionais
de turismo na Europa. Então, provavelmente, esse
processo de captação de turistas deve ser dinamiza do porque o lugar realmente merece ser visitado. É
um lugar lindíssimo e preservado até o ponto em que
eles têm condição de preservar. Mas alguma coisa no
sentido de desenvolvimento sustentável, em que, por
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várias vezes, o Ibama, através do Sr. Edson Milesqui
(nome não consta nos bancos de pesquisa) – que
também conheci pessoalmente em Manaus – tentou
nos ajudar de várias maneiras, mas sempre atrás de
formalizar um apoio, de formalizar parceria e de tentar
para que tudo fosse feito dentro de alguma forma le gal... Eu acredito que é impossível que a Comissão
seja contra a preservação de um local daqueles, mas
desde que seja feita de uma maneira coerente, e não
de uma maneira que só beneficie alguns estrangeiros
que viajam 10, 20 vezes por ano com passagem de
Roma a Manaus, que deve estar em torno de US$2
mil. Se você não tem um emprego, se você não tem
uma fonte de renda, se você viaja 10 vezes por ano a
Manaus – morando em Roma ou no interior da Itália
–, alguma coisa terá que pagar as suas passagens, a
sua estadia, o seu deslocamento. E o Presidente da
Associação, Sr. Christopher Clark, e o outro cidadão
que é responsável pelo website da Associação, chamado Luigi Fabro (referência fonética; nome não encontrado no banco de dados), e um terceiro, que acho
que deve trabalhar, esses dois, especificamente, não
têm trabalho. Como o senhor não tem nenhum controle sobre o dinheiro que entra na Europa, fica difícil de
se entender como as pessoas se movimentam, se alimentam e sobrevivem como todos nós.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Foi o
que me ocorreu perguntar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Eu
gostaria de fazer algumas perguntas ao depoente. Primeiro, uma questão que ficou bem clara sobre a sua exposição e a resposta que deu ao Relator é que a Asso ciação Amazônia está, portanto – e como o senhor falou
que tem uma Associação Amazônia na Itália e uma
Associação Amazônia em outro país europeu...
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Na Dinamarca.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Exatamente, na Dinamarca. E que, portanto, estão
explorando a área para turismo, quer dizer, estão vendendo pacotes turísticos e, portanto, estão recebendo
pagamento em torno disso. Cada turista paga
US$100 por dia, só para ficar lá na área, não é isso?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Em média, com certeza.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Fora, evidentemente, as despesas de passagem e o
que estiver não escriturado – como está provado que
não é escriturado, não é?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Sem dúvida.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Então, na verdade, pelo que se pode depreender, é
que essa reserva de 174 mil hectares está sendo ex plorada comercialmente, com fins lucrativos, eviden temente, porque, pelo que o senhor disse também – e
já ouvimos de outros depoimentos aqui – o investi mento lá é irrisório: é um posto de saúde precário e
uma escola também precária e pagando, também,
esses salários insignificantes à D. Odete e aos outros
moradores – que é um salário mínimo.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – São seis famílias.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – São
seis famílias. Então, é, portanto, um negócio altamente
lucrativo e foge, evidentemente, da tese que seria a de
uma ONG que, efetivamente, estaria interessada puramente na preservação do meio ambiente. Está ganhando, portanto, dinheiro e, notadamente, pessoas estrangeiras que compõem e que, inclusive, financiaram a demarcação, estão, auferindo lucros disso.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – O senhor me permite discordar um mi nutinho?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Sim.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Quando o Senador se refere à pessoa
que financiou a demarcação, a única pessoa que,
com certeza, eu posso dizer que está interessada na
preservação da área é quem financiou a demarcação:
o Sr. Paulo Roberto Imperiali. Ele realmente não tem
ingerência, não se mete, não visita, mas, na área que
ele julga lhe pertencer, realmente aquilo é intocável.
Ele não explora aquilo comercialmente; ele só é membro, sócio, alguma coisa da Associação Amazônia,
porque financiou aquilo.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – E
o senhor tem conhecimento de que esses dólares
que entraram para demarcar a área entraram de ma neira irregular no País?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não, de maneira alguma. Os dólares
foram contabilizados, declarados em balanços, em
balancetes anuais. Tenho registro. Se não me enga no, a Comissão deve ter a contabilidade da Associa ção Amazônia desde o início, talvez não de 2001. Mas
os dólares foram declarados contabilmente. Não sei
de que forma entraram, porque eu não estava...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Sr. Christopher e o Senhor...
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O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Daniel Garibotti.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – ...
Daniel Garibotti declararam a esta Comissão que os
dólares vinham inclusive com eles, eles portando os
dólares, que eles entravam...
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Ah, a maneira ilegal a que o senhor se
refere é esta, de que não se pode entrar no País com
mais de, se não me engano, US$5 mil?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – É
isso. E declarando.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – E declarando na porta do aeroporto,
não é?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Ele disse que não trazia como traziam outros turistas,
e que havia doações desses turistas lá na região.
Então, em resumo desse primeiro ponto, ficam
caracterizados duas coisas, no meu entender: o senhor disse que o Sr. Paulo Roberto Imperiali financiou
a demarcação, mas que ele tem o domínio sobre dois
terços. Portanto, não é da Associação Amazônia na
prática, embora seja na teoria.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Isso. Porque eles argumentam – e, na
realidade, le galmente é isso – que eles não compraram terras, eles compraram benfeitorias. E das ben feitorias, a única família, ou a única pessoa que po deria vender a benfeitoria é só um cidadão, que se
chama Carlito. Ele era o único morador da área. Os
outros todos não eram; foram colocados lá para que
fosse virtualizado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Se eles não compraram terras, como eles demarcaram terras?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – É uma questão seríssima.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Uma outra pergunta que sempre me intrigou em todos os depoimentos que foram prestados a respeito
da Associação Amazônia é o fato de se comprar a terra na área do Estado de Roraima e “se registrarem”
essas terras num cartório em Manaus.
A que o senhor atribui isso?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu não tenho resposta para isso, Senador. Eu imagino que seja muito mais fácil chegar em Manaus do que em Boa Vista. Mas, se não me engano, em
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Rorainópolis se tem um cartório, e seria muito mais fácil
chegar em Rorainópolis do que em Manaus.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Perfeitamente.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Então, os questionamentos feitos a res peito disso nunca me foram esclarecidos. Eu imagino o
seguinte: que o advogado que assessorou a operação
de montagem dessa área na época, chamado Miguel
Barrela – eu não sou advogado, mas estudo bastante
qualquer coisa que eu possa ler –, pelo que vi dos documentos jurídicos que ele gerou, são coisas infantis para
quem já deve ter cursado uma faculdade de Direito.
Então, além de mal assessorados, que eu tenho certeza de que eles foram a nível jurídico, houve a intenção
de montar um cartel, digo, um conjunto de famílias que
pudesse argüir posteriormente a propriedade histórica
da área. Mas, na realidade, as famílias não moravam lá.
Eles depuseram nas CPIs, registraram em cartório, mas
a única verdade é que o único que pode provar que mo rava ali há vários anos é um cidadão chamado Carlos
Horta do Nascimento, alguma coisa assim, chamado
Carlito, que é um pescador fenomenal, uma pessoa que
conhece os peixes e os animais de uma maneira mágica.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
senhor recebeu quanto pelo trabalho que prestou à
Associação Amazônia?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Algumas vezes eu recebia, sei lá,
R$500, algumas vezes me pagavam alguma coisa. O
contrato que foi feito comigo foi de R$1,5 mil por mês
ao longo desse ano, e, se eu fosse para a reserva,
esse contrato seria desconsiderado, e eu receberia
US$12 mil, US$6 mil na minha partida para a reserva
– mesmo porque eu iria com a minha esposa; iria
montar uma estrutura minimamente civilizada para
poder viver lá dentro; iria treinar as pessoas em uso
de Internet, em pesquisa, em informática e tudo mais
e estabelecer mais ou menos um posto avançado.
Mas, de qualquer forma, a única coisa que recebi efe tivamente foram alguns... Acho que, esporadicamen te, assim, uns R$2 mil, e aproximadamente R$6 mil
que devo ter recebido em novembro do ano passado,
quando se decidiu que eu iria para a reserva prestar
esse serviço junto com a minha esposa.
Só que, nesse período, a Associação deixou as
pessoas três meses sem rancho, sem dinheiro, sem
nada, inclusive em Manaus. E eu não podia ficar com
dinheiro no banco, vendo as pessoas passando fome.
Então, peguei, usei esse dinheiro e comprei, paguei
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salário de gente, considerando que esse dinheiro me
seria reembolsado posteriormente, o que também
nunca foi feito. Então, acho que, no máximo, devo ter
recebido uns R$2 mil efetivamente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
senhor tem comprovante desses pagamentos que lhe
foram feitos?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Senador, quando a Associação retirou
o escritório, levou absolutamente tudo. Só não levou
meus móveis pessoais, porque eu estava em um
quarto, e o quarto era fechado. Mas o resto, o que ha via dentro do escritório, foi levado tudo, e nada me foi
devolvido – inclusive uns óculos que tenho, uns ócu los de sol, de grau também, que uso, e um outro que
uso, que é esse que estou usando... Levaram tudo,
absolutamente tudo. Então, os papéis... Então, não
posso... Mas, com certeza, eles têm o recibo, e, com
certeza, existem pessoas dispostas a testemunhar
que eles...
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Eles pagavam ao senhor em espécie ou em cheque?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Em espécie. Pouquíssima coisa, aliás,
nada é pago com cheque.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – E
o senhor declarou, evidentemente, essa renda no seu
imposto de renda.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu declarei o recebimento e o repasse,
depois, que devolvi o dinheiro praticamente todinho para
eles. Aliás, nem ainda declarei, porque não tive tempo de
fazer o meu imposto de renda deste... Mesmo porque me
colocaria em uma situação de isento, não é? Receber
R$6 mil ou R$2 mil, alguma coisa assim.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Quer dizer que, então, o senhor não tem nenhum
comprovante desse recebimento e também não tem
nenhuma coisa que possa fornecer à Comissão como
forma de comprovar que efetivamente a Associação
tenha lhe pago ou não?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Eu recebi na presença do Sr. Plínio Leite da Encarnação, que, imagino que, mesmo sendo
sócio e tesoureiro, pode testemunhar isso, mesmo
porque ele foi beneficiado diretamente com esse di nheiro. Várias outras pessoas também o foram, por que foi esse dinheiro que sustentou a eles e às próprias famílias deles durante os três meses do final do
ano passado e o primeiro mês deste ano. Agora... Seria uma coisa a verificar posteriormente.
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O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
senhor participou, ouviu dizer ou teve notícia de al gum evento de maior relevância, algum congresso,
por exemplo, ou algum festival, que tenha sido promo vido pela Associação Amazônia em parceria com ou tras ONGs?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Em julho do ano passado, foi promovi do pela Associação Amazonense de Gays, Lésbicas
e Travestis um congresso nacional em parceria com a
Associação Amazônia. Explico: o Sr. Adamor Guedes
é o presidente da Associação dos Homossexuais em
Manaus. Ele é homossexual, uma excelente pessoa,
por sinal – ser homossexual é só opção pessoal. Eu o
considero como uma pessoa bastante crítica, bastan te criteriosa. Tanto que ele era o Secretário da Associ ação. E por ele ser o Secretário, houve um congresso
em Manaus, e ele fez a finalização desse congresso
na reserva. Vieram pessoas representativas de todos
os Estados do Brasil, e foram feitos, se não me enga no, dois dias de estudos na reserva. Entendeu? Eles
alugaram o próprio barco, eles foram para lá e fizeram
essa reunião; publicaram documentos no País inteiro
a respeito disso. Tanto que, em função desse con gresso havido lá, foi que pude, posteriormente, contatar uma associação, uma ONG chamada “Grupo Dig nidade”, em Curitiba, que também é relacionada aos
direitos das minorias homossexuais, e, através deles,
poder trazer o equipamento de satélite que hoje está
instalado na reserva – por sinal, o funcionamento ain da não foi autorizado pela Anatel, mas está funcio nando.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
senhor sabe me informar qual é o nome daquela as sociação que o senhor mencionou que foi utilizada
para poder fazer a importação dos equipamentos?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Acabei de falar: é o Grupo Dignidade.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – É
essa associação?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Isso.
Para que pudesse ser feita a importação, eles se
cercaram de todos os cuidados, foi feito um contrato,
foi registrado que o equipamento importado seria co locado na reserva, seria usado exclusivamente para
os fins a que propôs inicialmente a importação e a doação. Só que sobre esse processo de importação te ria a comentar que um cabo simples de impressora,
que custa R$6,00, R$8,00 em qualquer loja do país
inteiro, foi pago pela Associação Amazônia em torno
de US$22, isso em Washington. Equipamentos de
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US$6 mil. Quer dizer, um computador de US$6 mil no
Brasil hoje é um servidor de rede que deve suportar
aproximadamente uns 60 computadores. Então, nes se processo de importação de US$70 mil, que foi feita
a doação, as coisas com certeza foram distorcidas
em nível de preço.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Se o equipamento foi importado em nome dessa
ONG Grupo Dignidade, como esse equipamento está
hoje na área da Associação Amazônia?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Foi feito um termo de comodato, se não
me engano, para que a Associação pudesse instalar
o equipamento lá, mas que possibilitasse ao grupo
que permitiu a importação em seu nome fiscalizar, em
qualquer época e momento, o uso correto, mesmo
porque lá eles têm uma estrutura profissional, eles
trabalham de forma altamente profissional em Curitiba. Então, foi aprovada pela assembléia geral deles a
participação e tudo mais. Eu pessoalmente redigi o
contrato, que foi analisado pelos advogados deles, foi
uma coisa feita de maneira bem transparente, e eles
têm todos os recursos para se resguardar e se salvaguardar de qualquer uso inadequado que a Associação Amazônia possa fazer.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
senhor conhece o Sr. Christopher Clark, o Sr. Hector
Daniel Garibotti e o Sr. Paulo Roberto Imperiali.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Dos três eu só não conheço o Sr. Paulo
Roberto pessoalmente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Como o senhor tem essa impressão tão positiva a
respeito do Sr. Paulo Roberto Imperiali?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Acredito que por feeling. Porque só
tive contato duas vezes com ele por telefone e também acho que por uma pesquisa que fiz para a Dulcídia, que me pediu quando a CPI procurou, eu nunca
tinha procurado maiores informações sobre ele. Aí, fui
atrás para poder passar para ela o endereço dele, o
telefone, porque não tinha em nenhuma agenda no
escritório. E fiz uma pesquisa na internet, e ele é um
membro atuante em todos fóruns de altíssimo nível
que o senhor puder imaginar em prol da preservação
ambiental em todo o planeta. Ele trabalha nisso, investe dinheiro nisso. Se bem que você investir talvez
seja mais dedução de impostos, porque, como no
Brasil existe, na Europa existe, nos Estados Unidos
existe também. Então, a impressão que eu tinha dele
mudou a partir do momento em que fiz essa pesquisa
e passei as informações para o Senado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Quando o senhor diz que está há um ano na Associação Amazônia, nunca estranhou que três estrangei-
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ros comandassem essa Associação de fato e, inclusi ve, um deles declarou aqui, na Comissão, que passa
seis meses na Itália, seis meses no Brasil e que vem e
vai, traz dólares, ele confessou que traz dólares para
as despesas? O senhor nunca achou estranho que
isso estivesse ocorrendo numa “reserva” de um Esta do brasileiro, e que não se prestassem contas às au toridades brasileiras, como é o caso, por exemplo, do
Governo de Roraima, que só tomou conhecimento da
existência desse seqüestro das terras de Roraima por
acaso, porque as terras não foram registradas no
Estado de Roraima?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Exatamente, é verdade.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Há uma seqüência de fatos que leva, no mínimo,
como o senhor colocou muito bem, quem está media namente informado a estranhar os procedimentos.
Primeiro, o senhor falou, e todos os outros falaram,
que não se compraram terras, compraram-se benfei torias, e que, na verdade, só uma pessoa teria condi ções de fazer a venda efetiva das terras, que seria o
Sr. Carlito. Depois, o registro, compraram-se essas
posses e se registraram as terras no Amazonas, de pois se demarcaram as terras com recursos oriundos
do exterior, tudo sem a adoção de nenhum procedi mento de acordo com as normas legais. V. Sª tinha conhecimento disso?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Sim, claro. Analisei todos os documen tos e, desde o início, percebi que a estrutura que foi
montada era uma estrutura que inicialmente estava
errada. Na realidade, foi forjado um conjunto de pes soas que declararam legalmente e que, portanto, são
responsáveis pela suas próprias declarações, apesar
de a maioria ser analfabeta ou de baixíssimo nível cultural. A primeira coisa que percebi foi que havia sido
montado um esquema para que as terras fossem ad quiridas ou demarcadas. Há uma pergunta sem res posta: se não foram compradas terras, como essas
foram demarcadas? Contra fatos não adianta ne nhum argumento. A demarcação das terras foi feita e
é um trabalho caríssimo. Esse foi o meu primeiro
questionamento.
Ao analisar os documentos, vi as plantas de de marcação e os registros em cartório. Não houve regis tro de transferência de terra, mas foi registrado como
recibo de compra de benfeitorias. Não há nenhum re cibo de venda de terreno ou algo parecido. Tudo foi feito, transferindo apenas as benfeitorias. Por exemplo,
eu contruí uma casa no terreno, estou vendendo ape nas a casa; o terreno, depois, dar-se-á algum jeito. A
idéia do advogado, à época, foi exatamente essa.
Sem dúvida alguma, começou errado. Analisei
os documentos e percebi isso, mas nem tudo no mun-
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do começa certo. Aliás, a maioria das coisas começa
errada, mas também nem tudo no mundo termina errado. É possível que a maioria das coisas acabem de
forma correta. No sentido de ajudar para que a Asso ciação Amazônia terminasse de uma forma que be neficiasse as pessoas lá dentro e que também pudesse ajudar a preservar aquilo que talvez seja a última
reserva, o último tesouro que este planeta possui,
pensei que poderia fazer um trabalho nesse sentido.
Tentei de todas as maneiras que estavam ao meu alcance e tenho provas, documentos e outras coisas
que podem demonstrar isso.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Como originário do Estado do Amazonas, Estado
com 1,6 milhão de quilômetros quadrados, com áreas
muito belas que, talvez, sejam tão ou mais belas que
essa do Sul de Roraima, V. Sª não considera estranho
que tenha havido a predileção por essa área? Mais
ainda, não considera errado o procedimento dessa
Associação, que agiu de forma sorrateira, tendo fechado abruptamente o escritório e levado seus per tences?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Sim, hoje posso dizer que as coisas
continuam da maneira como foram iniciadas. Posso
assumir a postura definitiva de que as coisas começaram erradas e continuam da mesma forma. Entendi o
sentido da pergunta de V. Exª, qual seja o de que, se
estava envolvido em algo errado, como continuei
agindo para que aquilo permanecesse errado. Não foi
assim. Agi até o limite que me foi possível para que
fossem corrigidos os rumos, e que fossem tentadas
coisas distintas para que tudo pudesse ser ajeitado.
Mas, realmente, as coisas continuam erradas.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Farei uma ressalva para que minha pergunta não seja mal
interpretada por V. Sª. Penso até que V. Sª demonstrou
que tem uma preocupação com isso, porque, quando
constatou, efetivamente, que a situação estava errada,
entrou em contato com a CPI para dar essas informações e está se dispondo a vir aqui por convocação desta CPI. Não tenho dúvida de que V. Sª hoje quer realmente apurar as coisas de forma correta.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Senador, não é só hoje. Batalho por
isso há um ano. Quando soube em definitivo que não
havia mais nada que pudesse fazer, enviei um e-mail
ao gabinete de V. Exª, se não me engano, ao gabinete
da Senadora Marluce Pinto e direto para a Dulcídia,
informando o que havia acontecido e que estaria disposto a prestar depoimento à CPI.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Considero o depoimento de V. Sª é muito importante,
mas gostaria de fazer mais uma pergunta.
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V. Sª registrou queixa policial sobre a apropria ção indébita, por parte da Associação, dos seus pertences que estavam lá?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Não. Foram documentos pessoais,
CDs, ferramentas de montagem e desmontagem de
computadores e alguns cabos de rede. Conversei
com minha esposa, era tanta confusão, eu iria regis trar e entregar uma intimação onde? Na reserva de
Xixuau-Xiparinã, a 650 quilômetros de Manaus? Se ria mais um problema do que uma solução, não é?
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
a
Agradeço a presença de V. S a esta Comissão.
Quanto a algumas questões, ainda podemos
precisar de alguma informação sua. Portanto, gostaria que remetesse a esta Comissão os documentos
a
que porventura V. S tenha e que, como foi respondido
ao Relator, possam nos esclarecer. Entraremos em
contato com V. Sa para algum adicional esclarecimento. É evidente que há muitas outras questões a lhe serem formuladas, mas, na sua explanação, parte delas
já foi atendida, principalmente no que tange a forma ção, atuação, recursos, demarcação das terras
não-adquiridas legalmente, registro feito no Estado
do Amazonas, enfim, a exploração turística da região,
que está muito caracterizada, e a falta da escrituração
para se comprovar quanto a ONG recebe, de quem
recebe e para que recebe.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – E como gasta. Isso é fundamental.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Exatamente. Agradeço sua presença.
O SR. RELATOR (Bello Parga) – Sr. Presidente,
eu gostaria de acrescentar mais alguns pontos.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Pois não.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Estou
na qualidade de Relator ad hoc, mas, na realidade,
não tenho conhecimento dos fatos anteriores. Assim,
de acordo com sua exposição, tenho algumas indaga ções.
a
Pergunto-lhe se V. S está em condições de res ponder, por escrito, a um questionário que a Comissão
enviar-lhe-ia para esclarecer os fatos, as indagações e
as dúvidas que assaltam os seus membros. V. Sª res ponderia por escrito aquilo que pudesse ser feito.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Sem dúvida.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Po a
demos encaminhar a V. S o questionário?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Podem, sim. Na minha ficha de decla ração, há meu endereço. A Dulcídia tem...
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O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Basa
ta-nos a declaração de V. S de que está em condições de respondê-lo.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Terei um prazer imenso em fazê-lo.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Mi nha última pergunta é: no caso da importação, por
que ela foi feita por meio de uma ONG do Paraná, se a
ONG teria condições de fazê-la individualmente?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – O raciocínio dos europeus, quando foi
doado o equipamento, era o de que, se eu dou algo
para alguém, pego aqui, dou, a pessoa leva e pronto.
Mas não é exatamente assim. No Brasil, uma das formalizações mais dramáticas para ser feita legalmente
é receber uma importação a título de doação. Já as sisti a algumas matérias na imprensa nacional sobre
equipamentos de hospital que já apodreceram exatamente por causa disso.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Direitos alfandegários.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Como fui o responsável direto por essa
importação, entrei na floresta de leis de importação,
de isenção de impostos, pesquisei na Internet e fiz
contatos com pessoas do Ministério em Brasília até
me situar no processo de importação.
Como a Associação Amazônia jamais teria condições de importar e receber isenção de impostos, apre sentei a eles outras opções. A primeira delas foi a de a
importação ser feita pela Prefeitura de Rorainópolis, por
meio da Prefeita Otília Pinto, com quem contatamos. Ela
se dispôs a fazer porque tem interesse em que a área
seja desenvolvida também. Mas houve alguns imprevistos, alguns entraves legais: se o equipamento entrar no
País pela Prefeitura de Rorainópolis, a Constituição prevê que ele seja incorporado imediatamente ao patrimônio público municipal. Isso dependeria de decisão da
Câmara de Vereadores.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Autorização legislativa.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Isso. Eles poderiam simplesmente requerer a instalação em Rorainópolis. Se é do Município, o direito é deles. Pessoalmente, fui atrás de outras opções e encontrei essa opção. Sobre esse as sunto, posso responder a qualquer pergunta que me
for feita e, praticamente, a qualquer uma sobre qualquer assunto dentro da Associação Amazônia.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Estou
esclarecido. Vou encaminhar o questionário a V. Exª,
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Sr. Presidente, para que o reencaminhe com o timbre
da Comissão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mo zarildo Cavalcanti) –
Para encerrar, a últi ma pergunta – fi cou uma dúvida
em mi nha cabeça: a Associação Amazônia não ti nha condições legais de importar, em nome dela, o
equipamento?
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – O pressuposto básico para se importar
qualquer coisa, neste País, com isenção de impostos,
por doação, é ter-se, inicialmente, um registro no
Conselho Nacional de Assistência Social, em Brasí lia, ser registrado como entidade filantrópica. Esse
processo de certificação de entidade filantrópica de mora aproximadamente de três a quatro anos.
Então, o equipamento já estava comprado em
Washington, já estava tudo preparado. Essa importa ção foi feita em um ano e meio; quer dizer, peguei o
processo andando e, em dois meses, o fiz, porque me
dispus a ir atrás, conhecer a legislação e procurar op ções. Eles passaram um ano e três meses buscando
alternativas para que as importações pudessem vir
de lá para cá. Embarca, fica presa aqui, e você paga
um imposto de armazenagem que, em 40 dias, atinge
o montante do valor total do equipamento.
Inclusive, entrei em contato com o Secretário da
Receita Federal, porque houve um problema em Ma naus, quando chegou o material, e vieram os ameri canos, altamente grosseiros, naquela história de
cow-boy americano, para resolver tudo. Disse que se
eles quisessem estragar o trabalho que eu fiz, que
eles fossem estragá-lo sozinhos. Isso aconteceu por que não tinha como a Associação Amazônia se certificar como entidade filantrópica. Seria uma entidade
sem fins lucrativos. Uma entidade filantrópica é outra
coisa totalmente diferente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Quero agradecer a sua presença. Como disse o nos so Relator, Senador Bello Parga, vamos encaminhar,
então, um questionário para complementar qualquer
coisa que a Comissão julgue necessário. Agradece mos mais uma vez, portanto, a sua presença, que foi
de muita importância para o esclarecimento dessa in vestigação sobre a Associação Amazônia. Se V. Sª
quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade.
O SR. PAULO CÉSAR MONTEIRO DE
MEDEIROS – Gostaria de acrescentar algo, sim. Imagino que o interesse principal de qualquer pessoa,
dentro da área, seja exatamente a demarcação. Fazer
a demarcação de um terreno de 10 mil metros qua drados dentro da Alta Amazônia – quer dizer, a Ama zônia mesmo a gente sabe que é fechada – é um pro cesso e um trabalho de extrema dificuldade. Esse é o
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tesouro, esse é o valor da terra; não é própria terra em
si, mas ela estar demarcada em glebas pequenas.
Quer dizer, é possível que, por exemplo, o Incra, hoje,
esteja regulamentando as terras do Estado de Roraima por determinação do Presidente da República. Há
um prazo que o Presidente deu de até o final deste ou
do outro ano, se não me engano, mas o que tem valor,
na realidade, é a demarcação, tanto que há muitas reservas indígenas que, até hoje, não foram demarcadas ainda.
Então, já há um trabalho feito naquele sentido. O
próprio Ibama nos ajudou algumas vezes, havendo
parceria nas informações. Se puder tomar a liberdade
de sugerir à Comissão que tente, de alguma maneira,
oficializar aquilo como área de proteção ambiental
efetivamente, não mais sob o controle da Associação
Amazônia, mas de alguma entidade que possa
fazê-lo, como a própria Embrapa e o Sebrae estão fazendo. As pessoas do interior estão sendo instruídas
para que possam gerar uma condição de vida, porque
elas têm uma vida tão distante daquela que temos em
Brasília. Morei nesta cidade sete anos e praticamente
no País todo. Hoje moro em Manaus e, mesmo lá,
quando se chega a 600km de distância, há uma vida
tão diferente, tal como se estivéssemos na Terra, e
eles, em Marte.
Se a Comissão agir de maneira a tornar aquilo
uma área de proteção e orientar que órgãos públicos
possam entrar na área e assistir aos ribeirinhos, certamente a minha vinda aqui não terá sido em vão.
Agradeceria profundamente se V. Exª pudesse empenhar-se pessoalmente nisso.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Então, agradecemos a V. Sª e vamos mandar, portanto, o questionário.
O SR. RELATOR AD HOC (Bello Parga) – Sr.
Presidente, na realidade, não estava preparado para
esta reunião, na qualidade de Relator ad hoc. Tenho
uma programação marcada com o Prefeito da minha
terra, e já estão esperando-me no Gabinete. De ma neira que solicito a V. Exª anuência à minha saída,
porque preciso tratar de assuntos que já estavam anteriormente estabelecidos. Peço a V. S. licença para
me ausentar.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Em razão da ausência do relator ad hoc, não havendo, portanto, condições de prosseguir a reunião, ire mos encerrar esta reunião e reconvocar oportunamente os dois outros depoentes que estavam previstos para hoje.
Está encerrada a presente reunião.
(Levanta-se a reunião às 12h22min.)
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Ata da 111ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 9 de outubro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão, Antonio Carlos Valadares,
Antonio Carlos Júnior e Benício Sampaio.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Júnior – Antonio Carlos Valadares –
Arlindo Porto – Artur da Tavola – Benício Sampaio –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio
– Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduar do Suplicy – Emília Fernandes – Francelino Pereira –
Geraldo Althoff – Geraldo Melo – Heloísa Helena –
João Alberto Souza – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Jorge – José Sarney – Lauro Campos –
Leomar Quintanilha – Lindberg Cury – Luiz Otavio –
Maguito Vilela – Mauro Miranda – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Souto – Ramez Tebet – Ricardo
Santos – Roberto Saturnino – Romeu Tuma – Ronal do Cunha Lima – Sérgio Machado – Tião Viana – Waldeck Ornelas
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior) –
A lista de presença acusa o comparecimento de 40
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 Bení cio Sampaio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECERES Nºs 940 E 941 DE 2002
Sobre o Projeto de Resolução nº 82,
de 2000, de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a Polícia do Sena do Federal.
PARECER Nº 940, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Reso-

lução nº 82, de 2000, que Dispõe sobre a
Polícia do Senado Federal.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Ao projeto sub examen nesta Comissão, foram
oferecidas as Emendas nºs 1 e 2, de Plenário, e nº 1
(Substitutiva), em que as rejeitamos, sem prejuízo,
contudo, da deliberação da Comissão Diretora quanto
ao mérito das referidas emendas.
O Senador Roberto Freire pediu vistas ao proje to e apresentou voto em separado pela rejeição.
A posteriori o eminente Senador Sebastião Rocha apresentou voto em separado propondo alterações no projeto.
II – Discussão
Como dissemos em outra oportunidade, “foram
observadas as normas constitucionais e as da Lei nº
8.112, de 1990, e suas alterações posteriores, referentes aos servidores públicos federais”. Assim, verificamos não haver óbice quanto ao aspecto de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade do projeto.
Ocorre entretanto, que diante das argumentações levantadas pelo Senador Roberto Freire, bem
como do voto em separado do Senador Sebastião Rocha, entendemos que o projeto pode ser aperfeiçoado.
Com essas considerações, e tendo em vista a
constitucionalidade de que está revestida a proposição, manifestamo-nos por sua Aprovação, adotando-se, para o seu aperfeiçoamento, as seguintes
emendas:
EMENDA Nº 3-CCJ
Acrescente-se ao art. 2º do projeto, um parágrafo terceiro com a seguinte redação:
“§ 3º Fica assegurada aos Analistas
Legislativos, Área de Polícia e Segurança,
especialidade Segurança, e aos Técnicos
Legislativos, Área de Polícia, Segurança e
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Transporte, especialidade Segurança,. para
garantia da manutenção de direitos, a opção
de escolha, pelo prazo de 60 (sessenta)
dias após a publicação desta Resolução, de
realocação para o cargo de Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo e Técnico
Legislativo, Área de Processo Legislativo.
respectivamente.
EMENDA Nº 4–CCJ
Dê-se ao parágrafo único do art. 4º a seguinte
redação:
“Parágrafo único. O servidor da Policia
do Senado Federal, a critério do Diretor da
Subsecretaria de Segurança Legislativa, po derá ser submetido ao aperfeiçoamento profissional de suas atividades, caso suas atri buições assim exijam.”
EMENDA Nº 5–CCJ
Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7º Nos casos de crime e ou prisão
em flagrante nas dependências do Senado
Federal, ressalvada a competência do Corregedor da Casa, compete ao Diretor da Policia Legislativa do Senado Federal, ou a
quem ele designar, após a adoção das me didas legais cabíveis, o encaminhamento do
caso à Polícia Judiciária. dando-se notícia
do ocorrido ao Primeiro-Secretário e ao Corregedor do Senado Federal.”
EMENDA Nº 6 – CCJ
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º É proibido o porte de arma de
qualquer espécie, tanto nas dependências
do Senado Federal, como nas suas extensões e órgãos supervisionados.
§ 1º O disposto neste artigo não se
aplica aos Policiais Legislativos do Senado
Federal e Câmara dos Deputados, quando
inevitável o porte de arma, em face a excepcionalidade da circunstância que o exigir.
§ 2º Ocorrendo, nos locais sob a juris dição da Policia do Senado, o porte de arma
não autorizado por esta Resolução, observar-se-á o preceituado no art. 7º.”
Sala da Comissão, 5 de setembro de 2001 –
Bernardo Cabral, Presidente – Romeu Tuma, Re lator – Roberto Freire (Contrário) – Sebastião Ro -
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cha – Antônio Carlos Júnior – Bello Parga – José
Agripino – Álvaro Dias – Casildo Maldaner (Favorável, com restrições) – Maria do Carmo Alves –
Wellington Roberto – Osmar Dias.
VOTO EM SEPARADO
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Resolução do Senado no 82, de 2000, que dispõe sobre a Polícia do Senado Federal.
I – Relatório
O relator do Projeto de Resolução do Senado nº
82, de 2000, que “dispõe sobre a Polícia do Senado
Federal”, Senador Romeu Tuma, considerou que a
Polícia criada pelo Projeto cumpre o disposto na
Constituição Federal e no Regimento Interno do Se nado, além de observar o disposto na Lei nº 8.112, de
1990. Conclui o relator, conseqüentemente, pela
aprovação do projeto.
A meu ver, entretanto, o projeto é inconstitucional, além de constituir-se em excesso dispensável,
pelas razões que explicito a seguir.
II – Voto
Temos defendido em diversas ocasiões uma
profunda reforma das instituições de Polícia, inclusive
defendendo a reestruturação da segurança pública,
com a criação de uma única polícia, civil, armada e
uniformizada. Em razão disso, nos parece desproporcional a idéia de criar-se uma Polícia própria do Senado Federal, especialmente quando já se tem, a meu
ver, uma Subsecretaria de Segurança Legislativa que
exerce, de maneira eficiente, os poderes de polícia
que se quer atribuir agora a um órgão interno. Sem
contar ademais a possibilidade de requisição de
agentes policiais, conforme a necessidade e a seriedade do caso.
Há um grave equívoco no Projeto de Resolução
nº 82, de 2000. Entendemos que, nos termos do art.
144 da Constituição Federal, só há uma Polícia, da
qual fazem par te os diversos órgãos policiais públicos
ali referidos e que estão sob a jurisdição do Executivo;
em seu § 1º, inciso IV, exige-se a exclusividade judiciária da União para a Polícia Federal. Portanto, a proposição em tela fere o citado dispositivo, ao permitir a
criação de uma estrutura institucional voltada para as
tarefas e com prerrogativas da Policia judiciária.
Certamente, os órgãos policiais públicos estão
impedidos de executar atividades policiais nas dependências do Senado Federal, a não ser mediante soli-
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citação da Casa ou sob sua permissão. Mas essa
possibilidade de permissão existe, pode e deve ser
utilizada quando as instâncias competentes conside rarem necessário. De outro lado, o que nos parece é
que o Senado deve pretender regulamentar o poder
de Polícia e não criar um corpo de polícia, o que vai de
encontro ao preceito posto na Carta de 1988. Pode-se
modernizar ou reformar a Segurança do Senado,
idéia bem-vinda, mas não transformá-la em corpo po licial. Somos contrários, portanto, à idéia norteadora
do Projeto.
Agora, os excessos. O primeiro deles diz respei to à autorização para porte e uso de armas pela Sub secretaria de Segurança da Casa. Estabelece hoje o
Regimento Interno do Senado Federal, em seu art.
663, a proibição do porte de armas, enquanto o Proje to de Resolução nº 82, de 2000, pretende legitimar o
uso de armas dentro do Senado. Ora, temo-nos mos trado amplamente favoráveis ao desarmamento da
sociedade civil como estratégia para diminuição da violência. Não podemos, portanto, estar favoráveis ao
maior armamento dentro da Instituição. É inadmissí vel a permissão para tal, uma vez que a ninguém deve
ser permitido armar-se na sede do Poder Legislativo.
Somos igualmente contrários à idéia exorbitante
de que a segurança do Presidente do Senado Fede ral, “em qualquer localidade do território nacional e no
exterior”, deve ser atendida pela citada Subsecreta ria, posto que tal iniciativa é fator de aumento de gas tos com passagens e diárias, abrindo espaço para ir regularidades e abusos no trato da coisa pública. Qu ando essa segurança fizer-se necessária, que se faça
à solicitação à Polícia Federal e até às Forças Arma das, dada a especificidade desses órgãos, responsá veis constitucionais pela segurança de nossas autori dades.
Outra concepção trazida pelo projeto, que se
tem tornado corrente na administração pública e da
qual somos críticos, é a da terceirização dos serviços
prestados. Parece-nos preocupante defender a criação de uma policia da Casa e ao mesmo tempo prever que ela, no médio ou no longo prazo, poderá ser
exercida por segurança privada. Muitas têm sido as
denúncias de irregularidades nas contratações tercei rizadas, desde licitações fraudulentas, corrupção, en riquecimento ilícito a descumprimento de contrato
para com os trabalhadores envolvidos. Portanto,
quando se levantam dúvidas contra as terceirizações,
não nos parece sensato promovê-la no âmbito da
Casa, particularmente na área de segurança.
Há ainda no Projeto outras questões menores,
sobre as quais não me alongarei, mas que devo citar:
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uma delas é a criação da figura de “delegado” responsável pelos inquéritos (Diretor de Polícia do Senado
Federal), que elaboraria o auto de prisão em flagrante, interrogaria o preso e colheria o depoimento das
testemunhas, configurando-se clara exorbitância de
funções; outra, o treinamento dos servidores: somos
amplamente favoráveis à qualificação de servidores,
mas isso deve fazer parte de uma política de Recursos Humanos da Casa e não constar, absurdamente,
de um Projeto de Resolução. Embora marginais, es sas são questões relevantes e reforçam a negatividade da Proposta.
Em vista do exposto, votamos contra o relatório
apresentado.
Sala das Sessões, 31 de maio de 2001. – Roberto Freire.
VOTO EM SEPARADO
Perante à Comissão de Constituição, Justiça E Cidadania, sobre o Projeto
de Resolução nº 82, de 2000, que Dispõe
sobre a Polícia do Senado Federal.
I – Relatório
Trata-se do Projeto de Resolução em epigrafe,
de autoria da Comissão Diretora, apresentado nos
termos do art. 98, II e III, do Regimento interno do Senado Federal, com a finalidade de dispor sobre a polícia interna da Casa.
O Projeto compõe-se de doze artigos e a ele foi
apresentada a Emenda nº 1 (Substitutiva), de autoria
do eminente senador Gilvam Borges, com o objetivo
de aperfeiçoar o Projeto original mediante a introdução de algumas mudanças, entre as quais a garantia
do direito de o servidor optar pela sua redistribuição
para a área de Processo Legislativo, a subordinação
da Polícia Legislativa diretamente à Primeira-Secretaria da Mesa, o exercício de sua direção somente por
servidor de carreira do Senado Federal, exclusivo da
Área de Polícia, e, ainda, estabelece o livre porte de
armas para o Policial Legislativo do Senado Federal
em todo o território nacional.
II – Voto
Justificamos o nosso voto em separado, amparado no art. 132, § 6º I, do Regimento Interno, em ra zão de não concordarmos integralmente com a con clusão do Relator do PRS nº 82, de 2000, que opinou
pela sua aprovação, com a rejeição da Emenda Substitutiva que a ele foi apresentada.
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Entendemos que a transformação da Subsecre taria de Segurança Legislativa do Senado Federal em
órgão de Polícia do Senado Federal acarretará a
transformação do cargo de Analista Legislativo e Técnico Legislativo, Área de Segurança, para Área de Polícia. A nosso juí zo, essa mudança causará lesão de
direitos adquiridos, por exemplo, daqueles servidores
que são advogados e que passarão a exercer ativida de incompatível com a advocacia, segundo disposto
no artigo 28, inciso V, da Lei nº 8.906/94, se o Projeto
for aprovado na forma proposta pelo Relator. Portan to, a opção de escolha pela redistribuição para outra
área do cargo de Analista ou Técnico Legislativo, conforme o caso, pelo prazo de sessenta dias após a pu blicação da resolução, é demonstração de respeito ao
direito adquirido.
Com o objetivo de evitar a violação a esse direi to, incluímos na Emenda nº 1 (Substitutiva), apresentada ao Projeto, a garantia de redistribuição de servi dores, por determinado prazo, conforme prevê o § 3º
do seu art. 2º, sugestão essa que, no entanto, não foi
acatada pelo Relator da matéria.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do PRS nº 82, de 2000, nos termos da seguinte:
EMENDA Nº (SUBSTITUTIVA)
(Ao Projeto de Resolução nº 82, de 2000)
Dispõe sobre a Polícia do Senado
Federal.
O Senado Federal resolve;
Art. 1º A Mesa fará manter a ordem e a disciplina
nas dependências sob a responsabilidade do Senado
Federal.
Art. 2º A Subsecretaria de Segurança Legislati va, unidade subordinada ao Primeiro-Secretário do
Senado Federal, é órgão de Polícia Legislativa Fede ral do Senado Federal.
§ 1º São consideradas atividades típicas da Po lícia do Senado Federal as de:
I – segurança do Presidente do Senado Federal,
em qualquer localidade do território nacional e no ex terior;
II – segurança dos Senadores e autoridades
brasileiras e estrangeiras sob a responsabilidade do
Senado Federal, em qualquer localidade do território
nacional e no exterior, quando solicitadas;
III – policiamento nas dependências sob a juris dição do Senado Federal;
IV – revista e de busca pessoal;
V – inteligência;
VI – registro;
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VII –. investigação e de sindicância compatíveis
com os objetivos do órgão policial.
§ 2º A Direção da Polícia Legislativa do Senado
Federal será exercida por servidor de carreira do Se nado Federal, exclusivo da área de Polícia; e as atividades típicas da Polícia Legislativa Federal do Senado Federal, serão exercidas exclusivamente por Ana listas Legislativos, Área de Polícia e Segurança, es pecialidade Segurança; e por Técnicos Legislativos,
Área de Polícia, Segurança e Transporte, especialidade Segurança.
§ 3º Fica assegurada aos Analistas Legislativos,
Área de Polícia e Segurança, especialidade Segurança, e aos Técnicos Legislativos, Área de Polícia, Se gurança e Transporte. especialidade Segurança, para
garantia da manutenção de direitos, a opção de escolha, pelo prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Resolução, de redistribuição para o cardo
de Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo
e Técnico Legislativo, Área de Processo Legislativo,respectivamente.
Art. 3º Caberá à Polícia do Senado Federal dar
cumprimento às determinações da Mesa e servir
como órgão de apoio à Corregedoria Parlamentar do
Senado Federal.
§ 1º Representação Externa do Senado Federal, Comissão Parlamentar de Inquérito e Senadores
poderão ser acompanhados pela Polícia da Casa,
desde que haja autorização expressa da Mesa.
§ 2º O policiamento das dependências externas
do Senado Federal será feito, ordinariamente, pela
Polícia da Casa, podendo ser feito, caso haja necessidade, com o auxílio de qualquer outra força policial,
mediante convênio ou solicitação expressa da Mesa
Diretora, e dirigida por pessoa competente, que por
ela for designada.
§ 3º Nas dependências internas do Senado Federal e nas de sua responsabilidade, é vedada a atuação de qualquer força policial, exceto quando legalmente autorizadas pela Mesa.
Art. 4º A Polícia do Senado Federal deverá manter suas atividades sem interrupção e em regime de
escalas a serem definidas pelo Diretor da Subsecretaria de Segurança Legislativa e homologadas pelo
Diretor-Geral.
Parágrafo único. O servidor da Polícia do Senado Federal poderá dedicar até dez horas de sua jornada semanal de trabalho no aperfeiçoamento profissional de suas atividades.
Art. 5º Compete ao Diretor da Subsecretaria de
Segurança Legislativa, se não houver designação di-
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versa do Diretor-Geral, a presidência de qualquer in vestigação relacionada com as atribuições regula mentares do órgão de polícia do Senado Federal.
§ 1º A Polícia do Senado Federal, nas investiga ções de suas competência e desde que autorizada
pelo Diretor-Geral, poderá solicitar a cooperação téc nica de órgãos policiais especializados.
§ 2º Serão observados, nas investigações, os
preceitos do Código de Processo Penal brasileiro e
procedimentos técnicos da Polícia Judiciária da
União, no que lhe forem aplicáveis.
Art. 6º O Diretor da Polícia do Senado Federal,
por determinação do Diretor-Geral, poderá revistar e
realizar busca pessoal nas dependências do Senado
Federal, elaborando, nesse caso, o respectivo auto.
Parágrafo único. A revista nos gabinetes dos Senadores somente poderá ser realizada com a autori zação do respectivo parlamentar.
Art. 7º Nos casos de crime e ou prisão em fla grante nas dependências do Senado Federal, ressal vada a competência do Corregedor da Casa, compe te ao Diretor da Polícia Legislativa do Senado Fede ral, ou a quem ele designar, elaborar o auto de prisão
em flagrante, proceder ao interrogatório e colher o depoimento das testemunhas, providenciando, então, o
encaminhamento do caso à Polícia Judiciária, dan do-se notícia do ocorrido ao Primeiro-Secretário e ao
Corregedor do Senado Federal.
Art. 8º É proibido o porte de arma de qualquer
espécie, tanto nas dependências do Senado Federal,
como nas suas extensões e órgãos supervisionados.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica aos
Policiais Legislativos do Senado Federal e Câmara
dos Deputados, assim como às pessoas que, por ex pressa imposição legal, só possam exercer as res pectivas atividades profissionais, da Casa, portando
armamento, nem àquelas designadas para prestar
segurança pessoal a autoridades nacionais ou es trangeiras, desde que, neste último caso, haja comu nicação escrita à Diretoria de Polícia Legislativa Fe deral do Senado Federal, com antecedência mínima
de quarenta e oito horas, indicando o tipo e número
do armamento a ser utilizado, assim como os nomes
das pessoas destacadas para esse fim.
§ 2º Ocorrendo, nos locais sob a jurisdição da
Polícia do Senado, o porte de arma não autorizado
por esta Resolução, será lavrado o auto de apreensão
da arma, informando-se imediatamente ao Correge dor, que adotará as providências legais pertinentes
ao caso.
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§ 3º O Policial Legislativo Federal do Senado
Federal, devidamente qualificado, tem livre porte de
armas em todo território nacional, devendo as autoridades prestar-lhe todo apoio necessário para o desempenho de sua missão.
Art. 9º O Policial Legislativo Federal do Senado
Federal será identificado por documento próprio,
subscrito pelo Presidente do Senado Federal.
Art. 10. Será permitido a qualquer pessoa, convenientemente trajada e portando crachá de identificação, ingressar e permanecer no edifício principal
do Senado Federal e seus anexos durante o expediente, e assistir dos locais autorizados às sessões do
Plenário e às reuniões das Comissões.
Parágrafo único. O espectador ou visitante que
se comportar de forma inconveniente, a juízo do Pre sidente do Senado Federal ou de Comissão, bem
como qualquer pessoa que perturbar a ordem em re cinto da Casa, será compelido a sair, imediatamente,
dos edifícios do Senado.
Art. 11. O Policial Legislativo Federal poderá dar
apoio às demais policias em suas missões e/ou na
manutenção da ordem pública, por solicitação ou
quando as circunstâncias exigirem, vedada a livre
atuação em missões e atribuições que não lhe sejam
afetas.
Art. 12. Ficam revogados o caput e os §§ 1º e 2º
do art. 663 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala da Comissão – Sebastião Rocha.
PARECER Nº 941, DE 2002
Da Comissão Diretora, sobre as
emendas de nºs 1 e 2, de Plenário apresentadas ao Projeto de Resolução nº 82,
de 2000, que dispõe sobre a Polícia do
Senado Federal.
Relator: Senador Carlos Wilson
I – Relatório
São submetidas ao exame desta Comissão Di retora as emendas nºs 1 e 2, de Plenário, oferecidas
ao Projeto de resolução nº 82/2000, que trata da Polícia do Senado Federal.
Encaminhado à apreciação da Comissão de
Constituição Justiça e Cidadania - CCJ, recebeu o
Projeto novas emendas, uma substitutiva, do Senador Gilvam Borges e dois Votos em Separado, um do
Senador Roberto Freire, contrário ao Projeto in to -
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tun, e outro do Senador Sebastião Rocha, que con cluiu pela apresentação de uma emenda substitutiva.
O Relator da matéria na CCJ, Senador Romeu
Tuma, entendeu pela constitucionalidade e legalidade
do Projeto, aperfeiçoando-o com a apresentação de
quatro emendas.
II – Análise
Após análise detalhada das valiosas proposi ções oferecidas pelos citados parlamentares, esta
Comissão tem a considerar que:
1 – Dispositivo constitucional fixa como competência privativa do Senado Federal “dispor sobre polícia”;
2 – O Regimento Interno da Casa - Resolução
nº 93, de 1970, com vistas a atender ao previsto pela
Constituição Federal, atribui à Comissão Diretora a
competência para regulamentar a polícía interna do
Senado Federal; e
3 – É da Mesa a responsabilidade pela ordem e
disciplina nas dependências desta Casa.
Assim, visto ser da competência privativa do Senado Federal, na conformidade do art. 52, inciso XIII,
da Constituição Federal, e do art. 98, inciso II, do seu
Regimento Interno, e tendo por fundamento o princí pio de que a competência é irrenunciável, não há de
se admitir que a jurisdição da Mesa, originária de dis positivo constitucional, seja desrespeitada ou desco nhecida.
A Subsecretaria de Segurança Legislativa do
Senado Federal, por já desempenhar tarefas per tinentes ao objeto do presente Projeto e contar com
efetivo funcional em quantitativo suficiente, é o órgão
indicado ao apoio à Mesa no exercício da atividade de
polícia a ela afeta.
Por todas essas razões, apresentamos emenda
substitutiva ao Projeto em discussão, no intuito não só
de preservar essa competência, mas também objeti vando dar fim a conflitos identificados entre organis mos da atividade de polícia de Brasília, que se furtam
da apuração de ocorrências nos próprios do Senado,
sob a alegação de que é atribuição desta Casa - nos
termos da Constituição Federal - a exemplo do que
ocorre na Câmara dos Deputados.
A implementação de todos os procedimentos
decorrentes desta Resolução, em razão da falta de
recursos materiais e do tempo que demanda a capa citação desse corpo funcional, far-se-á gradativamen te, na medida em que forem supridas essas necessi dades, por Ato da Comissão Diretora, posto que esta
detém o poder de polícia originário.
III – Voto
Com essas considerações, somos pela Aprova ção do Projeto, na forma da emenda a seguir:
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EMENDA Nº 7 SUBSTITUTIVO – CDIR
(ao Projeto de Resolução nº 82, de 2000)
Dispõe sobre o Poder de Polícia do
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Mesa fará manter a ordem e a disciplina
nas dependências sob a responsabilidade do Senado
Federal.
Art. 2º A Subsecretaria de Segurança Legislativa, unidade subordinada à Diretoria Geral, é o órgão
de Polícia do Senado Federal.
§ 1º São consideradas atividades típicas de Polícia do Senado Federal:
I – a segurança do Presidente do Senado Federal, em qualquer localidade do território nacional e no
exterior;
II – a segurança dos Senadores e autoridades
brasileiras e estrangeiras, nas dependências sob a
responsabilidade do Senado Federal;
III – a segurança dos Senadores e de servidores
em qualquer localidade do território nacional e no exterior, quando determinado pelo Presidente do Senado Federal;
IV – o policiamento nas dependências do Senado Federal;
V – o apoio à Corregedoria do Senado Federal;
VI – as de revista, busca e apreensão;
VII – as de inteligência;
VIII – as de registro e de administração inerentes à Polícia;
IX – as de investigação e de inquérito.
§ 2º As atividades típicas de Polícia do Senado
Federal serão exercidas exclusivamente por Analistas
Legislativos, Área de Polícia e Segurança e por Técnicos Legislativos, Área de Polícia, Segurança e Transporte, desde que lotados e em efetivo exercício na
Subsecretaria de Segurança Legislativa.
Art. 3º É proibido o porte de arma de qualquer
espécie nas dependências do Senado Federal e de
seus órgãos supervisionados, excetuado aos servidores no exercício de atividade típica de polícia, e
com a autorização expressa do Presidente do Senado Federal.
§ 1º A autorização de que trata este artigo de penderá de prévia habilitação em curso específico e
avaliação psicológica, renovados periodicamente e
de treinamento em estandes oficiais.
§ 2º Ato da Comissão Diretora disciplinará as situações especiais não previstas no caput deste artigo.
Art. 4º Na hipótese de ocorrência de infração penal nas dependências sob a responsabilidade do Se nado Federal, instaurar-se-á o competente inquérito
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policial presidido por servidor no exercício de ativida de típica de polícia, bacharel em Direito.
§ 1º Serão observados, no inquérito, o Código
de Processo Penal e os regulamentos policiais do
Distrito Federal, no que lhe forem aplicáveis.
§ 2º O Senado Federal poderá solicitar a coope ração técnica de órgãos policiais especializados ou
requisitar servidores de seus quadros para auxiliar na
realização do inquérito.
§ 3º O inquérito será enviado, após a sua con clusão, à autoridade judiciária competente.
Art. 5º Os servidores lotados e em efetivo exercí cio na Subsecretaria de Segurança Legislativa pas sam a ser identificados por documento próprio.
Art. 6º Fica assegurada aos Analistas Legislati vos, Área de Polícia e Segurança, especialidade Se gurança, e aos Técnicos Legislativos, Área de Polícia,
Segurança e Transporte, especialidade Segurança, a
opção, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publica ção desta Resolução, por cargo equivalente na Área
de Processo Legislativo, em que ficam transfor mados os cargos ocupados pelos optantes.
Art. 7º Os procedimentos decorrentes do dis posto nesta Resolução serão regulados por Atos da
Mesa Diretora e por Provimentos da Corregedoria,
devendo, até a sobrevinda da regulamentação, o detido não parlamentar ser encaminhado imediatamente
à polícia judiciária.
Art. 8º Revogam-se o artigo 663, caput, §§ 1º e
2º, do Regulamento Administrativo do Senado Federal; o inciso III, do artigo 2º, da Resolução nº 63, de
1997; e o art. 6º da Resolução nº 61, de 1980.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Sessões, – Ramez Tebet – Antonio
Carlos Valadares – Mozarildo Cavalcanti – Edson
Lobão – Carlos Wilson.
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
....................................................................................
....................................................................................
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Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:
....................................................................................
XIII – dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção
dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e
a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na
lei de diretrizes orçamentárias;
....................................................................................
....................................................................................
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.
....................................................................................
....................................................................................
Ofício nº 159/2002-PRSECR
Brasília, 11 de setembro de 2002
Senhor Secretário-Geral,
Incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor Senador
Carlos Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Federal, para encaminhar a essa Secretaria Geral da
Mesa, o Projeto de Resolução do Senado nº 82, de
2000, que “dispõe sobre a Polícia do Senado Federal”, devidamente relatado por Sua Excelência e aprovado pela Comissão Diretora.
Reitero minha expressão de estima e apreço. Luiz Cláudio de Brito, Chefe de Gabinete.
PARECERES NºS 942 E 943, DE 2002
Sobre o Projeto de Resolução nº 6,
de 2001, de autoria do Senador Lúcio
Alcântara, que dispõe sobre a estrutura e
o funcionamento da Subsecretaria de
Arquivo.
PARECER Nº 942, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Resolução nº 6, de 2001, que “dispõe sobre a
estrutura e o funcionamento da Subsecretaria de Arquivo.”
Relator: Senador Osmar Dias
Relator ad hoc: Senador Romeu Tuma
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I – Relatório
É submetido à análise desta Casa o Projeto de
Resolução nº 6, de 2001, de autoria do ilustre Sena dor Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a estrutura e
funcionamento da Subsecretaria de Arquivo.
O Projeto de Resolução em comento reestrutu ra a Subsecretaria de Arquivo desta Casa, ampliando
de dois para seis o número de serviços a ela subordi nados. Além disso, a proposição institui a Especiali dade Arquivologia nos níveis superior e intermediário
do Quadro de Pessoal desta Casa, ao mesmo tempo
em que cria, mediante transformação, quinze cargos
dessa Especialidade em cada um deles.
O projeto, também, cria a Comissão Permanen te de Avaliação de Documentos do Senado Federal,
determina o recolhimento, na Subsecretaria de Arquivo, dos documentos que instruírem petições e repre sentações dirigidas a esta Casa e prevê que o integram o Ato da Comissão Diretora que institui o Sistema de Arquivo e Controle de Documentos do Senado
Federal e do Congresso Nacional (SIARQ-SF), como
parte do Sistema de Arquivos do Poder Legislativo
Federal e do Sistema Nacional de Arquivos (SINAR),
de acordo com o disposto no art. 17 da Lei nº 8.159,
de 8 de março de 1991 e no inciso III, do art. 12 do Decreto nº 1.173, de 29 de junho de 1994.
O seu ilustre autor justifica a proposição afir mando que o presente projeto de resolução tem por
fim enquadrar a estrutura administrativa da Subse cretaria de Arquivo em uma nova realidade, com o
objetivo de compatibilizar o Senado Federal à legis lação arquivística vigente, principalmente à vista do
disposto na Constituição Federal (art. 23, I e II; 24,
VII e VIII; e 216, IV e §§ 1º, 2º e 4º).
O Projeto não recebeu emendas.
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Quanto à transformação de cargos, preconizada no art. 2º do projeto, a fim de atender a inclusão no
Quadro de Pessoal do Senado Federal da especialidade arquivologia, nada a objetar uma vez que, con forme estabelece o parágrafo único desse artigo os
cargos dessa especialidade somente poderão ser
preenchidos mediante concurso público e os candidatos aprovados, uma vez empossados, terão exercício
exclusivo na Subsecretaria de Arquivo, vedada, em
qualquer hipótese, sua lotação em outros órgãos do
Senado Federal e o atendimento de sua requisição
por órgãos da Administração Pública.
Assim, no que se refere à competência desta
Comissão estabelecida no art. 101, inciso I, do Regimento Interno, nada temos a opor ao projeto, quanto
aos requisitos de constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade, sendo o mesmo, de todo conveniente e oportuno, razão por que, o nosso parecer lhe é favorável, podendo, assim, ser submetido ao crivo da
douta Comissão Diretora, a quem compete exercer a
administração interna da Casa, nos termos do art. 98
e seu inciso IV do Regimento Interno, que melhor falará quanto ao mérito da proposição.
Do ponto de vista da técnica legislativa, parece-nos, tão-somente, necessário proceder-se a algumas correções de redação no projeto, com vistas à
correção de incorreções materiais e de remissão.
A vista do exposto, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Resolução nº 6, de 2001, com as
seguintes emendas:
EMENDA Nº 1– CCJ
Renumerem-se os incisos VI, VII e VIII do parágrafo único do art. 169 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, na redação dada pelo art. 1º
do PRS nº 6, de 2001, como incisos V, VI e VII, res pectivamente.
EMENDA Nº 2 – CCJ

É o relatório.
II – Voto
O requisito de constitucionalidade formal é atendido pelo Projeto de Resolução nº 6, de 2001, tendo
em vista que a matéria deve ser disciplinada em Re solução do Senado Federal (Constituição Federal,
art. 52, XIII).
A proposição encontra guarida nos objetivos
preconizados pela Política Nacional de Arquivos, com
ênfase no aprimoramento do processo de gestão do cumental e na garantia da preservação e conserva ção dos documentos, vindo, com certeza, propiciar à
Casa o fortalecimento de seu processo decisório e facultando ao cidadão o acesso à informação, conforme
o alcance estabelecido na Constituição Federal (arts.
23, III, e 216, § 2º).

Dê-se ao art. 10 do PRS nº 6, de 2001, a seguinte redação:
“Art. 10. É revogada a Seção II, “Da
Subsecretaria de Arquivo”, do Capítulo I,
“Das disposições especiais”, do Título “Das
disposições especiais, gerais e transitórias”,
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal (Resolução nº 58, de 1972).
Sala da Comissão, 14 de novembro de 2001. –
Bernardo Cabral, Presidente – Romeu Tuma, Relator Ad hoc – Antônio Carlos Júnior – Jefferson Peres – Pedro Simon – Marluce Pinto – Romero Jucá
– Bello Parga – José Agripino – José Eduardo Dutra – Ricardo Santos – Luiz Otávio – Artur da Távola – Francelino Pereira.
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PARECER Nº 943, DE 2002
Da Comissão Diretora do Senado
Federal, sobre o Projeto de Resolução do
Senado nº 6, de 2001, que “dispõe sobre
a estrutura e o funcionamento da Subsecretaria de Arquivo do Senado Federal.”
Relator: Senador Carlos Wilson
I – Relatório
Em pauta o Projeto de Resolução do Senado nº
6, de 2001, que “dispõe sobre a estrutura e o funcio namento da Subsecretaria de Arquivo do Senado Federal.”
De autoria do nobre Senador Lúcio Alcântara, o
art. 1º do Projeto de Resolução em pauta altera o Re gulamento Administrativo do Senado Federal, confor me a Resolução nº 9, de 1997, reestruturando a Sub secretaria de Arquivo da Casa, que passaria a contar
com quatro novos serviços, o que implica em um total
de seis serviços nesta subsecretaria.
O art. 2º do projeto sob análise institui a Especi alidade Arquivologia nos níveis superior e intermediá rio do Quadro de Pessoal da Casa, por intermédia da
transformação de cargos vagos atualmente existen tes. O art. 3º determina as competências dos novos
cargos.
O art. 4º cria a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Senado Federal com a incum bência de elaborar e atualizar o Código de Classifica ção de Documentos de Arquivo e a Tabela Básica de
Temporalidade de Documentos de Arquivo, e provi denciar a relação dos documentos que devam ser eliminados, a ser submetida à Comissão Diretora.
O art. 5º estabelece que os documentos que instruírem petições ou representações dirigidas ao Se nado Federal ou ao Congresso Nacional serão reco lhidos à Subsecretaria de Arquivo, quando não devam
ser encaminhados à Câmara dos Deputados.
O art. 6º determina que os processos originários
da Administração Pública, que instruírem proposi ções definitivamente arquivadas, poderão ser devolvi dos ao órgão de origem, quando solicitadas.
O art. 7º integra a esta Resolução, no que cou ber, os termos do Ato da Comissão Diretora que instituiu o sistema de Arquivo e Controle de Documentos
do Senado Federal e do Congresso Nacional –
SIARQ-SF, como parte do Sistema Nacional de Arquivos – SINAR, em conformidade com a Lei nº 8.159,
de 8 de março de 1991, e com o Decreto nº 1.173, de
29 de junho de 1994.
O art. 8º autoriza a então Subsecretaria de
Administração de Pessoal a republicar o Regulamen to Administrativo do Senado Federal, com as altera -
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ções decorrentes desta Resolução. O art. 9º determina que esta Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação e o art. 10 revoga as disposições que
especifica.
A matéria foi submetida à deliberação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo
merecedor de parecer favorável, com a apresentação
de duas emendas, relativas à técnica legislativa.
É o relatório.
II – Voto
A importância da organização e guarda dos documentos do Senado Federal é inconteste, pois a preservação da memória nacional sempre foi uma das
prioridades desta Casa.
O presente Projeto de Resolução objetiva ade quar a estrutura da Subsecretaria de Arquivo às reais
necessidades do setor, para que esta Subsecretaria
possa cumprir a contento suas obrigações. Por esta
razão, somos favoráveis à aprovação do Projeto de
Resolução nº 6, de 2001, com a apresentação da se guinte emenda:
EMENDA Nº 3–CDIR
Dê-se aos arts. 8º e l0º do Projeto de Resolução
do Senado nº 6, de 2001, a seguinte redação:
“Art. 8º É a Comissão Diretora autorizada a consolidar, mediante ato a ser expedido no prazo de 90 (noventa) dias, o Regulamento Administrativo do Senado Federal
com as alterações decorrentes da Resolução nº 9, de 1997, e das Resoluções posteriores a ela, inclusive esta, assim como dos
Atos da Comissão Diretora editados para
cumprir o disposto no art. 16 da Resolução
nº 9, de 1997.
..............................................................
Art. 10. São revogados os arts. 242 a
247 e 637 a 643 do Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução nº 58, de
1972), os arts. 169 a 172 também do Regulamento Administrativo, com a redação dada
pela Resolução nº 9, de 29 de janeiro de
1997, e o art. 30 da Resolução nº 9, de 1997.”
Justificação
A emenda objetiva inserir na hierarquia de Re solução – no caso a Resolução nº 58, de 1972, que
“dispõe sobre o Regulamento Administrativo do Senado Federal” – todos os Atos editados pela Comis-
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são Diretora em cumprimento ao art. 16 da Resolução
nº 8, de 29 de janeiro de 1997. Dessa forma, todos esses Atos resultariam convalidados como resoluções,
uma vez aprovado o PRS nº 6, de 2001.
De forma similar, o propósito desta emenda é fazer cumprir a determinação contida no art. 30 da Re solução nº 9, de 1997, mas que até hoje não foi exe -
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cutado: a consolidação do Regulamento Administrativo do Senado Federal, necessária em virtude das inúmeras alterações ocorridas ao longo dos anos.
Sala de Reuniões, – Ramez Tebet – Mozarildo Cavalcanti – Carlos Wilson – Antonio Carlos
Valadares – Ronaldo Cunha Lima.
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1.1 – Ao Consultor Legislativo, Área de Consul toria e Assessoramento, Especialidade Assessora mento Legislativo, incumbem atividades, de nível su perior e especializado, de consultoria e assessora mento técnico à Comissão Diretora, à Mesa, às Co missões e aos Senadores no desempenho, do Con gresso Nacional, das suas funções legislativa, parla mentar e fiscalizadora, consistindo na elaboração e
divulgação de estudos técnicos opinativos sobre ma térias de interesse institucional do Senado Federal e
do Congresso Nacional, a preparação, por solicitação
dos Senadores, de minutas de proposições, de pro nunciamentos e de relatórios e na prestação de es clarecimentos técnicos atinentes ao exercício das
funções constitucionais do Senado Federal.
1.2 – Ao Consultor Legislativo, Área de Consul toria e Assessoramento.
Especialidade Assessoramento em Orçamen tos, incumbem atividades, de nível superior e especi alizado, de prestação de consultoria e assessora mento em planos e orçamentos públicos à Comissão
Mista Permanente de que trata o § 1º do artigo 166 da
Constituição Federal, à Mesa, às demais Comissões
e aos Senadores no desempenho, do Congresso Na cional, das suas funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na elaboração e divulgação
de estudos técnicos opinativos sobre elaboração,
execução, acompanhamento e fiscalização de planos
e orçamentos públicos, quando do interesse instituci onal do Senado Federal e do Congresso Nacional, na
preparação, por solicitação dos Congressistas, de minutas de proposições e de relatórios sobre planos e
orçamentos públicos, e na prestação de esclareci mentos técnicos atinentes ao exercício das funções
constitucionais do Senado Federal e do Congresso
Nacional, em matéria de planos e orçamentos públi cos.
2.1 – Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Pro cesso Legislativo, incumbem atividades de nível su perior, de natureza pouco repetitiva, envolvendo su pervisão, coordenação, orientação e execução de trabalhos legislativos; estudos e assistência técnica na
formulação e análise de proposições e outros docu mentos parlamentares, bem assim de trabalhos de
análise, pesquisa e recuperação da informação ins trutiva do processo legislativo.
2.2 – Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade
Orçamento Público, incumbem atividades de supervi são, programação, coordenação ou execução especi alizada, em grau de maior complexidade, referentes a
estudos e projetos de pesquisa e análise econômicas
nacionais e internacionais, sobre comércio, indústria,
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finanças, estrutura patrimonial e investimentos nacionais e estrangeiros.
2.3 – Ao Analista Legislativo. Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Taquigrafia, incumbem atividades de nível superior, de natureza pouco repetitiva, envolvendo supervisão, coordenação, orientação e execução dos trabalhos de gravação, registro taquigráfico, interpretação, revisão, e redação final de debates e pronunciamentos, bem as sim o planejamento da elaboração dos originais para
publicação no órgão oficial.
2.4 – Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Biblioteconomia, incubem, atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada,
em graus de maior e mediana complexidade, referentes a trabalhos de pesquisa, estudo e registro bibliográfico de documentos e informações culturais.
2.5 – Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Tradução e Interpretação, incumbem atividades de tradução, interpretação e versão de documentos legislativos e administrativos de interesse do Senado Federal; e executar outras tarefas correlatas.
3.1 – Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico Administrativo, Especialidade Administração,
incumbem atividades de supervisão, programação,
coordenação ou execução especializada, em graus
de maior e mediana complexidade, referentes a estudos, pesquisas, análises e, projetos sobre administração em geral e organização e métodos.
3.2 – Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico-Administrativo, Especialidade Análise de
Custo, incumbem atividades de análise de custo.
4.1 – Ao Analista Legislativo Área de Controle
Interno, Especialidade Contabilidade, incumbem ati vidades de supervisão, programação, coordenação
ou execução especializada, cm grau de maior complexidade, referentes a trabalhos de administração financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria,
compreendendo análise e perícia contábeis.
5.1 – Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Medicina, incumbem – atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução especializada, em grau de mai or complexidade, referentes a trabalhos de defesa e
proteção à saúde individual ou coletiva, incluindo medidas de profilaxia e terapêutica.
5.2 – Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social Especialidade Odontologia, incumbem atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução especializada, em grau de
maior complexidade.. referentes a estudos e trabalhos relativos à assistência buco-dentária.
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5.3 – Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Farmácia, incum bem atividades de supervisão, coordenação ou exe cução especializada, em grau de maior e média com plexidade, referentes aos trabalhos e estudos relati vos à análise clínica.
5.4 – Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Psicologia, incum bem atividades de supervisão, coordenação progra mação ou execução especializada, em grau de maior
complexidade referentes a estudos sobre o compor tamento humano e a dinâmica da personalidade, en volvendo diagnóstico psicológico, orientação psico pedagógica e solução dos problemas de ajustamento
do ser humano.
5.5 – Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Assistência Social,
incumbem atividades de supervisão, coordenação,
programação ou execução especializada, referentes
a trabalhos relacionados com o desenvolvimento, di agnóstico e tratamento da comunidade, em seus as pectos sociais.
5.6 – Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Enfermagem, in cumbem atividades de supervisão, coordenação, pro gramação ou execução especializada, em grau de
maior complexidade referentes a trabalhos relativos à
observação, ao cuidado, à educação sanitária dos doentes, gestantes e acidentados, ao cumprimento das
prescrições médicas e aplicação de medidas destina das à prevenção de doenças.
6.1 – Ao Analista Legislativo, Área de Instalações,
Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço
Físico, Especialidade Arquitetura, incumbem atividades
de execução qualificada, sob supervisão, de trabalhos
relativos à fiscalização de obras do Senado Federal e
ao exame e elaboração de normas para a administração e conservação de próprios artísticos.
6.2 – Ao Analista Legislativo, Área de Instala ções, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de
Espaço Físico, Especialidade Engenharia, incumbem
atividades de supervisão, programação, coordenação
ou execução especializada, em grau de maior com plexidade, referentes a estudos, em geral, sobre re giões, zonas, cidades, obras estruturais, transportes,
desenvolvimento industrial, preservação e explora ção de riquezas minerais, assim como projetos relati vos à construção, à fiscalização de obras do Senado
Federal e à elaboração de normas para a conserva ção e reconstituição dos bens do Senado Federal.
6.3 – Ao Analista Legislativo, Área de Instala ções, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de
Espaço Físico, Especialidade Manutenção de Máqui nas gráficas, incumbem atividades de supervisão, co ordenação, programação ou execução especializada,
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em grau de maior complexidade, de ações que objetivem a manutenção das máquinas, equipamentos e
sistemas gráficos; emissão de pareceres técnicos
opinativos sobre aquisição, instalação e alienação de
maquinaria gráfica em geral; e executar outras atividades correlatas.
7.1 – Ao Analista Legislativo, Área de Polícia,
Segurança e Transporte, Especialidade Segurança.
incumbem atividades de nível superior, envolvendo-a
supervisão, a coordenação e a execução dos trabalhos de policiamento diurno e noturno, das dependências do Senado Federal; de segurança às autoridades
do Senado e às personalidades brasileiras e estrangeiras, na área de jurisdição do policiamento do Se nado Federal; e a execução de outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.
8.1 – Ao Analista Legislativo, Área de Comunicação Social, Eventos e Contatos. Especialidade Comunicação Social, incubem atividades de supervisão,
coordenação ou execução especializadas, em graus
de maior e mediana complexidade, referentes a trabalhos de relações públicas, redação, revisão, coleta e
preparo de informações para a divulgação oficial falada, escrita ou televisionada.
9.1 – Ao Analista Legislativo da Área de Advocacia incumbem atividades de nível superior, consistindo
na execução de estudos técnicos opnativos sobre matérias jurídicas de interesse institucional da Casa e de
competência de sua Advocacia, na preparação de informação em mandados de segurança e em outros procedimentos judiciais referentes ao Senado Federal ou de
interesse deste, na atuação, sob orientação do titular da
Advocacia do Senado Federal, na representação judicial e extrajudicial da Instituição; e execução de outras tarefas correlatas que lhe sejam atribuídas.
10.1 – Ao Analista Legislativo, Área de Consultoria, Especialidade Direito, - incumbem atividades de
nível superior, consistindo na elaboração de pareceres e estudos técnicos sobre matérias jurídicas relacionadas com a Secretaria Especial de Editoração e
Publicações; e executar outras tarefas correlatas.
11.1 – Ao Analista Legislativo; Área de Apoio
Técnico ao Processo Industrial Gráfico, Especialidade Processo Industrial Gráfico, incumbem atividades
de planejamento, supervisão, coordenação, programação ou execução especializada, em grau de maior
complexidade, de pesquisas, análises, projetos e es tudos referentes ao processo industrial gráfico; emis são de pareceres técnicos sobre definição de sistemas, equipamentos e matérias-primas; e executar outras atividades correlatas.
12.1 – Ao Analista Legislativo, Área de Redação
e Revisão de Textos Gráficos, Especialidade Redação e Revisão, incumbem atividades, em graus de
maior e mediana complexidade, referentes a traba-
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lhos de redação e revisão final de textos gráficos; e
executar outras tarefas correlatas.
1.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Processo Legislativo, incumbem atividades de nível médio, de – na tureza pouco repetitiva, envolvendo orientação e execução qualificada de trabalhos de apoio, em grau auxiliar,
às atividades de pesquisa e assistência técnica legislativa de nível superior, inclusive acompanhamento da tra mitação de proposições, bem como atividades de natureza repetitiva,. envolvendo execução qualificada, sob
supervisão e orientação de trabalhos de apoio, em grau
auxiliar, ao desenvolvimento dos trabalhos de pesquisa
legislativa de nível superior.
1.2 – Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Assistên cia a Plenários e Portaria, incumbem atividades de nível médio, envolvendo coordenação e orientação,
bem como execução qualificada, sob coordenação e
orientação, dos trabalhos relacionada com o atendi mento aos serviços de plenário e portaria.
2.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de apoio Técnico-Administrativo, Especialidade Administração, in cumbem atividades de nível médio e de natureza pouco repetitiva, relativas a estudos, pesquisas prelimi nares planejamento, em grau auxiliar, visando à im plantação de normas legais, regimentais e regula mentares, referentes à administração-geral e especí fica, e ainda relativas à execução qualificada, sob su pervisão e orientação, de trabalhos mecanográficos.
2.2 – Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico-Administrativo, Especialidade Datilografia, in cumbem atividades de nível médio e de natureza re petitiva, de execução e revisão, sob orientação supe rior, de trabalhos datilográficos.
3.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Controle
Interno, Especialidade Contabilidade, incumbem atividades de nível médio, envolvendo programação, coordenação ou execução especializada, em grau de mediana complexidade, referentes a trabalhos de administração financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria, compreendendo análise e perícia contábeis.
4.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Enfermagem, in cumbem atividades de coordenação, programação
ou execução especializada, em grau de mediana
complexidade, referentes a trabalhos relativos à ob servação, ao cuidado, à educação sanitária dos doen tes, gestantes e acidentados, ao cumprimento das
prescrições médicas e aplicação de medidas destina das à prevenção de doenças.
4.2 – Técnico Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Odontologia, in cumbem atividades de programação, coordenação
ou execução especializada, em grau de mediana
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complexidade, referentes a estudos e trabalhos relativos à assistência buco-dentária.
4.3 – Técnico Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Radiologia, incumbem atividades de operação de equipamentos radiológicos; e executar outras tarefas correlatas.
4.4 – Ao Técnico Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Reabilitação, incumbem atividades de assistência social ao reabilitando; e executar outras tarefas correlatas.
5.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Instalações,
Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço
Físico e Serviços Gerais, Especialidade Eletrônica e Telecomunicações, incumbem atividades de nível médio e
de natureza permanente, relacionadas com os serviços
de operação de peças, máquinas, aparelhos diversos,
motores e sistemas elétricos em geral.
5.2 – Ao Técnico Legislativo, Área de Instala ções, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de
Espaço Físico e Serviços Gerais, Especialidade Telefonia, incumbem atividades de nível médio relacionadas com operação de centrais telefônicas; e executar
outras tarefas corretatas.
5.3 – Ao Técnico Legislativo, Área de Instala ções, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de
Espaço Físico e Serviços Gerais, Especialidade Artesanato, incumbem atividades de nível médio e de natureza permanente, principais e auxiliares, relacionadas com os serviços de artífice em suas várias modalidades, abrangendo encargos de fabricação, conservação, transformação e operação de peças, máquinas, aparelhos diversos, motores e sistemas elétricos
e hidráulicos.
6.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte, Especialidade Segurança, incumbem atividades de nível médio, envolvendo o policiamento diurno e noturno, de todas as dependências
dos próprios do Senado Federal; a fiscalização da entrada e saída de pessoas; assistência às autoridades do
Senado Federal na realização de inquéritos ou investigações policiais; o trabalho de segurança às personalidades brasileiras e estrangeiras, na área de jurisdição
do policiamento do Senado Federal; e a execução de
outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas.
6.2 – Ao Técnico Legislativo, Área de Policia,
Segurança e Transporte, Especialidade Transporte,
incumbem atividades relacionadas com a chefia de
unidades ou equipes encarregadas do transporte oficial de passageiros e cargas, envolvendo, principalmente, a condução e conservação de veículos motorizados; atividades, em caráter operacional, de condução e conservação de veículos motorizados utilizados no transporte oficial de passageiros e cargas.
7.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Industrial Gráfico, Especialidade
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Processo Industrial Gráfico, incumbem atividades de
orientação, controle e execução qualificada das tare fas operacionais inerentes ao fluxo industrial gráfico,
observadas as especialidades setoriais, inclusive o
manuseio de equipamentos e máquinas; e executar
outras tarefas correlatas.
1.1– Ao Auxiliar Legislativo, Área de Apoio ao
Processo Industrial Gráfico, Especialidade Processo
Industrial Gráfico, incumbem atividades de execução,
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sob coordenação e orientação, em grau auxiliar, de
tarefas concernentes ao fluxo industrial gráfico; e executar outras tarefas correlatas.
1.2 – Ao Auxiliar Legislativo, Área de Segurança, Especialidade Segurança, incumbem atividades
de policiamento diurno e noturno das instalações do
parque gráfico da Secretaria de Editorial e Publicações; e executar outras atividades correlatas.
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Ofício nº 158/2002-PRSECR
Brasília, 11 de setembro de 2002
Ilustríssimo Senhor
Dr. Raimundo Carreiro Silva
Secretário-Geral da Mesa do Senado Federal
Nesta
Senhor Secretário-Geral,
Incumbiu-me o Excelentíssimo Senhor Senador
Carlos Wilson, Primeiro-Secretário do Senado Fede ral, para encaminhar a essa Secretaria Geral da
Mesa, o Projeto de Resolução do Senado nº 6, de
2001, que “dispõe sobre a estrutura e o funcionamen to da Subsecretaria de Arquivo do Senado Federal”,
devidamente relatado por Sua Excelência e aprovado
pela Comissão Diretora.
Reitero minha expressão de estima e apreço. –
Luiz Cláudio de Britto, Chefe de Gabinete.
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO-SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 644/2002, de 13 de setembro último, comuni cando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
30, de 1993 (nº 4.267/93, na Câmara dos Deputa dos), de autoria do Senador Nelson Carneiro, que au toriza a criação da Fundação de Assistência ao
Excepcional – FUNASE, e dá outras providências.
Nº 645/2002, de 13 de setembro último, comuni cando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
600, de 1999 (nº 3.982/2000, na Câmara dos Deputa dos), de autoria do Senador Luiz Pontes, que acres centa parágrafo único ao art. 393 da Consolidação
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para assegu rar o pagamento dos salários à empregada gestante,
demitida sem justa causa, até cinco meses após o
parto, e dá outras providências.
Nº 646/2002, de 13 de setembro último, comuni cando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº
58, de 2001 (nº 5.732/2001, na Câmara dos Deputa dos), de autoria do Senador Osmar Dias, que acres centa parágrafos ao art. 829 da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre as
provas testemunhais na Justiça do Trabalho, e dá ou tras providências.
Nº 647/2002, de 13 de setembro último, comuni cando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado nº

513

Quinta-feira

10 18313

554, de 1999 (nº 3.170/2000, na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador Luiz Estevão, que dispõe
sobre a obrigatoriedade do atendimento integral para
prevenir e tratar a obesidade, do Sistema Único de
Saúde.
Nº 1.408/2002, de 13 de setembro passado, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Se nado nº 94, de 2001 (nº 5.300/2001, naquela Casa),
de autoria do Senador Álvaro Dias, que institui o Dia
Nacional do Cientista Social e dá outras providências.
Nº 1.409/2002, de 13 de setembro passado, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Se nado nº 54, de 1999 (nº 3.673/2000, naquela Casa),
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.
Nº 1.410/2002, de 13 de setembro passado, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Se nado nº 141, de 1995 (nº 3.185/97, naquela Casa), de
autoria do Senador Odacir Soares, que define como
crime contra o livre exercício do Poder Legislativo Federal ofensa à integridade corporal ou à saúde de
membros desse Poder, e dá outras providências.
Nº 1.411/2002, de 13 de setembro passado,
comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do
Senado nº 54, de 1995 (nº 1.792/96, naquela Casa),
de autoria do Senador Pedro Simon, que autoriza o
Presidente da República a criar a Ouvidoria-Geral
da República e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior) –
O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior) –
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Benício Sampaio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 506, DE 2002
Requer a realização de Sessão
Especial do Senado Federal destinada a
homenagear o Dr. Ulysses Guimarães.
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado
Federal, Senador Ramez Tebet
Com fundamento no disposto no art. 199 do Regimento Interno do Senado Federal, requeremos a
Vossa Excelência a realização de Sessão Especial
destinada a homenagear o Dr. Ulysses Guimarães,
no 10º ano de sua morte, a completar-se no dia 12 de
outubro de 2002.
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Justificação
Rapidamente, passaram-se dez anos. Dez anos
se passaram, desde que rumores imprecisos davam
conta de que algo de grave poderia ter envolvido o helicóptero que levava o Dr. Ulysses Guimarães, o Se nador Severo Gomes e respectivas esposas, Dona
Mora Guimarães e Dona Henriqueta Gomes, de
Angra dos Reis para São Paulo, desaparecido duran te uma tempestade:
O susto inicial foi enorme, mas as esperanças
prevaleciam, fundadas na torcida e nas muitas ora ções de todos os brasileiros, que os tinham como pessoas muito queridas. Mas, o tempo foi passando e,
com ele, as esperanças se esmaecendo. Aos poucos,
foram aparecendo os corpos de Dona Mora, de Dona
Henriqueta, de Severo Gomes, do piloto do helicópte ro. Só Ulysses insistia em não aparecer. E, por anos a
fio, alimentou-se a esperança de que, algum dia, seu
vulto alto e esguio apareceria e sua voz forte e rouca
seria ouvida, em algum lugar. Entretanto, passados
dez anos, só nos resta homenageá-los com o melhor
do nosso carinho e da nossa saudade.
Ulysses Silveira Guimarães, filho de Ataliba Sil veira Guimarães e Amélia Correa Fontes, nasceu em
Rio Claro, Estado de São Paulo, no dia 6 de outubro
de 1916.
Em 1940, tornou-se Bacharel em Ciências Jurí dicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universi dade de São Paulo. Foi agraciado com o título de
Doutor Honoris causa pela Universidade de Seul,
Coréia do Sul.
Advogado e Professor, mas, sobretudo, Político.
Ulysses Guimarães foi um dos mais completos políti cos de nosso País. Deputado Estadual em São Paulo,
de 1947 a 1950, foi eleito e reeleito, por 11 mandatos
seguidos, Deputado Federal por São Paulo (1951-55,
1955-59, 1959-63, 1963-67, 1967-71, 1971-75,
1975-79, 1979-83, 1983-87, 1987-91, 1991-95), vin do a falecer, antes de completar o 11º mandato que o
povo paulista lhe confiou.
Foi o Orador Oficia, do Centro Acadêmico XI de
Agosto e, por concurso, o Orador da turma de Bacha réis de 1940. Também, por concurso, o maior prosa dor das Arcadas - Faculdade de Direito de São Paulo.
Professor Primário e da Escola Normal de Lins e
em vários outros ginásios. Professor de Direito Cons titucional das Faculdades Metropolitanas Unidas de
São Paulo e da Faculdade de Direito de Bauru, Pro fessor de Direito
Internacional Público da Faculdade de Direito
da Universidade Machenzie de São Paulo.
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Na Assembléia Legislativa de São Paulo, foi:
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais; Líder da Oposição, Membro da Assembléia Estadual
Constituinte que elaborou a Constituição do Estado
de São Paulo.
Foi, ainda: Candidato ao Governo do Estado de
São Paulo, em 1958: Ministro da Indústria e do Comércio no 1º Gabinete parlamentarista republicano
(1961/62);
Na Câmara dos Deputados, foi: Membro e Presidente da Comissão de Constituição e Justiça; Relator
e autor do Substitutivo ao Projeto de Reforma Bancária na Comissão Especial, com a criação do Banco
Central; Relator do Código Eleitoral; Relator da Lei sobre Abuso do Poder Econômico (antitruste); Relator
do Projeto que deu origem à Eletrobrás e Sub-relator
do projeto da petrobras. Autor do Requerimento de
Criação da Comissão Parlamentar de Inquérito - Multinacionais (1975)
Presidente do Parlamento Latino-Americano
eleito para o período de 1967-68,reeleito em 1969;
Vice-Presidente da Comissão Executiva do Diretório
Nacional do MDB (1966); Presidente da Comissão
Executiva do Diretório Nacional do MDB (1971/79).
Anti-Candidato pelo MDB a Presidência da Re pública Federativa do Brasil (1973), tendo Barbosa
Lima Sobrinho como seu vice.
Fundador do PMDB (1980) e seu Primeiro Pre sidente Nacional. Presidente da Câmara dos Deputados por 6 anos, nos períodos de 1956-57, 1985-86 e
1987-88. Presidente da Assembléia Nacional Constituinte (1987-88). Na qualidade de Presidente da Câ mara dos Deputados, assumiu, por diversas vezes, a
Presidência da República, por motivo de viagem do
Presidente da República, José Sarney, ao exterior.
Candidato do PMDB à Presidência da República Federativa do Brasil, nas eleições diretas de 1989.
Por 8 anos, exerceu a função de Representante
do Brasil junto à Organização das Nações Unidas.
Nas qualidades de Deputado Federal, de membro do Parlamento Latino-Americano, de Presidente
da Câmara dos Deputados e de várias de suas Comissões, além de Presidente do PMDB, integrou di versas missões oficiais ao exterior, na maioria das vezes, como chefe de delegação.
Ulysses Guimarães recebeu inúmeras homenagens entre títulos de cidadão honorário ou benemérito e outros, convindo destacar a homenagem de todos os Presidentes de Câmaras Municipais do Brasil
(1985). São inumeráveis os títulos de Cidadão Honorário recebidos nos mais diversos municípios brasilei-
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ros, além de New Oleans – EUA. Também são incon táveis as insígnias, medalhas e comendas concedi das pelas mais diversas instituições nacionais. Diver sos são, ainda, os Diplomas de Mérito que lhe foram
atribuídos.
No âmbito internacional, convém destacar as
seguintes condecorações: Ordem “El Sol Dei Peru” –
Grã-Cruz – Governo do Peru; Legião de Honra –
Grande Oficial Governo da França; Ordem de Boyacá
- Grã-Cruz – Governo da Colômbia; Ordem do Infante
D. Henrique - Grã-Cruz - Governo de Portugal; Ordem
de S. Gregório Magno - Comenda S. Fé; Ordem Naci onal do Mérito - Grã-Cruz - Governo do Paraguai;
Ordem do Mérito Diplomático Grã-Cruz - Governo da
Coréia.
Entre os trabalhos publicados, destacam-se:
“Poesias sob as Arcadas” (1940); “Vida Exemplar de
Prudente de Morais” (1940); “Tentativa” (1983) – Prê mio da Academia Paulista de Letras; “Navegar é pre ciso, Viver não é preciso” 1973); “Enquanto houver um
Homem, há Esperança para a Liberdade’ (1974); “Reforma com Democracia” (1975) “A Cruz na História do
Brasil” ,( 1978); “José Bonifácio e Romantismo Brasi leiro” (1978); “Socialização do Direito” (1978); “Rom pendo o Cerco” (1978); “Esperança e Mudança”
(1982); “A Travessia” (1983); “Diretas Já” (1984); “Mu dança” (1985); “Constituinte, Os Profetas do Amanhã”
(1987); “A Democracia e a Diplomacia” (1987); “A
irmã Pobre” (1988); “PT Saudações” (1988); “Estatuto
do Homem e da Democracia” (1988) “Endividamento
Externo sem Miséria Interna” (1988); “Constituição
Cidadã” (1988); “Da Fé fiz Companheira” (1989); “Va mos Ganhar” (1989); “Hexapresidente” (1989) “Ou
Mudamos ou Seremos Mudados” (1991); “As Desme didas Provisórias” (1991); “Oração do Adeus” (1991);
“Parlamentarismo - Além de ser mais forte, substitui
um regime mais fraco - Publicação Momento Legisla tivo” (1992).
Ulysses Guimarães foi o Criador das Faculda des de Direito e de Filosofia e Letras de Bauru, de Direito de Franca, de Odontologia de Lins e de Ciências
Econômicas de Marília. Também foi o propugnador
pela Faculdade de Filosofia de Rio Claro e pela Facul dade de Direito, Engenharia, Filosofia e Ciências
Econômicas de Taubaté.
Neste ponto, convém transcrever uma das mais
belas falas do homenageado, quando da promulga ção da Constituição da República Federativa do Brasil
de 1988, cuja elaboração foi, brilhantemente, presidi da por ele:

515

Quinta-feira

10 18315

“A CONSTITUIÇÃO CORAGEM
O Homem é o problema da sociedade brasileira:
sem salário, analfabeto, sem saúde, sem casa, por tanto sem cidadania.
A Constituição luta contra os bolsões de miséria
que envergonham o país.
Diferentemente das sete constituições anteriores, começa com o homem.
Graficamente testemunha a primazia do homem, que foi escrita para o homem, que o homem é
seu fim e sua esperança. É a constituição cidadã.
Cidadão é o que ganha, come, sabe, mora,
pode se curar.
A Constituição nasce do parto de profunda cri se que abala as instituições e convulsiona a sociedade.
Por isso mobiliza, entre outras, novas forças
para o exercício do governo e a administração dos
impasses. O Governo será praticado pelo executivo
e o legislativo.
Eis a inovação da Constituição de 1988: Dividir
competências para vencer dificuldades, contra a ingovernabilidade concentrada em um, é possibilita a
governabilidade de muitos.
É a Constituição Coragem.
Andou, imaginou, inovou, ousou, ouviu, viu,
destroçou tabus, tomou partido dos que só se salvam
pela lei.
A Constituição durará com a democracia e só
com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça.
Brasília, 5 de outubro de 1988. – Constituinte
Ulysses Guimarães, Presidente.”
Esta homenagem ao Dr. Ulysses Guimarães
que ora requeremos, Senhor Presidente, é minúscula diante da grandeza do homenageado, mas é sincera e vem do fundo do coração de brasileiros que
enxergam nele um dos maiores brasileiros de todos
os tempos.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2002. – Pedro Simon
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior) –
O requerimento será votado oportunamente.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Benício
Sampaio.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 234, DE 2002
Dispõe sobre requisitos e condi ções para o registro de nomes de domínio na rede internet no Brasil.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei estabelece requisitos e condições
para a realização de registro de nomes de domínio da
rede internet no Brasil.
Art. 2º Para os fins desta lei, considera-se nome
de domínio o conj unto de caracteres, que identifica
um endereço ria rede de computadores internet.
Art. 3º O registro de domínio será concedido a
qualquer pessoa física ou jurídica, de direito público
ou privado, atendidos os requisitos estabelecidos
nesta Lei.
Parágrafo único. As pessoas físicas ou jurídicas
estrangeiras que não tenham domicilio ou sede no
Brasil deverão constituir procurador domiciliado no
País, com poderes específicos.
Art. 4º O registro de um nome de domínio será
concedido ao primeiro interessado que o requerer,
atendidos os requisitos estabelecidos nesta lei.
Art. 5º Constituem requisitos para o registro de
nome de domínio, entre outros que vierem a ser estabelecidos em regulamentação:
I – a inexistência de registro prévio do mesmo
nome no mesmo domínio de primeiro nível;
II – a não configuração como nome não-regis trável, nos termos do art. 6º desta lei;
III – a comprovação da titularidade ou do legíti mo interesse, nos casos elencados no art. 7º desta
Lei.
Art. 6º São nomes não-registráveis:
I – palavras ou expressões de baixo calão ou
ofensivas à moral e aos bons costumes, à dignidade
das pessoas, bem como as que incentivem o crime ou
a discriminação em função de origem, raça, sexo, cor
ou credo;
II – palavras ou expressões decorrentes de re produção ou imitação, no todo ou em parte, ainda que
com acréscimos, de nome de domínio já registrado,
ou das hipóteses previstas no art. 7º, capazes de in duzir terceiros em erro;
III – os nomes que o órgão ou a entidade res ponsável pelo registro de nomes de domínio conside rarem prejudiciais à conveniência, segurança ou con fiabilidade do tráfego de informações na rede internet.
Art. 7º Não poderão ser registrados, salvo pelo
respectivo titular ou legítimo interessado:
I – nome civil, nome de família ou patronímico;
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II – nome artístico, singular ou coletivo, pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos;
III – designação ou sigla de entidade ou órgão
público, nacional ou internacional;
IV – nomes de países;
V – denominação de unidade da federação;
VI – nome comercial e denominação registrada
de pessoa jurídica;
VII – marcas registradas;
VIII – nomes internacionais não-proprietários de
fármacos e medicamentos, assim reconhecidos pela
Organização Mundial de Saúde;
VIII – indicações de procedência e denominações de origem, tal como definidas nos arts. 177 e
178 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.
Art. 8º O registro de nome de domínio será cancelado nas seguintes hipóteses:
I – renúncia expressa de seu titular;
II – prescrição;
III – nulidade do registro;
IV – perda da condição de titular ou legítimo interessado, nas hipóteses do art. 7º;
V – ordem judicial;
§ 1º Dar-se-á a prescrição quando o nome de
domínio registrado permanecer por um ano sem uso
regular.
§ 2º A nulidade do registro poderá ser declarada
de ofício pelo órgão ou pela entidade executora do registro e ainda argüida por qualquer interessado, nos
casos de descumprimento das disposições desta Lei,
especialmente as contidas nos arts. 5º, 6º e 7º.
§ 3º Nas hipóteses previstas nos incisos II, III e
IV, do caput, o cancelamento do registro será precedido de notificação, ao respectivo titular, que terá trinta
dias, a contar do recebimento, para regularizar a situação ou impugnar as razões que deram origem à notificação.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei tem como objetivo disciplinar o registro de nomes de domínio na rede internet.
Essa rede, que conecta computadores em todo
mundo, tem sido utilizada, de forma crescente, como
um importante mecanismo de disseminação de idéi as, informação e conhecimento, sem deixar de se voltar, cada vez mais, a aplicações comerciais. Nesse
contexto, as regras relativamente flexíveis e até infor-

OUTUBRO 2002

Outubro

de

ANAIS DO SENADO FEDERAL

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mais que ainda regulam importantes aspectos de sua
utilização tornam-se inadequadas ou ao menos insu ficientes para garantir a segurança jurídica requerida
pelas novas aplicações desenvolvidas com suporte
nessa rede. Um dos aspectos mais relevantes dessa
realidade é sem dúvida a questão dos registros de nomes de domínio.
Os nomes de domínio constituem um conjunto
de caracteres, que serve para identificar endereços
eletrônicos no âmbito da intemet. Em virtude dessa
função, os nomes de domínio costumam ser utiliza dos de forma associada a marcas, nomes e denomi nações próprias para identificar os endereços eletrô nicos de seus titulares. O Senado Federal, por exem plo. identifica seu site na intemet por meio do domínio
www.senado.gov.br, e da mesma forma procedem
empresas, pessoas físicas, instituições de ensino e
pesquisa, etc.
A regulamentação atual do sistema de registro
de nomes de domínio no Brasil foi estabelecida pelo
Comitê Gestor da Internet, criado por Portaria Inter ministerial nº 147, de 1995, dos Ministérios das Co municações e da Ciência e Tecnologia. As normas baixadas pelo Comitê privilegiam o primeiro requerente
de um registro, dando a este o direito de utilizar o
nome que leva a registro.
Esse sistema, contudo, não se mostra mais adequado à realidade presente, visto que, por meio dele,
permite-se o registro de nomes de pessoas, de em presas, de marcas, entre outros, por terceiros que
não seus respectivos titulares. Essa possibilidade tem
dado margem a que pessoas ou empresas de má-fé
registrem nomes próprios de terceiros para depois re vendê-los aos legítimos interessados, bem como com
outras finalidades igualmente reprováveis, como a difamação e a concorrência desleal, por exemplo.
Essa prática não é exclusiva do Brasil, e tem
sido identificada também em outros países do mundo.
E conhecida internacionalmente como cybersquat ting. Recentemente, os Estados Unidos da América
promulgaram lei com o objetivo de evitar esses abu sos, norma que ficou conhecida como Anticyhers quatting Consumer Protection Act. No mesmo sentido, também existem iniciativas legislativas em curso
na Bélgica e na Itália.
Diante dessa realidade,conclui-se pela necessi dade de normatizar os serviços de registro de nomes
de domínio na internet, de forma a estabelecer regras
claras de modo a evitar os abusos que estão sendo
cometidos nessa seara. A presente proposição legis lativa, por tanto, tem o intuito de proteger não somente
as empresas detentoras de marcas famosas, os artis -

517

Quinta-feira

10 18317

tas e as personalidades nacionalmente conhecidas,
mas também o cidadão comum, que pode ver o seu
nome utilizado indevidamente na rede por terceiros.
Da mesma forma, pretende-se também proteger os
usuários da rede que, com a adoção das medidas ora
propostas, não serão mais induzidos em erros que
decorrem do acesso a determinadas informações falsamente atribuídas a determinada pessoa ou empresa.
Com o intuito, portanto, de regular e estabelecer
regras claras e concisas sobre o assunto, o projeto,
após as disposições preliminares, voltadas ao estabelecimento de algumas definições fundamentais
para a própria compreensão de suas demais disposições, define, em seu art. 3º, quem poderá requerer o
registro de nomes de domínio na internet no Brasil.
Essa faculdade é estendida a qualquer pessoa física
ou jurídica, nacional ou estrangeira. Exige-se, contudo, dos estrangeiros que não tenham sede ou domicilio no Brasil que constituam procurador aqui domiciliado para atuar com poderes específicos.
Já no art. 4º, repete-se o princípio que rege o registro de nomes de domínio em nosso país até o mo mento, qual seja, o de que ele será concedido ao primeiro que o requerer. A inovação está contida na su jeição ao cumprimento dos requisitos constantes da
própria lei, previstos de forma específica nos arts. 5º a
7º Em outros termos, o registro será concedido ao primeiro que o requerer, desde que o faça validamente,
observadas as prescrições contidas no texto ora pro posto.
Os requisitos para o registro de um nome de domínio estão previstos no art. 5º, que faz referência expressa aos arts. 6º e 7º. Estes, por sua vez, cuidam
das vedações, ou seja, dos nomes que não podem
ser registrados (art. 6º) ou cujo registro só pode ser
requerido pelo titular ou legítimo interessado (art. 7º).
Essas talvez sejam as disposições mais importantes
deste projeto, pois são as que efetivamente estabelecem limites à liberdade hoje concedida a qualquer um
de registrar os nomes que quiser, sem nenhum respeito à titularidade de marcas, nomes comerciais e mesmo nomes próprios de pessoas físicas.
No art. 8º, enumeram-se os casos de cancelamento do registro. É de destacar o disposto no inciso
III e no § 2º, que se referem à nulidade do registro realizado fora das prescrições constantes dos já mencionados arts. 5º, 6º e 7º. Ressalte-se, contudo, a disposição constante do § 3º, que assegura ao titular do
nome de domínio o direito de impugnar as razões pelas quais se pretende cancelar seu registro, nas hipó-
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teses de prescrição, nulidade e perda da qualidade de
titular ou legítimo interessado.
Por meio dessas disposições, conforme já res saltado, pretende-se estabelecer regras claras e con cisas que possam conferir maior segurança às rela ções jurídicas decorrentes da utilização da rede inter net, em especial aquelas concernentes ao registro de
nomes de domínio. Mais do que isso, o presente pro jeto tem a finalidade de coibir os abusos atualmente
praticados, envolvendo os registros de nomes de do mínio realizados por pessoas de má-fé que buscam,
na exploração dos nomes e das marcas de terceiros,
lucros fartos e indevidos.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2002. – Wal deck Ornélas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996
Regula direitos e obrigações relati vos à propriedade industrial.
....................................................................................
TÍTULO IV
Das Indicações Geográficas
Art. 176. Constitui indicação geográfica a indica ção de procedência ou a denominação de origem.
Art. 177. Considera-se indicação de procedên cia o nome geográfico de país, cidade, região ou loca lidade de seu território, que se tenha tornado conheci do como centro de extração, produção ou fabricação
de determinado produto ou de prestação de determi nado serviço.
Art. 178. Considera-se denominação de origem
o nome geográfico de país, cidade, região ou localida de de seu território, que designe produto ou serviço
cujas qualidades ou características se devam exclusi va ou essencialmente ao meio geográfico. incluídos
fatores naturais e humanos.
Art. 179. A proteção estender-se-á à representa ção gráfica ou figurativa da indicação geográfica, bem
como à representação geográfica de país, cidade. re gião ou localidade de seu território cujo nome seja in dicação geográfica.
Art. 180. Quando o nome geográfico se houver
tornado de uso comum, designando produto ou servi ço, não será considerado indicação geográfica.
Art. 181. O nome geográfico que não constitua
indicação de procedência ou denominação de origem
poderá servir de elemento característico de marca
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para produto ou serviço, desde que não induza falsa
procedência.
Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito
aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de
qualidade.
Parágrafo único, O INPI estabelecerá as condi ções de registro das indicações geográficas.
....................................................................................
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior) –
O projeto lido será publicado e remetido à Comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior) –
A Presidência recebeu o Ofício nº 1.432, de 2002, de
1º do corrente, da Câmara dos Deputados, encaminhando a Mensagem nº 294, de 2002 (nº 821/2002,
na origem), através da qual o Presidente da República, solicita a retirada de tramitação do Projeto de De creto Legislativo nº 474, de 2002 (nº 1.477/2001, na quela Casa), que aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Cultural Venda Nova FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Afonso Cláudio, Estado do Espírito
Santo, pelas razões que expõe.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior) –
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Su plicy, por permuta com o Senador Maguito Vilela, por
vinte minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Júnior,
que preside esta sessão, Srªs e Srs. Senadores, hoje
vou tratar da questão da ameaça de guerra no Iraque,
das manifestações reiteradas do presidente George
Bush no sentido de conclamar o Congresso Nacional
norte-americano para votar a permissão de uma ação
militar.
Antes, porém, quero ressaltar a importância da
entrevista realizada ontem pelo candidato à Presidên cia Ciro Gomes, que anunciou apoio irrestrito a Lula –
um apoio irrestrito e entusiástico –, o que, certamen te, é algo extremamente bem-vindo. Ex-governador
do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, ex-Ministro da Fazenda, Ciro Gomes soube valorizar muito a disputa
presidencial e colocou, muitas vezes, proposições
afins às do Partido dos Trabalhadores, com as mes mas críticas que temos feito à condução da política
econômica e da política do Governo Fernando Henri que Cardoso. Era natural, por isso, que, diante da vitória de Lula no primeiro turno, Ciro viesse a se juntar a
ele e a apoiá-lo agora no segundo turno. Há poucos
instantes, ouvi a entrevista do ex-Governador
Anthony Garotinho, juntamente com o Presidente do
PSB, Miguel Arraes, e ambos manifestaram a disposi ção de apoiar Luiz Inácio Lula da Silva.
Ressalto que também os Presidentes do PDT e
do PPS, Leonel Brizola e Roberto Freire, manifesta ram apoio às declarações de Ciro Gomes. Portanto,
aqueles que estavam na coligação, sobretudo PPS e
PDT, estão em harmonia com o apoio irrestrito mani festado por Ciro Gomes a Lula.
Também consideramos mais do que natural, por
estarem no mesmo leito, o apoio há pouco declarado
pelo Presidente do Partido Socialista Brasileiro, Mi guel Arraes, e também pelo ex-Governador Anthony
Garotinho, que colocou, entretanto, alguns fatores
condicionantes para que seu apoio seja realizado
com muito entusiasmo. Quero ressaltar que, quanto à
recente entrevista de Anthony Garotinho, considero
muito melhor que ele fale em termos de proposições
do que em termos de pessoas. A sua primeira mani festação condicionava o seu apoio a Lula ao afastamento de determinadas lideranças, o que eu acharia
um pouco estranho. No entanto, a forma como ele
hoje elaborou as condições que deseja formular para
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estar apoiando com entusiasmo a candidatura de
Lula me parece razoável.
Primeiro, as suas observações foram no sentido
de que não deve ele próprio estar apoiando Lula, a
não ser que fique evidente que o Governo Lula jamais
se submeterá às diretrizes e aos ditames do Fundo
Monetário Internacional. E isso é claro: Lula sempre
disse que colocaria com muita firmeza as diretrizes
de sua política econômica, e estas jamais estariam
sendo elaboradas com base nas recomendações do
Fundo Monetário Internacional. O próprio Garotinho
entende a possibilidade de se negociar com o FMI.
Claro, um diálogo poderá haver, mas isso não significa que o Governo de Lula possa submeter-se ao Fundo Monetário Internacional.
Em segundo lugar, ele colocou a importância de
saber a posição do PT e de Lula sobre a Alca. Lula já
manifestou com muita clareza que não pode aceitar
que a Alca seja realizada nos moldes que estão pro pondo os Estados Unidos no momento, porque isso
significaria uma anexação do Brasil pelos Estados
Unidos da América. Acredito que, também no que diz
respeito a esse item, as condições serão satisfeitas.
Outro ponto foi o relativo à Base de Alcântara.
Ora, o candidato Anthony Garotinho, que também
soube honrar a disputa presidencial, conhece perfeitamente a posição de Lula e do Partido dos Trabalhadores. O Deputado Waldir Pires elaborou um brilhante
parecer, aprovado na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional, da Câmara dos Deputados,
no qual criticava o tratado em que o Governo brasileiro concedeu a Base de Alcântara em condições tais
que limitam ao extremo o ingresso das autoridades
brasileiras nas suas dependências. Então, certamente aquele tratado precisa ser modificado, e o será pelo
Governo de Lula.
Outros itens poderão ser formulados por Garotinho, mas ele pode ter a convicção de que as proposta
de governo de Lula serão na direção de construir uma
Nação justa, que virá, com brevidade, transformar o
direito das pessoas que até hoje não tiveram direitos
plenos à cidadania em nosso País.
Portanto, avalio como positivos os primeiros
passos que estão sendo dados pela coordenação da
campanha de Lula e por aqueles que foram seus ad versários, no campo oposicionista. Serão ainda importantes as opiniões do PSTU, de José Maria de
Almeida, e do Partido da Causa Operária, de Rui Costa, que, obviamente, respeitamos, ainda que tenham
tido uma votação menos expressiva, e que avaliamos
também acabarão apoiando a candidatura de Lula no
segundo turno.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assinalo
também a preocupação, mais uma vez, com a atitude
do Governo dos Estados Unidos, em especial do pre sidente George W. Bush, que, na noite de terça-feira,
fez mais um pronunciamento no Museu do Centro de
Cincinatti, em Ohio, falando da sua disposição de ata car o Iraque. Solicitou aos membros do Congresso
Nacional – a ambos os partidos, o Democrata e o Re publicano – autorização para realizar um ataque con tra o governo de Saddan Hussein. Segundo suas pa lavras, o presidente Saddan Hussein, do Iraque,
“constitui-se numa ameaça à paz, precisando ser de sarmado”. Ele diz que o ditador do Iraque não pode
ameaçar a América e o mundo com venenos horríve is, gases que poderão envenenar as pessoas e causar doenças. Acrescenta, ainda, que o governo do Iraque dispõe de armas atômicas, que poderiam ser utilizadas. O presidente George W. Bush acusa Saddan
Hussein de ser um ditador homicida, que tem hoje armas de destruição em massa, e que, já há alguns
anos, vem abrigando terroristas em seu território, o
que poderá causar graves prejuízos, seja aos Esta dos Unidos, seja aos países aliados.
Ora, aqui, reitero mais uma vez: será que o presidente George W. Bush está realmente tentando
confrontar a força física com a força da alma, confor me nós todos aprendemos das palavras e recomen dações, por exemplo, de Martin Luther King Junior?
Será que está o presidente George W. Bush relem brando as lições segundo as quais nós deveríamos
sempre evitar beber do cálice da vingança, do ódio,
da guerra e da violência e procurar, por todos os mei os, persuadir, inclusive os nossos adversários e inimi gos, de que se podem resolver conflitos sem lançar
mão de meios como a guerra, a morte e o lançamento
de bombas de qualquer natureza? Será que não se
lembra o presidente George W. Bush dos esforços re alizados por todos aqueles que conseguiram, tantas
vezes na História, persuadir adversários dos seus
pontos de vista sem usar instrumentos bélicos – ain da que não tão fortes quanto os de que hoje dispõe a
nação mais poderosa do mundo?
Em artigo traduzido e publicado hoje pelo jornal A
Folha de S.Paulo, Robert Fisk, do jornal The Indepen dent, nos relembra algumas coisas. Sob o título “O que
Bush quer que esqueçamos”, diz ele o seguinte:
Bush falou anteontem a uma platéia em
Cincinnatti sobre “guerreiros nucleares”.
Esqueçamos por um instante que ainda não
podemos provar que Saddam Hussein possui
armas nucleares. Esqueçamos que, nesse
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discurso, tudo o que Bush fez foi cozinhar e
reapresentar todos os “se”, os “pode ser” e os
“possivelmente” contidos nas alegações mal
fundamentadas do historicamente desonesto
dossiê de Tony Blair. Não. Temos de combater
“guerreiros nucleares”. É isso o que precisamos fazer para justificar toda a farsa que nos
está sendo imposta pela Casa Branca.
Esqueçamos os 15 palestinos, incluindo uma
criança de 12 anos, mortos por Israel poucas horas
antes de Bush fazer seu discurso; esqueçamos que,
quando aviões de Israel mataram nove crianças pa lestinas em julho, ao lado de um militante, o premiê
israelense, Ariel Sharon – “um homem de paz”, segundo Bush –, descreveu o massacre como “um
grande êxito”. Esqueçamos, porque Israel está do
nosso lado.
Lembre-se sempre de usar a palavra
“terror”. Use-a quando falar de Saddam
Hussein, de Osama Bin Laden, de Iasser
Arafat ou de qualquer pessoa que se opõe a
Israel ou aos EUA. Bush a usou em seu discurso 30 vezes em meia hora. Uma vez por
minuto.
Mas vejamos o que realmente devemos esquecer se quisermos apoiar toda
essa loucura.
O mais importante é que precisamos
esquecer que o presidente Reagan despachou um enviado para encontrar-se com
Saddam em dezembro de 1983. É essencial
esquecer isso por três motivos.
Em primeiro lugar, porque o terrível
Saddam já estava usando gás contra os
próprios iranianos na época, e essa é uma
das razões pelas quais agora querem que
façamos guerra contra ele.
Em segundo lugar, porque o enviado
foi ao Iraque para organizar a reabertura da
embaixada americana e obter relações me lhores com o Açougueiro de Bagdá. Em terceiro lugar, porque o enviado era – surpresa! – Donald Rumsfeld. Talvez você ache
estranho que Rumsfeld, durante as entrevistas coletivas em que se mostra tão disposto
a bater papo, ainda não tenha conversado
conosco sobre essa informação interessante. Seria de se esperar que ele pudesse
querer esclarecer sobre a natureza malévola do criminoso com o qual trocou calorosos
apertos de mão. Mas não.
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Precisamos esquecer, também, que,
em 1988, quando Saddam usou gás para
destruir a população de Halabja, ao lado de
dezenas de milhares de outros curdos –
quando, nas palavras dos senhores Bush,
Cheney, Blair, Straw, etc., ele “usou gás
contra seu próprio povo” –, o presidente
Bush, pai, lhe forneceu US$500 milhões em
subsídios do governo americano para com prar produtos agrícolas dos EUA. Precisamos esquecer que, no ano seguinte, depois
que o genocídio de Saddam se completou,
o presidente Bush, pai, dobrou esse subsídio e o fez acompanhar por germes de an traz, helicópteros e os notórios materiais de
“uso duplo”, que podiam servir para fabricar
armas químicas e biológicas.
E, quando Bush filho promete à popu lação iraquiana “uma nova era de esperança” e democracia após a destruição de Saddam, como ele fez anteontem, devemos es quecer que os americanos prometeram ao
Paquistão e ao Afeganistão uma nova era
de esperança após a derrota soviética, em
1980 – e não fizeram nada.
Precisamos esquecer como o presi dente Bush, pai, exortou os iraquianos a revoltar-se contra Saddam em 1991 – e, quando eles obedeceram, não fez nada. Devemos esquecer como a América prometeu à
Somália uma nova era de esperança em
1993 e abandonou o país à míngua.
Precisamos esquecer como Bush filho
prometeu “ficar ao lado” do Afeganistão an tes de dar início aos bombardeios, no ano
passado – e agora deixou o país num caos
econômico feito de barões das drogas, senhores de guerra, medo e anarquia. Anteontem ele se gabou de que a população do
Afeganistão foi “liberada” – e isso depois de
não ter conseguido capturar Bin Laden nem
o Mulá Omar e enquanto suas tropas no
país sofrem ataques diários. Devemos esquecer, quando ouvimos falar da necessidade de reenviar os inspetores de armas ao
Iraque, que a CIA já usou os inspetores de
armas da ONU para espionar o Iraque.
E, é claro, precisamos esquecer o pe tróleo. Na realidade, o petróleo é o único
produto básico que nunca é mencionado – e
é uma das poucas coisas sobre as quais
George Bush, filho, sabe alguma coisa, ao
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lado de seus antigos colegas do setor petrolífero Cheney, Rice e inúmeras outras figuras da administração.
Nos 30 minutos de discurso sobre
guerra anti-Iraque feito por Bush anteontem
– aliviado, agradavelmente, por apenas dois
minutos de “espero que isto não exija uma
ação militar” -, não foi feita uma única referência ao fato de que o Iraque pode possuir
reservas petrolíferas maiores do que as da
Arábia Saudita, que as empresas petrolíferas
americanas podem lucrar bilhões de dólares
no caso de uma invasão americana e que,
uma vez que tiver deixado o poder, Bush e
seus amigos poderão tornar-se multibilionários com o butim da guerra. Precisamos fingir
que não sabemos de nada disso ante de irmos à guerra. Precisamos esquecer.
Ora, Srs. Senadores, Srª Senadora, estudantes
que hoje comparecem ao Senado Federal para
acompanhar as nossas palavras, é importante chamar a atenção do presidente dos Estados Unidos
para a necessidade de se envidarem todos os esforços antes que ele faça com que os seus mísseis e as
suas bombas tão poderosas destruam Bagdá e outras cidades do Iraque, antes que venham a falecer
não apenas pessoas no palác’io de Saddam Hussein, mas crianças e pessoas de todas as idades em
escolas e hospitais, pois é difícil fazer com que bombas matem apenas uma pessoa qualificada como di tador pelo presidente dos Estados Unidos. Este é o
pensamento de muitos chefes de Estado, inclusive de
Gerhard Schröeder, da República Federal da Alemanha: todo esforço deve ser realizado para persuadir
Saddam Hussein a permitir que os inspetores da
ONU verifiquem se realmente há a produção de armas químicas, de armas de destruição em massa em
qualquer lugar do Iraque. Que não precipite o presidente George Bush a destruição de seres humanos,
muitos dos quais totalmente inocentes, para fazer
prevalecer o seu ponto de vista.
Quantas pessoas mais, Senadora Heloísa Hele na, inclusive crianças e jovens, terão que morrer para
que cheguemos à conclusão de que esse número já é
demasiado?
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Ouço V. Exª.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Eduardo Suplicy, mais uma vez, saúdo V. Exª pelo
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pronunciamento que faz. Sei que V. Exª tem sido um
destemido representante do Partido dos Trabalhado res e de todas as forças e movimentos sociais que
discutem e buscam alternativas para a solução dos
problemas da humanidade. Nesta Casa, V. Exª tem
sido um verdadeiro guerreiro da paz, inclusive diante
de uma guerra silenciosa e cruel, que mata, também
no Brasil, pobres, mulheres e crianças. Com seu coração generoso e valente, V. Exª é uma das pessoas
com mais legitimidade para debater a paz internacio nal. O que me causa indignação é essa postura arro gante e truculenta da nação americana - não de todos
os americanos, tenho absoluta convicção disso - di ante do mundo. Analisando a história do país depois
de 11 de setembro, será que o que aconteceu com o
Afeganistão não ensinou alguma coisa à humanida de? O governo americano devastou o país, matou crianças, mulheres, alegando combate ao terrorismo e
ao narcotráfico. Essa é a maior mentira já contada pe rante o planeta Terra estarrecido. O Golden Crescent,
o Crescente Dourado, é uma verdadeira montanha
que produz 40% do narcótico do mundo e, portanto,
faz parte dos US$800 bilhões do narcotráfico interna cional. E não se fez absolutamente nada contra ele.
Nem uma bomba foi lançada pelos Estados Unidos
para derrubar um único pé de papoula da produção
do Crescente Dourado. Infelizmente, mais uma vez, o
governo americano monta essa farsa política, perante
o mundo, para, em função dos seus medíocres interesses econômicos, pôr em risco a paz no planeta
Terra. Portanto, quero novamente saudar V. Exª pelo
pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senadora Heloísa Helena. Espero
que a voz do Senado brasileiro possa contribuir para
que os Senadores nor te-americanos e os membros
da Câmara de Representantes dos Estados Unidos
percebam que há essa preocupação – colocada por
V. Exª, por mim e tantos outros – com a paz no mundo.
É preciso que venhamos a construir instituições que
permitam o melhor entendimento entre os povos, e
que os países, as nações, os governos precisem,
cada vez menos, recorrer aos instrumentos de des truição humana.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Júnior) –
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela, por
permuta com a Senadora Emilia Fernandes.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de iniciar
o meu pronunciamento propriamente dito, comungar
com as palavras do Senador Eduardo Suplicy com relação aos riscos que o mundo corre com uma possível invasão do Iraque pelos Estados Unidos. Devemos nos preocupar com essa grave situação, e a
ONU tem que envidar todos os esforços no sentido de
evitar a catástrofe que representará tal ataque. O
mundo inteiro tem que se preocupar com essa ameaça à paz mundial.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço também alguns comentários sobre as palavras do Senador Eduardo Suplicy com relação à eleição presidencial no segundo turno.
Mesmo antes do início do processo eleitoral e
da definição dos candidatos, eu já demonstrava o
meu interesse de votar em Luiz Inácio Lula da Silva. E
tive o prazer de fazê-lo no primeiro turno das eleições,
anunciando a Goiás e ao Brasil o meu voto. Assim
também o fizeram o Senador Mauro Miranda e muitos
peemedebistas de Goiás. Os três Senadores goianos
irão apoiar Lula, de corpo e alma, no segundo turno,
e, hoje, membros do Partido de todo o Estado estarão
reunidos para decidir se o apoio a Lula será uma unanimidade. Entretanto, a minha posição pessoal já está
tomada, e quero crer que também a dos Senadores
Mauro Miranda e Iris Rezende. Vamos ouvir os Deputados Federais e Estaduais eleitos e os prefeitos –
são cerca de 80 no Estado de Goiás –, mas a nossa
intenção é de um apoio maciço do PMDB goiano à
candidatura de Lula.
Todos sonhamos com um choque ético neste
País, com a moralização pública, com o fim da corrupção. Todos sonhamos com novos rumos para o povo
brasileiro. E sabemos que Lula está devidamente preparado, equilibrado para dar esse choque ético de
que tanto o Brasil precisa e pelo qual tanto clama o
povo.
Após o segundo turno das eleições, farei um
pronunciamento sobre a eleição em Goiás, para que
o Brasil tome conhecimento de como foi feita a cam panha eleitoral no meu Estado.
Hoje, quero dizer da necessidade imperiosa que
o Senado da República tem de fazer as reformas que
o povo brasileiro anseia e de que o Brasil precisa,
como, por exemplo, a reforma política. Precisamos
discutir urgentemente a questão da fidelidade partidária. Como disse, farei um pronunciamento à Nação
sobre as eleições em Goiás, mas como estou falando
sobre fidelidade par tidária, antecipo-me e enfatizo
que o meu coordenador financeiro de campanha, prefeito de uma das principais cidades de Goiás, a 15
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dias das eleições aderiu ao Governador reeleito.
Então, imaginem o que mais aconteceu em meu Estado. Portanto, a fidelidade partidária é importantíssi ma. Há que se parar com o abuso por parte de muitos
políticos que aderem, com a maior facilidade, a outros
partidos, inclusive na reta final da campanha, como o
caso que acabei de mencionar. A reforma política pre cisa discutir a fidelidade partidária, o voto facultativo,
o financiamento público de campanha e o voto distri tal. Enfim, são temas importantíssimos que precisam
ser definidos na próxima reforma política.
Quanto à reforma tributária, quero crer que o
povo brasileiro não está mais suportando tantos im postos, uma carga tributária pesadíssima, além dos
encargos sociais, que também são onerosos. Isso
está inibindo a geração de empregos e o aumento da
produção em nosso País.
Se não fizermos a reforma tributária, o Congres so Nacional e o próprio Poder Executivo serão cobra dos no futuro. É lógico que me refiro ao Poder Executi vo, porque de nada adianta à Câmara dos Deputados
e ao Senado Federal fazer a reforma tributária se não
houver a vontade política do Executivo, pois tudo de pende da sanção presidencial.
Mas, na campanha política, percebi – aliás eu já
vinha defendendo esta idéia há muito tempo – que a
reforma tributária é imprescindível. Só assim haverá a
geração de empregos, o aumento da produção e, au tomaticamente, das exportações e da geração de ri quezas no nosso Brasil.
Na reforma política, um tema a ser tratado é o
tempo destinado, na televisão, aos candidatos não só
ao Governo Federal, mas ao Senado, e mesmo aos
cargos proporcionais.
Também considero a reforma previdenciária importantíssima. Não podemos continuar com esse sa lário mínimo miserável quando sabemos que, ao
mesmo tempo, há aposentadorias milionárias de
ex-governadores. Essa situação precisa ser revista e,
possivelmente, será discutida na ocasião da reforma
previdenciária. Certamente encontraremos as solu ções que a situação requer.
Mencionei as aposentadorias milionárias.
Ontem mesmo eu assisti, pela segunda vez, ao filme
Cidade de Deus, baseado em fatos reais nas favelas
do nosso País. Fiquei novamente assustado com
essa situação de pobreza, de miséria, de fome, do crime organizado, do tráfico de drogas, da participação
de crianças em crimes hediondos.
Portanto, é muito importante para o Brasil a re forma política, a reforma previdenciária, a reforma tri -
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butária e outras que estão a exigir de todos uma reflexão e um esforço muito grande para que elas sejam
realmente efetuadas em nosso País.
Espero que o próximo Presidente da República
possa ter vontade política e ajude as duas Casas do
Congresso Nacional, a Câmara Federal e o Senado
da República, a implementar essas reformas tão im portantes e necessárias para o nosso País e para o
povo brasileiro.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Quero conceder o aparte, com muito prazer, ao ilustríssimo Senador Mauro Miranda.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Senador
Maguito Vilela, a primeira manifestação que faço nesta Casa é sobre o seu grande desempenho na disputa
pelo Governo do Estado, malgrado as dificuldades
que tivemos de pressões políticas, de dificuldade de
tempo de televisão – como V. Exª colocou –, da estrutura do poder segurando um pleito democrático den tro do nosso Estado. V. Exª se portou como um verdadeiro estadista na condução desse pleito em Goiás. O
resultado foi-lhe adverso, mas já brota em seu pronunciamento, deixando de lado as mágoas, o rancor,
os ressentimentos, um novo caminhar. Primeiramente, no sentido de uma definição política para o nosso
Estado de Goiás, em relação ao nosso Partido, o
PMDB, o qual V. Exª tanto lutou para modificar e mo dernizar. V. Exª estava coberto de razão. O PMDB de
Goiás hoje, ao que tudo indica, apóia a candidatura
Lula. Iris Rezende, Maguito Vilela e eu, que já me ha via definido desde o primeiro turno, estamos favoráveis à candidatura Lula. Como V. Exª disse, é preciso
dar um choque ético neste País, encontrar um novo
caminho para acabar com as distorções tão grandes
que existem hoje. V. Exª colocou muito bem a questão
levantada no filme Cidade de Deus e as dificuldades
por que passamos hoje. Também estou para fazer um
discurso, nesta Casa, sobre a definição dessa política
dos candidatos à presidência da República com relação à qualidade de vida das nossas cidades, tão bem
retratada no filme Cidade de Deus. Essa situação
também é fruto da desorganização das nossas cidades, que acabam por induzir nossas crianças à marginalidade e à violência. Parabenizo V. Exª por virar a
página das eleições de Goiás, buscando, paralelamente, novos conhecimentos, novo músculo para o
seu vigor político, ajudando este País a se transformar, a encontrar um novo caminho. Parabéns pela
sua disposição de luta, de determinação e pelo seu
ideal de vida, sempre dentro da ética, da seriedade,
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da determinação. É assim que V. Exª tem construído a
sua história como político, além de representar tão
bem o Estado de Goiás aqui no Congresso Nacional.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço-lhe pelo aparte que enriquece o meu pronuncia mento. Menciono ainda o desempenho fantástico que
V. Exª tem tido como Senador da República.
Voltando um pouco ao apoio a Lula, quero dei xar bem registrado aqui nos Anais da Casa que,
quando terminou o 1º turno em Goiânia, no dia se guinte, às 7 horas da manhã, eu anunciava o meu
apoio ao candidato Pedro Wilson, do PT, à prefeitura
de Goiânia. E o fiz sem conversar com ele, sem pedir
um cargo, sem fazer qualquer tipo de barganha, por que não sou político dessa natureza. Da mesma for ma, estou declarando meu apoio a Lula sem sequer
ter falado com ele. Nem sei se ele quer o meu apoio, o
meu voto. Já votei nele no primeiro turno e vou apo iá-lo também no segundo turno, independentemente
de ter conversado com ele. Não quero nada a não ser
o bem do Brasil, o bem do povo brasileiro. A mim interessa novos caminhos para este País, a redução das
desigualdades sociais, o fim da fome, da miséria ab soluta que existe hoje nos bolsões de pobreza, nas fa velas. O que interessa para mim é uma melhor distri buição de renda, é tudo aquilo que o Lula e o PT têm
defendido, pontos nos quais também acredito.
O meu apoio é espontâneo, patriótico, de um
brasileiro que sonha realmente com um País melhor,
com mais oportunidades para todos. Enfim, é esse o
meu desejo.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Permi te-me V. Exª um aparte, Senador?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con cedo o aparte à ilustríssima Senadora Heloísa Hele na.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senador Maguito, saúdo V. Exª pelo pronunciamento. Já
sabíamos do apoio do Senador Mauro Miranda e do
de V. Exª. Tenho certeza de que os companheiros que
compõem o Partido dos Trabalhadores de Goiás - Pedro Wilson, Marina -, todos que colaboraram com a
candidatura da nossa companheira ao Governo do
Estado, estão felizes com a vinda, ao nosso palan que, do grupo que se articula em torno do três Sena dores. Espero que tanto V. Exª, quanto os Senadores
Mauro Miranda e Iris Rezende possam estar juntos
conosco nesse segundo turno. V. Exª me contou algo
interessante – sei que não vai tratar ainda do debate
específico da eleição de Goiás -: que o candidato do
PSDB de seu Estado não foi a nenhum debate, do
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mesmo jeito que Fernando Henrique também não
compareceu a nenhum. No entanto, agora, numa articulação típica de farsa eleitoral, o trunfo, o penduricalho que o candidato do Governo, José Serra, o “serra
elétrica”, está o tempo todo colocando, como se fosse
algo gigantesco, grandioso, é a chamada para o de bate. Trata-se justamente de alguém que, como V. Exª
sabe, nunca teve a coragem de estar aqui no plenário
participando de debate algum, porque, quando voltou
a exercer o cargo de Senador, nunca esteve aqui no
plenário, nunca promoveu nenhum debate qualificado, nunca entrou em nenhuma disputa, nem sobre a
saúde, nem sobre nenhum tema que fosse importan te e relevante para a nação brasileira. Portanto, estamos felizes com a presença de V. Exªs, que estão,
com certeza, animadíssimos para o segundo turno.
Sabemos que não será uma eleição fácil. Estava, há
pouco, conversando com o Senador Antonio Carlos
Junior, que dizia que, matematicamente, é impossível
haver uma reviravolta. Mas sabemos como são capazes de fazer qualquer coisa. Não sou ambientalista
como minha querida Senadora Marina, mas sabemos
o que uma serra elétrica pode fazer diante de qual quer árvore frondosa que aparece na sua frente. Mas,
mesmo assim, somos sobreviventes e, com certeza,
ganharemos essa eleição não por vaidade do Lula, do
PT ou de qualquer Partido ou personalidade que nos
apóiam, mas com certeza porque é melhor para o
nosso querido Brasil. Portanto, manifesto a nossa alegria pelo apoio para que possamos realmente mudar
este País.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço muito o aparte à aguerrida e brilhante Senador
Heloisa Helena.
Os tucanos – e lá em Alagoas tem tucanos - são
bicudos, papudos, gostam de fazer esse tipo de desafio, mas, na realidade, não conseguem justificar nos
debates a dívida do Brasil que saltou de R$60 bilhões
para R$700 bilhões. Penso que Lula deve exigir, nos
debates, esta explicação de José Serra, que também
é economista: como o Brasil, em 500 anos, acumulou
uma dívida de R$60 bilhões e eles, em 8 anos, conseguiram elevá-la para R$700 bilhões?! Essa é uma
pergunta que Lula deveria fazer a ele no debate, as sim como a respeito do aumento da fome e da pobreza e dos 50 milhões de brasileiros que vivem, hoje,
abaixo da linha de pobreza.
Eu gostaria que o tucano de Goiás tivesse ido a
pelo menos um debate, mas ele não foi. Fugiu de to dos, não compareceu a nenhum dos seis debates
promovidos na televisão, na Rádio K – que inclusive
foi fechada – e também na Arquidiocese de Goiânia,
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onde também não compareceu, alegando que debate
é baixaria.
Sobre Goiás farei um pronunciamento à parte
tão logo seja possível.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço a V. Exª, Senadora Heloisa Helena, o aparte que
muito enriquece o meu pronunciamento.
Concedo o aparte ao ilustre Senador Rober to
Saturnino, com muito prazer.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Senador Maguito Vilela, também cumprimento V. Exª
pelo seu pronunciamento e pelo seu desempenho
nesta campanha; um desempenho de estofo ético, de
estofo moral, um desempenho elevado, que procurou,
com a sua exposição ao eleitorado de Goiás, elevar o
nível de cultura política, por meio do debate franco, da
declaração séria e honesta. V. Exª, efetivamente, me rece o nosso cumprimento e o nosso reconhecimento
de fraternidade por essa posição em favor de Lula,
nosso candidato à Presidência, o que confirma a tra dição do grupo político a que V. Exª pertence, juntamente com o Senador Mauro Miranda e o Senador
Íris Rezende. São compromissos que vêm de longa
data, em relação à justiça social, ao projeto de elimi nar essas desigualdades gritantes que o Brasil apre senta, compromissos com o progresso, com a restau ração plena da soberania nacional. O grupo de Goiás
a que V. Exª pertence e do qual é um dos Líderes tem
essa tradição, o que faz com que respeitemos de há
muito o desempenho de V. Exª e dos seus companhe iros na lide política do País. Isso nos enche de alegria,
satisfação e animação. V. Exª continuará aqui, com
sua palavra sábia, patriótica e ética, colaborando com
o Senado Federal. No entanto, não poderia deixar de
também cumprimentá-lo pelo desempenho durante
essa última campanha no Estado de Goiás e que
trouxe V. Exª mais elevado no conceito que já desfru tava perante os seus colegas nesta Casa. Meus cum primentos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço muito o aparte a V. Exª, Senador consagrado,
político respeitado em todo o Brasil, justamente pelas
suas posições patrióticas, de homem idealista, que,
realmente, ao longo de sua vida, tem defendido os in teresses do Brasil e do povo brasileiro.
Sr. Presidente, encerro o meu pronunciamento,
insistindo que esta Casa, em conjunto com a Câmara
Federal, precisa imprimir a velocidade que o Brasil
está a requerer para as reformas já citadas – as Re -
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formas Política, Tributária, Previdenciária, enfim, todas as reformas –, capazes de fazer com que o País
encontre novos caminhos para o povo brasileiro.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Maguito Vilela, o Sr. Antonio Carlos Júnior, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra, pela ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para uma comunicação inadiável, no momento
oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
está inscrito para usar a palavra na prorrogação da
Hora do Expediente, por cinco minutos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernandes, por vinte
minutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, vários
Senhores Parlamentares, nos dias de ontem e de
hoje, fizeram análises das eleições que estão ainda
transcorrendo neste País.
Assomo à tribuna não para fazer uma análise
aprofundada do assunto, porque me parece que temos de acompanhar o desenrolar dessas eleições
que, em muitos Estados, como o Rio Grande do Sul,
ainda terá continuidade num segundo turno, no próximo dia 27. Pretendo, em outras oportunidades, fazer
uma análise mais criteriosa, mas neste momento
quero fazer apenas alguns registros.
Nossa Nação promoveu neste final de semana a
maior eleição de sua história. Mais de 115 milhões de
eleitores e eleitoras manifestaram livremente seu di reito de escolha em 5.658 Municípios e 25 países.
O povo brasileiro escolheu seus representantes
dentre dezenove mil candidatos que pleiteavam cargos eletivos para as Assembléias Legislativas, Congresso Nacional, Governos dos Estados e do Distrito
Federal e a Presidência da República. Conheceremos
a decisão final do eleitorado brasileiro daqui a 18 dias,
com a realização de segundo turno para a Presidência da República e para vários governos de Estados.
Mas já temos muito a comemorar.
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Ainda no primeiro turno das eleições, o povo
brasileiro mostrou sua insatisfação com os atuais do nos do poder. Explicitou seu desejo de mudança, de
renovação, apostando nos projetos democráticos e
populares, nas propostas que primam pela inclusão,
participação e justiça social. Nosso povo depositou
suas esperanças nas propostas que se contrapõem
ao projeto neoliberal, globalizante e excludente, de fendido por vários políticos, especialmente pelos fiéis
escudeiros do Governo Federal.
A Oposição saiu fortalecida das urnas. Dos doze
Governadores eleitos, sete são de Partidos que se
opõem ao Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Dois deles são do nosso Partido dos Trabalhadores:
os governadores eleitos do Acre, nosso companheiro
Jorge Viana, e do Piauí, o companheiro Wellington
Dias. A ambos nossos cumprimentos e votos de su cesso na liderança de seus Estados.
Acreditamos que outros tantos do Partido dos Trabalhadores também se somarão a esses Governadores
para implementar uma política alicerçada nos princípios
que serão defendidos pelo próximo Presidente da República, que será Luiz Inácio Lula da Silva.
Companheiros e companheiras do PT disputa rão ainda o segundo turno para os Governos de São
Paulo, do Amapá, do Ceará, do Distrito Federal, do
Mato Grosso do Sul, do Pará, de Sergipe, e do meu
Estado, o Rio Grande do Sul. Não tenham dúvida de
que estaremos trabalhando com empenho pela elei ção de cada um e de cada uma.
Nosso Partido dos Trabalhadores terá a maior
bancada da Câmara Federal e uma das maiores do
Senado Federal, passando de cinqüenta e oito para,
pelo menos, noventa e um Deputados e Deputadas e
de oito para catorze Senadores e Senadoras.
Sr. Presidente, os resultados obtidos no Rio
Grande do Sul merecem, de nossa parte, um registro
especial. Na Câmara dos Deputados, mantivemos
nossa representação de oito Parlamentares do PT,
sendo seis homens e duas mulheres, além de um De putado do PSB. Na Assembléia Legislativa, permane cemos com a maior bancada, ampliamos nossos re presentantes de onze para treze. No campo popular,
contaremos ainda com dois Deputados Estaduais do
PSB e uma brilhante Deputada reeleita Jussara Cony,
do PCdoB. Para o Senado, mantivemos uma das va gas para o Partido dos Trabalhadores.
Devemos destacar, no entanto, a peculiaridade
da disputa para o Governo do Estado do Rio Grande
do Sul, que será concretizada no segundo turno. No
Rio Grande, tivemos, nesta campanha, a participação
de 12 candidatos para o Governo do Estado. Todas as
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análises políticas apontavam a polarização entre o
nosso candidato da Frente Popular, Tarso Genro, e o
ex-Governador neoliberal Antônio Britto. Britto foi derrotado. A política do atraso, da privatização dos setores estratégicos, da demissão de professores e policiais, do privilégio das multinacionais em detrimento de
nossa matriz produtiva, da nossa agropecuária foi
desmascarada e repudiada pelo Governo gaúcho.
Porém, ao longo da campanha, ficou claro que a
estratégia utilizada pela Oposição, pelos neoliberais,
pela oposição ao nosso Governo no Rio Grande ia
além de uma ou de duas candidaturas. Uns se expunham, outros se camuflavam, outros agrediam, outros
falavam com voz mansa. Porém, na realidade, todos
os palanques neoliberais, identificados com o projeto
FHC, tinham um mesmo objetivo: tentar desqualificar
o nosso projeto, o nosso Governo, no Estado do Rio
Grande do Sul, e fazer com que o nosso Estado retrocedesse à política anterior ao nosso Governo.
Outro aspecto que também está evidente no Rio
Grande é o comprometimento de parte da grande imprensa gaúcha a serviço do projeto e dos candidatos
conservadores.
Teremos segundo turno no Rio Grande. O povo
e a militância continuam atentos, participando e mobilizando. O confronto de dois projetos torna-se cada
vez mais claro, mas, ao mesmo tempo, evidenciam-se
aspectos, dados e números que, certamente, serão
decisivos para o resultado na eleição do nosso Esta do gaúcho.
A proposta de Germano Rigotto – que está concorrendo com a do nosso candidato –, Líder de FHC,
apoiada por todos os segmentos conservadores, du rante algum tempo disfarçada, mostrando-se diferente, encarna agora o seu verdadeiro papel no confronto de propostas. Ele é neoliberal, defensor de FHC e
totalmente alinhado e apoiador do desmonte do Estado por Britto. Rigotto se mostra diferente, mas, na realidade, é igual.
Teremos, assim, no Rio Grande, a contraposição de dois projetos políticos totalmente antagônicos.
Um representa o continuísmo da política FHC, o atraso; o outro, o avanço das conquistas sociais, populares e participativas, alcançadas nestes últimos anos
de luta democrática travada pelo povo gaúcho.
Acredito que não haverá retrocesso. Nosso
Estado passa por um momento de afirmação da he gemonia popular para aprofundar um projeto solidário
e democrático que teve início com o atual Governador, Olívio Dutra. Em sua gestão, o Governo do Rio
Grande do Sul tem dado exemplo para todo mundo de
como é possível implementar uma política de desen-
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volvimento econômico sem perder de vista o huma nismo e as prioridades sociais.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Com muito prazer, Senador Roberto Saturnino.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) – Nobre Senadora, quero cumprimentar V. Exª. Embora
não tenha conseguido – e por pouco não conseguiu –
a sua recondução a esta Casa, V. Exª teve um desem penho brilhante nesta eleição, como, aliás, sempre foi
brilhante a sua contribuição no plenário do Senado
Federal. V. Exª aborda temas variados com muita sa bedoria e muito patriotismo. Mas o que V. Exª acaba
de dizer a respeito do conteúdo e do respeito, até in ternacional, do Governo petista do Rio Grande do Sul
é de extrema importância no julgamento do segundo
turno das eleições que teremos. O mundo inteiro olha
para esta eleição do Rio Grande do Sul, para a vitória
de Tarso Genro com um interesse extremamente pro fundo e vivo. Ainda no dia 4 – e vou comentar o as sunto daqui a pouco desta tribuna –, a Folha de S.
Paulo publicou um artigo importantíssimo do sociólo go português Boaventura de Sousa Santos. Ele diz
que gostaria de ser brasileiro. Pede até desculpas aos
seus conterrâneos, aos seus concidadãos portugue ses, dizendo que gostaria de ser brasileiro neste mo mento para poder votar em Lula e em Tarso Genro, no
Rio Grande do Sul, tal é o significado, a importância
da política que vem sendo desenvolvida no Estado de
V. Exª, com a participação, com a colaboração sem pre inteligente, viva e presente de V. Exª. Quero, portanto, além de cumprimentá-la pelo desempenho bri lhante na eleição, cumprimentá-la pelo pronuncia mento que faz a respeito da política no seu Estado.
A SRA. EMÍLIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador Roberto Saturnino.
O Rio Grande do Sul, do ponto de vista da análi se das conjunturas econômica, social e participativa,
dá uma demonstração clara e evidente de fortaleci mento de um projeto que começou na capital do Estado e vem se desenvolvendo há mais de dez anos. Segundo dados estatísticos, a nossa capital é referência
para o mundo no que concerne aos menores índices
de desemprego na região metropolitana, menores ín dices na área da educação e recebeu prêmios na
área da saúde.
No Rio Grande, Srªs e Srs. Senadores, chama mos o mundo quando realizamos o I Fórum Social
Mundial; depois, realizamos o segundo. No primeiro,
houve a presença de mais de 25 mil pessoas do mun-
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do inteiro, que vieram discutir a política globalizante, a
política da fome, da miséria, da exploração, e um ou tro projeto para todo o Planeta. Este ano, aproximadamente 100 mil pessoas do mundo inteiro estiveram
em Porto Alegre, reafirmando que é possível tratar
um país com cidadania, com dignidade, com justiça
social e que a política econômica não pode sobrepor-se à política social, que tem que ser humana, que
tem que ser justa. E isso incomoda muita gente, porque temos hoje o Rio Grande como o grande laboratório de um exemplo positivo para se contrapor a essa
política neoliberal. Mas sairemos vitoriosos. Lula será
Presidente do Brasil e trará, tenho certeza, do Rio
Grande, grandes inspirações de programas, de projetos, de políticas públicas em várias áreas para colocá-las em prática em todo o Brasil.
No Rio Grande, logramos resultados altamente
positivos nos desenvolvimentos agrícola, industrial e
de novas tecnologias, ao mesmo tempo em que me lhoramos a qualidade de vida da população. O Rio
Grande é um dos Estados brasileiros que mais cres cem. De 1999 a 2001 – portanto, no nosso Governo –,
enquanto o País obteve um crescimento industrial
médio de apenas 1,7%, o Rio Grande do Sul cresceu
11,7%, sendo que, no governo anterior – como esses
que estão querendo voltar com uma nova personalidade, mas que são iguais –, entre 1995 e 1998, o nosso Estado teve um percentual de desenvolvimento
negativo de 4,7%.
Após permanecer estagnado por quatro anos,
portanto, a partir de 1999, quando assumimos com
um projeto popular e democrático, o Produto Interno
Bruto gaúcho voltou a crescer entre 3,5% e 4,6% ao
ano, registrando receita recorde em exportações –
6,3 bilhões de dólares – e colocando o Estado como o
segundo maior exportador do País. O PIB agropecuário gaúcho, no período de 1999 a 2001, foi de 23,8%,
enquanto que o de 1995 a 1998 ficou em 4,3%; e, no
Brasil, de 1995 a 1998, em 16,9%. Nos últimos três
anos, foi registrada, no nosso Estado, a maior safra
dos últimos tempos, entre 2000 e 2001, de 20 milhões
de toneladas de grãos.
Temos a Universidade Pública Estadual, a
UERGS; os melhores índices de alfabetização do
País e, nestes três últimos anos, 140 mil jovens e
adultos foram alfabetizados.Temos as melhores taxas
de escolaridade e cinco projetos premiados na área
de saúde como as melhores experiências brasileiras:
o Municipalização Solidária; o Saúde Solidária; a
Rede Gaúcha de Informação em Saúde; o Segmento
e Avaliação da Reforma Psiquiátrica do Hospital São
Pedro e o Projeto Morar São Pedro Cidadão – isso só

528

ANAIS DO SENADO FEDERAL

18328 Quinta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

para destacar algumas iniciativas exitosas –, sem fa lar no repasse de recursos que se democratizou.
Hoje, os 497 Municípios do Rio Grande do Sul rece bem verbas da saúde, o que totaliza mais de 10% da
receita líquida aplicada no setor.
O Rio Grande do Sul é o Estado que mais inves te em educação por aluno, segundo cálculos da pró pria Secretaria do Tesouro Nacional.
O Governo Democrático e Popular do meu Estado freou o processo de privatização colocado em an damento pelo Governo anterior, fortalecendo as em presas públicas e nelas investindo. O projeto de priva tização do Banrisul já estava na Assembléia Legislati va, mas foi retirado e, hoje, o banco está fortalecido e
ocupa o primeiro lugar entre os bancos estaduais que
mais fomento oferecem à pequena e média empresa,
à agricultura, principalmente a familiar, e ao sistema
cooperativo. Isso foi feito, logicamente, em parceria
com a sociedade gaúcha.
No Rio Grande do Sul, milhares e milhares de
pessoas discutem o Orçamento Público. Com o orça mento par ticipativo, o povo decide o que é prioritário e
em que o Governo deve investir. A vontade popular,
em nosso Estado, é soberana.
Dessa forma, Srªs e Srs. Senadores, o povo ga úcho decidirá, no próximo dia 27, bem mais do que o
nome de seu próximo Governador, mas o projeto que
deseja para o nosso Estado, contribuindo para a
construção do grande pacto nacional que faremos
com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva como Presi dente deste País.
De minha parte, Srªs e Srs. Senadores, estarei
empenhada como nunca na eleição de Tarso Genro
como Governador do Rio Grande do Sul e de Lula
como Presidente do Brasil! Não poderia ser diferente.
Para nós, as urnas mostraram o acerto da política sé ria, ética, compromissada e atuante que desenvolve mos, nos últimos anos, no Senado Federal.
Senador Saturnino, quanto à homenagem que V.
Exª me prestou em seu aparte, lembro que apesar de,
infelizmente, não ter conseguido renovar o meu man dato, mereci a confiança de 2.018.322 eleitores – rece bi 800 mil votos a mais do que no pleito de 1994. Portanto, sinto-me plenamente valorizada e considero re conhecido o meu trabalho em defesa do Rio Grande,
da soberania nacional, da nossa classe trabalhadora,
dos nossos aposentados, dos trabalhadores em edu cação e do movimento sindical deste País, que vem
sendo profundamente aviltado. Honrei com dignidade
e ética o mandato que o povo do Rio Grande me deu
quando me fez a primeira Senadora gaúcha.
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O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senadora Emilia Fernandes?
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Ouço V. Exª.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Caríssima
Senadora Emilia Fernandes, acompanhei com muita
atenção o seu trabalho e a sua campanha no Rio
Grande do Sul, e observo que a Bancada do Rio
Grande do Sul nesta Casa é da melhor qualidade, da
melhor estirpe, formada por V. Exª e pelos Senadores
José Fogaça e Pedro Simon. Vi o seu crescimento e
senti-me entusiasmado quando V. Exª, com muito
afinco, discordou da implantação da Ford no Rio
Grande do Sul, transferindo os valores correspondentes a esse projeto para a micro e pequena agricultura,
o que trouxe um resultado fantástico para seu Estado.
O dinheiro que seria encaminhado para esse fim foi
colocado nas mãos das pequenas empresas nacionais, gerando trabalho e muito mais renda do que se
essa multinacional lá se instalasse – na verdade, ela
trouxe prejuízo para nosso País, levando à falência
mais de 334 empresas cadastradas e registradas.
Hoje, a Abedif – Associação dos ex-Distribuidores
Ford - é maior do que a rede atual. Quero, portanto,
parabenizá-la pelo seu trabalho, pela sua atuação e
pela sua presença em todas as discussões, principalmente nas Comissões. O Rio Grande do Sul está, realmente, de parabéns! Ao ensejo, também dentro da
sua previsão do sucesso de Lula, tenho certeza de
que V. Exª será contemplada com um cargo no Governo Federal. Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador.
A nossa luta, no Rio Grande do Sul é, sem dúvida, de projetos e isso está, agora, muito claro com o
projeto que trata dessa submissão aos interesses in ternacionais, colocados acima dos da nossa matriz
produtiva, dos nossos empresários e da produção nacional.
Nós revertemos esse quadro. Não demos os
440 milhões que a Ford exigia para se instalar no
Estado, e, com o Banrisul fortalecido, passamos, so mente para a agricultura, mais de R$1 bilhão. Além
disso, fortalecemos empresas, garantimos 35 mil empregos no setor calçadista, demos fomento a cooperativas e também ao setor moveleiro, entre outros tantos setores.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Parabéns
pela sua luta.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Portanto, não fui reeleita para o Senado, mas me

OUTUBRO 2002

Outubro

de

ANAIS DO SENADO FEDERAL

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

considero plenamente realizada, porque foi garantida
uma vaga para o Partido dos Trabalhadores, para a
Frente Popular, e também porque obtive mais de 2 milhões de votos individuais, como sabemos que são os
votos para esta Casa. Isso não é pouca coisa e signifi ca que o Estado do Rio Grande do Sul reconhece, no
meu trabalho, o meu compromisso.
Quero agradecer a cada um daqueles amigos,
amigas e companheiros, simpatizantes, professores
e mulheres que estiveram comigo nessa caminhada e
transmitir a todos um abraço fraterno e solidário
Meus agradecimentos aos mais de dois milhões
de pessoas que foram às urnas no dia seis de outubro
e confiaram o seu voto a esta Senadora.
Infelizmente, os votos que recebi não foram sufi cientes para me reconduzir ao Senado, mas, destaco,
foram o bastante para me encher de orgulho e satisfa ção por ter caminhado na direção certa, empenhada
em construir um Brasil melhor, mais justo e solidário.
Destaco que não abrirei mão, em momento al gum, da minha vida, mas, como já disse, conside ro-me vitoriosa, porque estará aqui, ocupando a mi nha cadeira, um bravo e combativo lutador do campo
social e popular, que é o Deputado Paulo Paim. S. Exª
foi eleito Senador pelo Partido dos Trabalhadores,
pela Frente Popular, e sinto-me plenamente repre sentada pela sua presença nesta Casa.
Sr. Presidente, da mesma forma, quero ainda
registrar a minha satisfação pelo avanço da participa ção das mulheres no processo eleitoral.
Eu, que tive sempre uma luta constante em de fesa da participação das mulheres, vejo o resultado
das urnas. Haverá mais mulheres na Câmara e no Senado, sendo que, neste, o PT formará a maior Banca da feminina da sua história.
Hoje, três Senadoras são do PT e, a partir de
2003, serão seis, numa Bancada de dez mulheres.
As companheiras do PT – Ana Júlia, do Pará;
Fátima Cleide, de Rondônia; Ideli Salvatti, de Santa
Catarina; Serys Slhessarenko, do Mato Grosso, e Marina Silva, do Acre – vão somar-se à determinação da
companheira Heloísa Helena e formarão a bancada
feminina, digna, ética e combativa do Partido dos Trabalhadores. A todas, nosso desejo de sorte, sucesso
e afirmação na luta pela igualdade, justiça social e
Brasil soberano.
Tenho certeza de que o Rio Grande do Sul,
Estado de participação popular, que se afirma no contexto econômico e social, com crescimento de taxas
diferenciadas altamente positivos em relação à média
nacional, saberá da importância de o Rio Grande afir-
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mar a relação do nosso projeto junto com o Lula, que
será o nosso Presidente do Brasil, para continuar
avançando com Tarso Genro, nosso Governador.*
Sr. Presidente, peço ainda um minuto mais de tolerância por parte de V. Exª, porque, neste momento, o
Rio Grande do Sul, o Partido dos Trabalhadores e a
Frente Popular choram a morte de um dos mais combativos lutadores da nossa campanha e da de Tarso Genro. Refiro-me ao coordenador e companheiro José Eduardo Utzig*, que faleceu nesta madrugada.
Encontram-se em Porto Alegre, Luiz Inácio Lula
da Silva, o nosso Deputado José Genoíno, que vai ser o
Governador de São Paulo, junto com Tarso Genro, Miguel Rosseto*, Olívio Dutra e todos os demais companheiros, chorando a morte do nosso companheiro, coordenador executivo da campanha, José Eduardo Utzig.
José Eduardo Utzig foi vítima de ataque car díaco. De ixa sua esposa, Ana Ca rolina, e sua única
filha, Elisa, de oito anos. O PT, sem dúvida, perde
uma grande liderança e um dedicado e competente
militante.
José Eduardo Utzig tinha 42 anos e era sociólogo, com pós-graduação em Planejamento, nos Esta dos Unidos. Natural de uma cidade do interior do Rio
Grande, Selbach, foi líder estudantil destacado em
Pelotas, na Universidade de Pelotas, onde presidiu o
Diretório Central de Estudantes da Universidade Federal e chegou a ser também Presidente da União
Nacional dos Estudantes – UNE.
Mais tarde, Uztig foi chefe de gabinete do Deputado Federal José Genoíno, aqui em Brasília, durante
oito anos; chefe de gabinete de Tarso Genro, no seu
primeiro Governo da capital gaúcha, e depois foi Se cretário Municipal de Captação de Recursos e, até
2002, na segunda Administração de Tarso, foi Secretário da Fazenda de Porto Alegre.
Quero, desta tribuna, Sr. Presidente, prestar
esta homenagem a esse grande companheiro do PT,
que foi coordenador executivo da nossa campanha, e
transmitir aos seus familiares os nossos mais sinceros pêsames.*
Que o sentimento que une José Genoíno, Tarso
Genro, Olívio Dutra, Miguel Rosseto* e todos os nos sos companheiros lá em Porto Alegre possa repercutir, também nesta Casa, como um eco de saudades e
de reconhecimento.
Sr. Presidente, encaminhei à Mesa voto de profundo pesar, porque acredito que todas as pessoas
que morrem em combate devem ser reverenciadas
por esta.
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Que a lembrança, a combatividade e a capaci dade de luta dos companheiros e companheiras
como Celso Daniel, Toninho do PT, Dorcelina, Chico
Mendes, Margarida Alves e, agora, o nosso compa nheiro Utzig sejam inspiração e motivo de redobrada
energia rumo à vitória de Lula Presidente e dos nos sos companheiros e companheiras que estão dispu tando o segundo turno em todo o Brasil e, em especi al, no Rio Grande, com a vitória do nosso Governador
Tarso Genro.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
Durante o discurso da Sra. Emília Fer nandes, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, 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 pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, peço a atenção da Casa.
Este Plenário, em sessão realizada no dia 7 de
agosto último, por proposta da Mesa e dos Líderes,
resolveu, nos termos do parágrafo único do art. 2º do
Regimento Interno do Senado Federal, funcionar de
acordo com o disposto no Regimento Comum, ou
seja, só reunir-se por convocação, uma vez que há
eleições gerais no corrente ano.
O parágrafo único do art. 38 da nossa Lei Inter na também estabelece que não será considerada a
ausência do Senador nos sessenta dias anteriores às
eleições gerais, determinando que se aplique, no
caso, o art. 13.
Considerando o disposto no §1º do art. 44-A do
Regimento Interno, e tendo em vista que as eleições
gerais ainda não foram concluídas, uma vez que ha verá segundo turno para os cargos de Presidente e
Vice-Presidente da República e de Governadores dos
Estado do Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul, Pará,
Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do
Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo,
Sergipe e do Distrito Federal, a Mesa e os Srs. Líde res resolveram que no período de 10 a 27 do corrente
sejam realizadas sessões não-deliberativas. Haven do, contudo, necessidade de votação de matéria ur gente, os Senadores serão convocados para sessão
deliberativa com essa finalidade.*
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Portanto, não haverá sessão deliberativa, ou
seja, será adotado o mesmo critério para as eleições
em primeiro turno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem de inscrição, ao Senador Edi son Lobão.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Não haverá
Ordem do Dia, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em se guida, passaremos à Ordem do Dia.
Tem a palavra o Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta oportunidade em
que assomo à tribuna, após as históricas eleições de 6
de outubro, desejo consignar nos Anais a minha profunda gratidão ao povo do Maranhão, que me reconduziu
ao Senado Federal. Agradeço não somente aos
1.106.151 mulheres e homens que, de modo tão expressivo, me consagraram nas urnas, mas também aos
adversários que, no correr de toda a campanha eleitoral, respeitaram-me e trataram-me com dignidade.
A essência de uma eleição é a oportunidade
dada à população para julgar os que a representam.
No Maranhão, viu-se que o povo conhece o trabalho
que tenho realizado em seu benefício e confia que
muito mais posso fazer pelo meu Estado e pelo Brasil.
Este é o meu objetivo na vida pública.
Sr. Presidente, todos nós estamos retornando
de mais uma batalha eleitoral. Trazemos no espírito, e
não raro no próprio corpo, as cicatrizes das lutas tra vadas no largo campo das disputas e das idéias.
Como políticos que somos, dedicados à vida pública, sabemos quão grandes são as dificuldades
para nos oferecermos ao julgamento popular, o único
e decisivo juiz de como nos conduzimos em nossos
mandatos.
Na nova legislatura que se aproxima, alguns dos
que aqui se encontram – aos quais nos afeiçoamos e
aprendemos a admirar – não retornarão a esta Casa,
e outros – igualmente brilhantes e patriotas – virão a
ocupar os lugares nessa alternância que simboliza a
beleza e a magnitude do sistema democrático.
A cada eleição – que o político impulsiona como
renovador de forças e idéias – aprendemos mais um
pouco, mesmo aqueles que há décadas, como eu, devotaram suas vidas à representação popular. Vivenciamos, num processo eleitoral, um sem-número de pequenos e grandes fatos que acrescentamos à nossa
experiência, mais e mais nos preparando para servir
ao povo brasileiro, nosso objetivo maior e final.
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Nessas eleições de outubro – que ainda não fo ram concluídas para os que enfrentarão o segundo
turno – ficou definitivamente consagrado, reafirman do as anteriores, que as eleições brasileiras têm
como seu principal instrumento de divulgação a televisão. A participação do rádio nessa divulgação é
também muito importante, mas complementar à da
televisão. Igualmente a dos comícios, em praças pú blicas, quando se dá ao eleitor a oportunidade de ver
e ouvir seus candidatos.
Reafirmou-se, portanto, a realidade de que a televisão, com o mecanismo do direito de resposta, vem
conduzindo e conduzirá no futuro todas as disputas
eleitorais em nosso País. Mesmo aqueles que, por força da regulamentação eleitoral, ganham menos tem po do que seus adversários para expor suas platafor mas nos horários gratuitos sabem superar tais deficiências com criatividade e são capazes de levar ao
povo, igualmente nos comícios e reuniões, as suas
verdades e mensagens.
Srªs e Srs. Senadores, nesses embates há um
fator negativo que está a merecer a interferência do
legislador para a urgente correção de rumos: trata-se
das chamadas pesquisas de opinião pública no perío do eleitoral. A regulação que a Justiça Eleitoral já lhes
impôs não tem sido suficiente. É evidente que essas
pesquisas, contrariando frontalmente os propósitos
de isenção, exercem grande peso no momentos mais
decisivos do processo eleitoral. Interferem no espírito
do eleitor nos instantes das suas opções, impondo
uma influência que não pode existir no livre debate
das idéias.
O famoso Ibope – que se tornou entre nós uma
espécie de griffe entre os institutos de pesquisa – errou drasticamente nos seus prognósticos maranhen ses. Nas minhas quatro disputas em eleições propor cionais e majoritárias, esse instituto habitualmente
colocou-me praticamente derrotado em meio aos processos eleitorais, jamais alcançando o prognóstico de
que eu seria, como o fui, amplamente vitorioso nas
urnas em todas essas disputas. A minha estranheza
reside no fato de que institutos maranhenses de pes quisa, como a Econométrica, prognosticavam simul taneamente exatamente o contrário, isto é, de que a
aprovação popular ao meu nome superava de muito a
dos adversários.
Ora, se um instituto de pesquisa mesmo qualifi cado pode eventualmente cometer erros, não se justifica que dois institutos, utilizando num mesmo perío do a mesma metodologia e os conhecidos meios téc nicos e científicos de aferição, apresentem resultados
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opostos a serem amplamente divulgados pela televisão e pelo rádio para influenciar pessoas.
Pessoalmente, como nas minhas anteriores
campanhas eleitorais, sofri nesta última graves prejuízos com as pesquisas sabidamente equivocadas,
para dizer o mínimo, do Ibope. Seja eu ou outro candidato vítimas desses prejuízos, não é isso o que desejavam o legislador e a Justiça Eleitoral.
O jornal O Globo, na edição de ontem, trouxe
reportagem sob o título “Institutos de pesquisas er ram de novo”, relatando o sem-número de injustificáveis equívocos habitualmente cometidos não somente pelo Ibope, mas também por outras empresas.
Óbvio que tais erros na aferição da inclinação popular
causaram sérios gravames para muitos candidatos.
Instrumentos legais devem ser criados, Sr. Presidente, para o encontro de uma solução que obste os
malefícios de ditas “pesquisas” em meio ao processo
eleitoral. De nada adianta a equanimidade, buscada
como uma exigência ética para a equiparação de
oportunidades entre os candidatos, se uma simples e
suspeita pesquisa, avalizada por institutos de renome, põe a perder o mérito de uma legislação que de sejamos cada vez mais aprimorada.
Eis por que devemos colocar em pauta, para debates, o reexame do procedimento técnico dos institutos de pesquisas de opinião, a fim de impedir que fa lhas ou deficiências comprometam o objetivo da
equanimidade entre os candidatos se levianamente
dadas à publicidade.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Concedo
o aparte a V. Exª.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Cumprimento V.Exª pela explanação que faz, especialmente pela
vitória em sua reeleição. Uma vitória que consolida o
reconhecimento do povo do Maranhão ao trabalho fei to como Senador, como membro da Mesa desta
Casa, e o reconhecimento do passado, dedicado à
coisa pública e ao povo maranhense. Da minha parte,
como colega Senador e principalmente como amigo,
desejo que tenha um novo mandato, sempre trabalhando na defesa intransigente da democracia. Aqui
não estarei. Optei por não disputar a eleição este ano,
encerrando o meu mandato, mas, com orgulho, estarei, à distância, acompanhando o trabalho, a determinação, a vontade, não apenas a presença física, mas
a presença nos grandes momentos políticos do Senado e do Brasil. Parabéns a V. Exª.
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O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agradeço
as palavras tão generosas de V.Exª e lastimo que
V.Exª não tenha concorrido e, por conseqüência, não
tenha a oportunidade de retornar a esta Casa já em
janeiro. Esta Casa que V. Exª tanto dignificou e abri lhantou com a sua presença.
V.Exª foi um dos melhores Senadores desta le gislatura. V.Exª nos deu, em muitos momentos, o seu
exemplo e a sua luz, como um farol a nos guiar nes ses momentos mais graves da vida pública brasileira.
Sr. Presidente, ainda hoje, o jornal O Globo publica mais uma matéria, que é uma entrevista do Sr.
Montenegro, o dono do Ibope, em que declara: “Acertamos em 24 Estados”. E, em dado momento, ele diz:
“Acertamos todas as tendências. Tivemos problemas
em apenas três Estados: Paraíba, Pará e Mato Gros so”. Não é exato. Ele teve problemas, sim, no Maranhão. Chegou a ponto de, numa determinada pesqui sa, colocar-me 15 pontos percentuais acima do meu
competidor e, vinte dias depois, colocar-me 10 pontos
abaixo do competidor. Depois, consultei um cientista
político, especializado em exame de pesquisas, e di zia-me ele que essa diferença de 25 pontos percentu ais é simplesmente impossível de acontecer com
qualquer candidato em qualquer parte do mundo.
Pois isso foi feito pelo Ibope no meu Estado, o Maranhão: o Ibope, faltando alguns dias para a eleição,
ainda me colocava numa situação, do ponto de vista
dele até benigna, de empate, e ganhei do meu com petidor com grande diferença. Aliás, nas quatro elei ções majoritárias que disputei, o Ibope sempre me
colocou perdendo, enquanto que ganhei com grande
diferença dos meus adversários. Não posso, portanto,
que me desculpe o Sr. Montenegro, acreditar nesse
instituto, que, reconheço, é uma griffe nacional, mas
que, pelo menos no Maranhão, não tem credibilidade.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Edi son Lobão, V.Exª me concede um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Edi son Lobão, em primeiro lugar, parabenizo V.Exª pelo
novo sucesso. Conheço de perto a sua carreira, que
iniciou aqui em Brasília, como jornalista, por sinal um
brilhante jornalista, e, ao longo desse tempo, se não
me engano, foram dois mandatos de Deputado Fede ral, Governador, mais três mandatos de Senador.
Agora, V.Exª aborda esse caso das pesquisas. Em
nosso País, há uma concepção de pesquisa em que,
na maioria das vezes, antes da eleição, é indutiva.
Quem promove a pesquisa acaba sendo contempla -
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do. Isso existe em todas as partes de nosso País, e é
até uma maneira de induzir eleitores. No Brasil, lamentavelmente, os eleitores tentam não perder a elei ção, como se isso não dignificasse sua própria pes soa, perder o voto dado. Às vezes, mudam para um
candidato com menos qualidade do que outro justamente para dizer que não perdeu o voto. Quando vai
chegando a eleição, eles se aprimoram porque, aci ma de tudo, está a verdade. Só podemos acreditar
nas pesquisas às vésperas da eleição porque está
em jogo o nome da empresa. Antes das eleições, as
pesquisas deixam muitas dúvidas. Normalmente são
indutivas e, muitas vezes, levam ao eleitor uma falsa
impressão que prejudica o discernimento da campanha, principalmente em nosso País, onde não há firmeza de propósito nos votos. Nestas eleições, tivemos o caso dos candidatos à Presidência da República em que, à medida que o índice de um caía, os institutos passavam para outro tentando, evidentemente,
acompanhar o vencedor. É uma observação que faço
sobre pesquisa, mas, antes de mais nada, cumprimento-o pelo sucesso de sua carreira, pelo brilhantismo de sua presença na Mesa do Senado Federal,
ocupando algumas vezes a Presidência dos trabalhos com muito respeito por parte de todos os Senadores. Nossos cumprimentos!
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agradeço
a V. Exª, Senador Lindberg Cury. V. Exª tem uma boa
dose de razão. Os institutos, na verdade, procuram ter
cuidado apenas nos momentos finais da campanha
eleitoral. Antes disso, é o “vale tudo”. Precisamos, por
isso, elaborar uma legislação capaz de pôr freios nesse comportamento desigual que ocorre em todas as
campanhas eleitorais. Não é possível continuarmos à
mercê dos institutos de pesquisa, sobretudo dessa
grife que se chama Ibope.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
V. Exª me permite um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
aparte a V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (PSB – SE) –
Senador Edison Lobão, em primeiro lugar, parabenizo-o pelo seu retorno à nossa Casa, o Senado Federal, e à Mesa da qual o Senador Ramez Tebet, V. Exª e
eu fazemos parte, ao lado de muitos outros companheiros valorosos. Parabenizo o povo do Maranhão.
Somos adversários políticos, somos de siglas diferentes, mas conheço seu trabalho no Senado Federal,
desenvolvido ao longo dessa trajetória brilhante como
Senador da República, como Governador do Estado
dos mais operosos. Lamento que V. Exª, como outros
muitos, tenha sido vítima de pesquisas eleitorais e
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também de uma campanha insidiosa, maléfica, que
foi conduzida por adversários de V. Exª. Sabemos
quem são seus adversários pela conduta que tiveram
no Senado Federal. Sei o quanto V. Exª sofreu como
homem público, como chefe de família, homem sério
e correto que é, com as acusações infundadas que
lhe foram imputadas, mas o direito de resposta, que é
concedido pela legislação elei toral, proporcionou-lhe
responder efetivamente às injúrias que foram feitas
contra a sua pessoa. Quanto às pesquisas eleitorais,
há projetos em tramitação nesta Casa e na Câmara
dos Deputados que procuram regulamentar a publi cação dessas pesquisas. Inclusive, sou autor de uma
dessas proposições que trata justamente da proibi ção de, na proximidade das eleições, divulgação de
qualquer pesquisa a respeito de candidaturas no pro cesso eleitoral. Fui muito criticado pelos institutos e
agências de opinião pública que achavam que isso
era contra a democracia, que isso viria prejudicar os
institutos sérios existentes no Brasil. Ora, os erros es tão aí, descomunais, cometidos ao longo de muitas
outras eleições, e não são coibidos. Não há processo
algum movido contra essas empresas. E os candida tos sofrem as conseqüências dos erros cometidos,
que são inúmeros. Houve o caso de V. Exª, no Estado
de Sergipe, e outros casos em muitos outros Estados.
Todos reclamam da imprecisão das pesquisas eleito rais, muitas delas conduzidas de forma tendenciosa.
O Ibope cometeu equívoco, mas não o acusarei de ter
agido de forma tendenciosa. Mas são erros descomu nais que não podem ser cometidos e aceitos de forma
compreensiva por todos nós. É preciso haver uma le gislação que regule a publicação de pesquisas e que
evite esses abusos que vêm em detrimento de candi daturas que, na prática, o povo quer que prosperem e
que as pesquisas eleitorais levam lá para baixo. Em
suma, o povo do Maranhão jogou as pesquisas de
lado, no lixo, e trouxe V. Exª para o nosso ambiente,
para nossa alegria, para nosso contentamento. Mais
uma vez, parabenizo V. Exª e felicito o povo do Maranhão pela atitude correta de ter elegido V. Exª.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Senador
Antonio Carlos Valadares, V. Exª nos acompanha
nestas nossas preocupações relativas às pesquisas
eleitorais. O seu projeto há de ser, portanto, esta fase
embrionária dos cuidados que devemos ter no sentido de construir a legislação a que me refiro. Não po demos permitir que os institutos de pesquisa laborem
mais nas eleições do que os próprios eleitores. Isso é
algo inaceitável para o Brasil moderno.
Ao mesmo tempo, agradeço as palavras tão ge nerosas de V. Exª em relação a este seu colega da
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Mesa. V. Exª tem atuado, juntamente com Ramez Tebet, com Carlos Wilson, comigo e com os demais
membros da Mesa, com muita elevação, grandeza e
dignidade e não nos faltou jamais com a sua solidariedade.
Vivemos juntos aquele drama do ano passado,
em que tive que assumir a Presidência do Senado,
talvez em um dos momentos mais dramáticos de sua
existência. V. Exª esteve ao meu lado, aconselhando-me e ajudando-me, e, graças a Deus, fomos ven cedores. V. Exª e eu estivemos juntos naquela fase
tão difícil.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço com
prazer V. Exª.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Edison Lobão, deixando à margem os merecidos parabéns pela reeleição de V. Exª, o fio condutor filosófico do discurso de V. Exª é a chamada falsidade da
pesquisa. Com todas as letras, essa é a grande verdade, e, no meu entendimento, isso só será corrigido
quando o fundo partidário encomendar a pesquisa,
para que ela não seja, como foi dito pelo Senador
Lindberg Cury, inflada por aqueles que a encomendam e têm interesse na sua divulgação, levando o eleitor a ser induzido por aqueles candidatos que, segundo eles, estão na frente. Quero cumprimentá-lo e di zer que tramita na Casa um projeto nesse sentido,
para corrigir essa anomalia. Infelizmente, nós nos
quedamos, e, se isso não sofrer um cobro, daqui a
pouco não será preciso que haja eleições; bastará
que os institutos de pesquisa digam qual será o eleito
para que isso seja sacramentado. Quero cumprimentá-lo, mais uma vez, pela oportunidade do seu discurso e pela forma com a qual V. Exª revida o que lhe fizeram ao longo dessa campanha.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ao tratar
desta matéria, Senador Bernardo Cabral, na verdade
cuido daquilo que foi feito não apenas em relação a
mim, mas, seguramente, em relação também a um
grande número de Senadores, de Governadores e de
Deputados.
Não podemos permitir jamais que esses institutos, repito, substituam a consciência nacional. Quando distorcem os resultados das pesquisas, que vão
sendo divulgadas por cadeias de televisão, eles influenciam inevitavelmente a opinião pública, sobretudo
aquela parcela dos indecisos, que, pouco antes das eleições, é muito grande. Essa parcela começa a ser influenciada pelos resultados dessas pesquisas de opinião,
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resultados esses que, muitas vezes, são falsos. Portanto, essa preocupação haverá de ser de todos nós, sem
o que haverá o risco de os resultados das eleições se rem fraudados por conta de tais desvios.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (PFL – BA) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço o
aparte de V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Júnior (PFL – BA) – Se nador Edison Lobão, gostaria de cumprimentá-lo pela
vitória expressiva que V. Exª obteve, junto com o nos so Partido, junto com a Senadora Roseana Sarney e
com o Governador José Reinaldo. Gostaria de saudá-lo e todo o Partido no Maranhão pela expressiva
vitória.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Agradeço
a V. Exª, Senador Antonio Carlos Júnior, a manifesta ção de solidariedade e de regozijo com a minha elei ção e com a dos meus companheiros do Maranhão.
Representamos, de fato, a vontade do povo. Digo isso
com tranqüilidade, sem nenhuma afetação, sem ne nhum orgulho que não seja o de ser maranhense e de
ter a amizade do povo. A nossa causa, a causa do
PFL do Maranhão, é a causa do povo, e, por isso, so mos sempre contemplados pela maioria, apesar das
pesquisas.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Permi te-me V. Exª um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª, com prazer.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Primeira mente, saúdo, com grande alegria, o retorno de V. Exª
a esta Casa. Sou seu amigo de longa data e seu ad mirador e fiquei muito feliz com o resultado da eleição.
Em segundo lugar, devo dizer da minha solidariedade
em relação a esse protesto, a esse discurso, a essa
oração que V. Exª faz. Sei o que é isso. Na eleição
passada, atribuíam-me três pontos contra quarenta e
oito pontos, e, no final, ganhei por seis pontos. A pes quisa era contrária o tempo todo, e os indecisos dei xam-se levar pela pesquisa. Muitos votos seguem a
pesquisa, porque muitos gostam de votar em quem
vai ganhar. Essa distorção só será corrigida quando a
reforma política realmente ocorrer. Como eu disse on tem aqui, no plenário do Senado, em 1996 apresentei
a tese de que precisávamos começar tudo pela refor ma política. É hora de começarmos, nessa nova Le gislatura, a fazer essa reforma, para que não haja distorções nas pesquisas, para que não haja distorções
como essa em que um Deputado com cento e vinte
mil votos não é eleito e outro, com duzentos e poucos
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votos, é eleito, na Grande São Paulo. Isso não ocorreu
no Cafundó do Judas, mas sim na Grande São Paulo!
Nós, do Congresso, temos a obrigação de pôr fim a
distorções como essas. Ontem, ouvi a entrevista do
Presidente Ramez Tebet, que, com muita propriedade, dizia que isso não depende do Executivo, nem de
ninguém, mas de nós, Parlamentares, porque se trata
de um caso político, e a responsabilidade é do Con gresso. Isso cabe só e unicamente a nós. Essa matéria tramitou por quatro anos na Câmara dos Deputados e, agora, está aqui, no Senado, mas ainda não
decidimos a esse respeito. Precisamos decidir sobre
essa questão, e providências precisam ser tomadas,
para que não ocorram as injustiças que V. Exª e mui tos de nós sofremos na vida pública, exatamente por
causa dos desvios das pesquisas e de outros itens da
vida política que precisam ser mais bem regulamentados. Parabéns! Mais uma vez, a minha saudação
pelo seu retorno.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Muito
obrigado, Senador Ney Suassuna. Precisamos ter a
coragem, realmente, de realizar a reforma política. O
Brasil é um País moderno e não pode ter uma legislação política arcaica, obsoleta, bolorenta, superada,
vencida. Nessa reforma política, haveremos de incluir
esse item para aperfeiçoar, de fato, a vida pública
deste País.
Sr. Presidente, V. Exª já me chama a atenção
com relação ao tempo. Agradeço a V. Exª pela tolerância e aos companheiros pela atenção e pela participação neste debate.
Muito obrigado.
O Sr. Ramez Tebet, 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 Ramez Tebet, por permuta
com o Senador Luiz Otávio.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, expresso, engrandecido, da tribuna desta Casa, cuja Presidência tenho
a honra de exercer em momento tão marcante da vida
nacional, o testemunho contundente da vocação de mocrática e da firme determinação do povo
sul-mato-grossense, que, em apenas um quarto de
século, foi capaz de construir um dos Estados mais
promissores do Brasil.
Mais que isso, teve esse povo altivo a disposição cívica para se projetar como sociedade empe-
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nhada na confirmação do pluralismo étnico e cultural,
transnacional até, que é patrimônio de um espaço ge opolítico único, onde o Brasil, o Paraguai e a Bolívia
comungam, cotidianamente, do verdadeiro pan-ame ricanismo.
Trago-lhes, pois, Srªs e Srs. Senadores, o alento
e a esperança renovada no futuro deste País, alento e
esperança de que me reabasteci no contato intenso e
fecundo com a gente generosa e altiva do meu Mato
Grosso do Sul, Estado a que homenageio, pelos vinte
e cinco anos de sua criação, a serem comemorados
no próximo dia 11 do corrente.
Há tão-somente um quarto de século, portanto,
a onze de outubro de 77, o então Presidente Ernesto
Geisel assinava a Lei Complementar nº 31, criando o
Estado de Mato Grosso do Sul em território desmem brado do Estado de Mato Grosso.
O que significa um quarto de século para a História da Humanidade? Um brevíssimo lapso, diriam
os historiadores. Tempo suficiente para se construir e
consolidar uma sociedade moderna e pulsante, sedi mentada, sobretudo, na ruptura com o atraso e no in conformismo com o subdesenvolvimento, diriam os
meus conterrâneos sul-mato-grossenses.
Vinte e cinco anos foram tempo suficiente para
que brasileiros de todos os quadrantes, acolhidos
com a generosidade inerente a um povo de múltiplas
raízes étnicas, amalgamassem com este um autênti co processo civilizatório.
Fecundadas com o suor e a têmpera de novos
bandeirantes voltados para a exploração racional das
potencialidades naturais, as vastidões monótonas
dos cerrados improdutivos transformaram-se em
campos fertilíssimos, com índices de produtividade
dos maiores do País. A pecuária, antes extensiva e
pouco rentável, tem hoje alto padrão de tecnologia
aplicada. Setores de serviços, como comércio, ensino
superior, centros médicos de complexidade crescen te e turismo, experimentam expansão vertiginosa.
O contraponto a essa extraordinária expansão,
em quantidade e qualidade, tanto nos setores terciári os quanto na agricultura e na pecuária de Mato Gros so do Sul, reside na ainda incipiente estrutura indus trial, incapaz de processar no próprio Estado grande
parte de sua exuberante produção primária.
Entretanto, a mais importante e inalienável con quista de Mato Grosso do Sul está no seu magnífico
patrimônio humano, cujos fundamentos sócio-cultu rais e políticos expressam-se na recusa radical à su bordinação econômica e ao subdesenvolvimento in telectual. A par da modernização das estruturas eco -
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nômicas, verifica-se a essencial ampliação dos horizontes intelectuais e dos paradigmas culturais, seja
pela extraordinária expansão do ensino universitário,
seja pela confirmação das principais cidades do Estado como pólos de oferta de serviços crescentemente
sofisticados.
É desse jovem e vibrante Mato Grosso do Sul
que lhes trago, Srªs e Srs. Senadores, a certeza de
que, apesar dos pessimistas de sempre e dos derrotistas de ocasião, o Brasil tem jeito e tem futuro, um futuro que já estamos construindo, mas que precisa ser
antecipado em presente plausível e palpável, generoso e plural.
Basta, para tanto, que as elites políticas deste
País, na qual por certo nos incluímos, mobilizem-se
no concerto de um pacto objetivo pela real interiorização do desenvolvimento, o que significa, concretamente, estabelecer mecanismos de apoio à agroindústria, única forma de reduzir as gritantes disparidades regionais, agregando valor à produção primária,
gerando emprego e renda.
Certamente, não haverá momento mais oportuno para a definição desse pacto pelo desenvolvimento regional que este, quando se trava o debate democrático decisivo em torno de programas e propostas
que buscam o referendo da Nação no turno final da
eleição presidencial. A propósito, aliás, é de se lamentar que políticas específicas de interiorização do de senvolvimento tenham merecido não mais que discretas menções nos programas de governo expostos
à avaliação da sociedade nacional.
Sem uma política duradoura, clara e conseqüente, de desenvolvimento regional, fundada na ga rantia de infra-estrutura de transporte e de energia, riquezas potenciais continuarão “adormecidas”, enquanto seguiríamos repetindo com Paulo Francis:
“Tudo nos pertence, só que não existe”.
Para se tornar eficaz e producente, a garantia
de infra-estrutura deve ser complementada com a
oferta de incentivos e suportes para a agroindústria.
Sem infra-estrutura adequada e incentivos su bordinados à localização estratégica das plantas industriais, definida com vistas à redução de disparidades, o Brasil estará fadado à perpetuação do perverso dilema que contrapõe, na mesma Pátria que seria
de todos, os muito ricos e os absolutamente deserdados de futuro e, no mesmo território comunitário que
seria o espaço sagrado da Nação, territórios altamente desenvolvidos e cantões esquecidos.
E nem seria necessário dizer aqui que, enquanto persistirem as profundas e injustas apartações so-
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ciais, enquanto perdurarem as paradoxais diferenças
regionais, o País ainda não terá se erigido à plena
condição de Nação. E seu povo não terá se alçado em
sociedade livre, generosa e soberana.
Srªs e Srs. Senadores, a homenagem aos vinte
e cinco anos de meu querido Mato Grosso do Sul, a
que os convido a se associar, em preito de reconheci mento a um povo que é a síntese de concreta brasili dade, permite-me uma evocação do mais puro sentimento de gratidão.
Trago das minhas peregrinações por todos os
rincões do Mato Grosso do Sul, além das contunden tes manifestações de esperança e fé em um Brasil
mais justo e generoso, a tão magnífica e magnânima
quanto desafiadora ratificação da confiança de meus
conterrâneos: reeleito com uma das maiores votações do País, em termos proporcionais, para seguir
representando meu Estado nesta Casa, divido com
meus ilustres Pares a alegria extraordinária com que
acolho o referendo democrático.
Meu Mato Grosso do Sul chega ao primeiro
quarto de século de sua história confrontado com momento decisivo para o seu próprio futuro. Caberá ao
povo decidir, democraticamente, nas urnas do segun do turno para o governo do Estado, entre a mera prorrogação de uma administração ineficiente e as pro postas de políticas públicas capazes de retomar o ca minho do desenvolvimento, de que lamentavelmente
nos desviamos.
Para concluir, reafirmo minha inabalável dispo sição de corresponder sempre à lúcida solidariedade
e à altiva contribuição que tenho merecido das senho ras e dos senhores na tarefa de servir ao meu Estado
e ao País.
Expresso ainda a minha convicção de que o Senado da República haverá de confirmar-se, no fim do
processo eleitoral que mobiliza a Nação, como institu ição fiadora da democracia e instância generosa de
sua plena realização.
Assim foi, assim é e assim será. Que Deus nos
ilumine e inspire a todos. Parabéns ao povo de Mato
Grosso do Sul.
Muito obrigado.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço V.
Exª com prazer.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Não quis in terromper o brilhantismo do seu pronunciamento,
mas sou levado por um sentimento a fazer alguns re gistros. Tive a oportunidade de conhecê-lo quando
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Superintendente da Sudeco em Brasília há aproximadamente 20 anos, começando, ainda jovem, uma carreira. Posteriormente, assumiu proporções políticas
em seu Estado, Mato Grosso do Sul – acredito que o
Estado nem era dividido na época. Fez uma campanha brilhante, partindo do nada. Foi Vice-Governador,
Governador, Senador e ocupou no Senado cargos
anteriormente importantes, inclusive como Presidente da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que
deu uma dinâmica muito grande ao trabalho e à firmeza de V. Exª por todo este Brasil. Num momento em
que era preciso muita segurança e prudência, V. Exª
exerceu sua função com muita capacidade. Logo de pois, Presidente do Senado Federal, mas anteriormente Ministro. Foi realmente uma carreira muito brilhante. O Estado do Mato Grosso do Sul apresenta
qualidades excepcionais em sua agricultura, em seu
meio ambiente, na cultura do seu meio ambiente, que
tive a oportunidade de conhecer; o seu Estado tem
um futuro muito grande pela frente e, sem dúvida nenhuma, será o grande alimentador do mundo em ma téria de grãos. Essa contribuição foi muito marcante
com a presença de V. Exª quer na Sudeco, quer no
Senado, quer no Ministério da Integração Nacional. E
o Estado lhe deve muito; tanto deve que a resposta
veio nesta eleição. Sem muito esforço ou desdobramento da parte de V. Exª na procura de votos, o Estado deu uma resposta elegendo-o como um dos mais
votados proporcionalmente no Brasil. Os nossos
cumprimentos, Sr. Presidente. V. Exª exerce com mui ta seriedade, probidade, inteligência e capacidade o
seu mandato onde quer que esteja. O Senado se sente honrado com isso. Eu, que me considero um amigo
de V. Exª, também quero registrar o meu contentamento pelo seu retorno e parabenizar o Estado do
Mato Grosso do Sul por mais oito anos de Senado.
Parabéns!
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Lindberg Cury, não relativamente a minha pessoa,
mas a meu Estado, o penhor da nossa gratidão por V.
Exª se referir ao Mato Grosso do Sul como o Estado
que pode ser – e certamente será – o celeiro do pro gresso e do desenvolvimento do nosso País. Sou grato a V. Exª. Quanto às referências pessoais, eu as credito à amizade que nos une.
Sr. Presidente, não quero descer da tribuna sem
agradecer ao Senador Luiz Otávio pela gentileza da
cessão do seu tempo para que eu pudesse ocupar a
tribuna e não deixar passar em branco os vinte e cin co anos da criação do Estado de Mato Grosso do Sul.
V. Exª com esse gesto me permitiu ocupar a tribuna
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para homenagear o Estado a que tudo devo. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Prorrogo
a Hora do Expediente por quinze minutos para aten der a três comunicações inadiáveis.
Concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos
Júnior, por cinco minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS JÚNIOR (PFL – BA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu
gostaria de saudar e agradecer ao povo da Bahia pela
consagração proporcionada, pela vontade expressa
nas urnas, ao Partido da Frente Liberal. Os números
da vitória do Partido são incontestáveis: mais uma
vez, o Partido elegeu os dois Senadores. Além de
Antonio Carlos Magalhães, que a Bahia traz de volta a
esta Casa – a este plenário –, o baiano passará a contar, a partir de 2003, neste Senado Federal, com o
ex-Governador César Borges.
O PFL elegeu o Senador Paulo Souto, já no pri meiro turno, Governador da Bahia, com 53,7% dos
votos. Assim, a Bahia permanece com três Senado res do PFL a representá-la, uma vez que Rodolpho
Tourinho ocupará a vaga de Paulo Souto.
Para a Câmara Federal, com uma votação de
números expressivos, o Partido trará a maior bancada
estadual. Nenhum outro Partido traz para a Câmara
bancada tão significativa. O PFL elegeu dezenove de putados federais, e a coligação elegeu mais três. Ou
seja, são vinte e dois, a maior bancada na Câmara
Federal. A segunda é a do PT de São Paulo, com de zoito. E ocupam o terceiro lugar o PT de Minas Gerais
e o PSDB de São Paulo, com onze cada uma. Portan to, o número é muito expressivo para o PFL baiano.
Na Assembléia Legislativa Estadual, também
conquistamos a maioria das cadeiras.
É este, Sr. Presidente, o registro que quero con signar: a Bahia fez seu julgamento e, nestas eleições,
por uma vitória esmagadora, soube, mais uma vez,
escolher e prestar justiça a seus homens públicos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral, para uma co municação inadiável. V. Exª dispõe de cinco minutos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Eminente Presidente, Senador Edison Lobão, Srªs
e Srs. Senadores, infelizmente, a comunicação ina diável exige que eu faça este discurso na totalidade. O
Senado Federal tem um registro obrigatório a fazer:
Os Sertões, de Euclides da Cunha, está fazendo 100
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anos. Foi publicado em 1902, cinco anos depois do
fim do episódio que lhe serve de tema: a Guerra de
Canudos. Nem seria preciso dizer, mas diga-se: o li vro continua um monumento. É um monumento literário e também um monumento de reflexão sobre esse
tema sempre intrigante chamado Brasil.
Quem o leu conhece o sertão baiano mesmo
sem tê-lo visitado. Conhece seu solo recrestado, castigado pelas secas, seu relevo bizarro, seu clima ins tável, seus rios transitórios, sua flora decídua. Conhece o sertanejo forte e franzino, amoroso da terra até o
fim, religioso, retrógrado, produto inevitável de isolamento físico e cultural. Sabe por que o sertanejo acolheu a liderança do Conselheiro e empenhou esta
vida terrena, de pouca valia, para defender-se de
quem queria roubar-lhe a outra, a eterna.
Os Sertões, uma obra-prima, possivelmente o
maior livro que já se escreveu até hoje, no Brasil, é, simultaneamente, uma obra de um cientista – geógrafo,
etnógrafo, geopolítico -, de um homem de pensamento e de idéias e de um antecessor da hoje denominada Ciência Política, e uma obra de arte da linguagem.
O pensador enciclopédico, contudo, não limitado nem
detido pelos estudos matemáticos, sociológicos, geopolíticos e mesmo os de teor filosófico, era, sobretudo, sensibilizado pela geografia humana, muito mais
do que pela geografia física, dos humilhados e oprimidos, dos ignorados pelos litorâneos, e de toda uma
vasta população de camponeses, rudes e deserdados. Seguidores fanáticos dos messias que falavam
em nome de Deus e anunciavam o fim do mundo, o
perdão divino diante da inclemência da seca e a res surreição, após a vida terrena, para outra melhor, misericordiosamente feliz.
Esse é o primeiro aspecto da grandeza da obra,
resumido na frase que o gênio de Euclides da Cunha
forjou para explicar por que os militares que combateram em Canudos não apenas agiam na certeza da
impunidade como não temiam o juízo do futuro: “a
História não iria até lá”. O sertão era demasiado pobre
e distante, demasiado inglório para merecer a atenção da posteridade. “O sertão é o homizio”, acrescentou Euclides. Escreveu ainda: “Canudos tinha muito
apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. Era um parêntese; era um hiato; era um vácuo.
Não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava”.
Eis um conceito, este de que “a História não iria
até lá”, que comporta larga reflexão na realidade brasileira. Vale não só para o juízo do futuro, mas também do presente. Há crimes cometidos na certeza de
que estão imunes não só à História, mas ao mero re -
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gistro dos contemporâneos. Nos porões da ditadura,
reinava a certeza de que a História não chegaria lá.
Atualmente, os morros cariocas exemplificam, por excelência, um rincão onde a História não chega. Assim
como o deserto, assim como o sertão na descrição de
Euclides, o morro é um homizio. Ele está no alto, não
num vale como Canudos, mas também é um parênte se, um hiato, um vácuo. Não existe.
Outro aspecto, extremamente relevante e atual
que a obra aborda, é o da relação entre comunicação
e guerra. Na história mundial, tem-se documentada a
primeira grande campanha da imprensa que teve por
objetivo instigar a operação militar em amplo território
estrangeiro...
Sei, Sr. Presidente, que não dará tempo de ler
tudo, nem vou abusar do Regimento. V. Exª, evidente mente timbrado pela generosidade, está a fazer vista
cega ao excesso de tempo. Peço a V. Exª que determi ne a publicação desse discurso na íntegra, não só em
homenagem a este seu velho companheiro que tanto
o estima, mas, sobretudo, em reconhecimento à grande obra de Euclides da Cunha.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido por inteiro, na forma do Regimento.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIAMENTO DO SR. SENADOR BERNARDO
CARBAL
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente,Srªs e Srs. Senadores, o Senado Federal
tem um registro obrigatório a fazer: Os Sertões, de
Euclides da Cunha, está fazendo 100 anos. Foi publi cado em 1902, cinco anos depois do fim do episódio
que lhe serve de tema, a Guerra de Canudos. Nem
seria preciso dizer, mas diga-se: o livro continua um
monumento. É um monumento literário e também um
monumento de reflexão sobre esse tema sempre in trigante chamado Brasil.
Quem o leu, conhece o sertão baiano mesmo
sem tê-lo visitado. Conhece seu solo recrestado, cas tigado pelas secas, seu relevo bizarro, seu clima ins tável, seus rios transitórios, sua flora decídua. Conhe ce o sertanejo forte e franzino, amoroso da terra até o
fim, e religioso, retrógrado, produto inevitável de isola mento físico e cultural. Sabe por que o sertanejo aco lheu a liderança do Conselheiro e empenhou esta
vida terrena, de pouca valia, para defender-se de
quem queria roubar-lhe a outra, a eterna.
Os Sertões, uma obra-prima, possivelmente o
maior livro que já se escreveu até hoje, no Brasil, é, simultaneamente, obra de um cientista – geógrafo, et nógrafo, geopolítico –, de um homem de pensamento
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e de idéias e de um antecessor da hoje denominada
Ciência Política. Também do criador de uma especial
obra de arte da linguagem. O pensador enciclopédico, contudo, não limitado nem detido pelos estudos
matemáticos, sociológicos, geopolíticos e mesmo os
de teor filosófico, era, sobretudo, sensibilizado pela
geografia humana, muito mais do que pela geografia física, dos humilhados e oprimidos, dos ignorados pelos
litorâneos, e de toda uma vasta população de camponeses, rudes e deserdados. Seguidores fanáticos dos
messias que falavam em nome de Deus e anunciavam
o fim do mundo, o perdão divino diante da inclemência
da seca e a ressurreição, após a vida terrena, para outra, melhor, misericordiosamente feliz.
Esse é o primeiro aspecto da grandeza da obra,
resumido na frase que o gênio de Euclides da Cunha
forjou para explicar por que os militares que combateram em Canudos não apenas agiam na certeza da
impunidade como não temiam o juízo do futuro: “a
História não iria até lá”. O sertão era demasiado pobre
e distante, demasiado inglório para merecer a atenção da posteridade. “O sertão é o homizio”, acrescentou Euclides. Escreveu ainda: “Canudos tinha muito
apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. Era um parêntese; era um hiato; era um vácuo.
Não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava”.
Eis um conceito, este de que “a História não iria
até lá”, que comporta larga reflexão na realidade brasileira. Vale não só para o juízo do futuro, mas mesmo
do presente. Há crimes cometidos na certeza de que
estão imunes não só à História, mas ao mero registro
dos contemporâneos. Nos porões da ditadura, reinava a certeza de que a História não chegaria lá. Atualmente, os morros cariocas exemplificam por excelência um rincão onde a História não chega. Assim como
o sertão, na descrição de Euclides, o morro é um ho mizio. Ele está no alto, não num vale como Canudos,
mas também é um parêntese, um hiato, um vácuo.
Não existe.
Outro aspecto, extremamente relevante e atual
que a obra aborda, é o da relação entre Comunicação
e Guerra. Na história mundial, tem-se documentado a
primeira grande campanha da imprensa que teve por
objetivo instigar a operação militar em um amplo território estrangeiro: a ilha de Cuba, no fim do século XIX.
Segundo vários historiadores, “essa intervenção po deria ter sido evitada sem a histeria da lógica da guerra desencadeada por uma imprensa que não recuou
diante de qualquer mentira para provocar o desfecho
fatal”. Durante essa movimentação de incitar o governo norte-americano a intervir contra a ilha de Cuba,
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uma das últimas possessões do império espanhol,
um repórter, ao chegar à Ilha, telegrafa ao seu patrão
W. R. Hearst: “Tudo está calmo. Não haverá guerra,
gostaria de voltar”. Hearst, de imediato, responde:
“Peço-lhe para ficar. Forneça instruções que me en carrego da guerra”.
O jornalismo brasileiro, como em outras partes
do mundo ocidental, desenvolveu-se ao lado da litera tura. Essa experiência pode ser observada desde o
século XIX, por meio do romance-folhetim, passando
pela década de 50, com o surgimento dos suplemen tos literários, até os dias de hoje, com os “segundos
cadernos”. Muitos dos escritores que marcaram a história nacional eram também jornalistas, como Macha do de Assis, José de Alencar, Aluísio de Azevedo,
Lima Barreto e Euclides da Cunha.
Mas este último ainda ocasionou um confronto
de gêneros no momento em que, mesmo na condição
de correspondente do jornal O Estado de S. Paulo,
fez com que a representação sobre a guerra de Canu dos saísse das páginas dos jornais para as páginas li terárias, iniciando-se um processo em que a comuni cação estava construindo a história. Os acontecimen tos agendados pelos veículos de comunicação certamente farão parte da história, mas é por meio da ex pressão artística e literária que eles obtêm uma visibi lidade mais consistente, principalmente pela diferen ça do seu processo de produção e recepção, menos
fugaz que o da comunicação jornalística.
Euclides da Cunha afirma que não elegeu ne nhum protagonista em Os Sertões. Mas repudiou a
forma como a opinião pública matriz estava sendo
construída, a partir de interesses privados. Para ele,
os grandes vilões da História foram aqueles que fize ram o acontecimento, nos emergentes meios de co municação. Os maiores jornais do País enviaram à
guerra de Canudos correspondentes, para que estes
lhes informassem todos os acontecimentos, de acor do com os interesses de cada grupo envolvido. Este
fato é registrado nas obras contemporâneas do ciclo
canudiano, cujos personagens comunicadores estão
sempre presentes. São os personagens escritores,
geralmente jornalistas correspondentes dos jornais
da época, que buscavam noticiar, documentar os fa tos da guerra e propagá-los.
O medo tácito em encontrar palavras para não
ofender a República, nem o Exército, que os faziam
oscilar entre as opiniões preconcebidas e a realidade
crua que estavam presenciando, propiciou uma mani pulação dos dados. Os jornalistas deram forma ao cotidiano e à cultura dos sertões, aos embates fratrici das e às lutas políticas, lembrando as razões da de -
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generescência social e, algumas vezes, citando até
os textos euclidianos.
A guerra de Canudos, nos últimos meses de
1897, foi fartamente coberta pela imprensa, que deu
grande importância ao acontecimento. Tornou-se co nhecida de muitos cidadãos que, isolados num país
tão vasto, buscavam informações sobre “um canto” do
sertão nordestino. As notícias se polarizavam entre a
Caatinga e a “Rua do Ouvidor”, representação euclidiana da Nação e da imprensa.
Escapando à ligeireza jornalística, a escrita literária é a garantia de uma memória, não permitida
pelo jornal, que noticia acontecimentos, mas não dá a
eles o poder e a marca histórica, como acontece na literatura.
Esse confronto de gêneros foi provocado por
Euclides da Cunha, que perpetuou o tema da guerra,
consolidou as formas de expressão dos temas nacionais e as bases de uma comunicação nacional, ancorada em referências locais. Quando Euclides da Cu nha afirma que não elegeu nenhum protagonista em
Os Sertões, mas deixa margem para que se entenda
que os grandes antagonistas da estória foram aque les que fizeram o acontecimento nos emergentes meios de comunicação, ele não só revela a forma como
os jornais manipularam a opinião, bem como evidencia a crise e os conflitos de opinião surgidos após a
guerra.
O que seria apenas uma notícia sobre um acontecimento transformou-se em uma interpretação do
País, da sua gente e do próprio fenômeno. A descrição dos detalhes da região e de sua cultura, comparada com o fato histórico presenciado e analisado,
tem dimensão de uma cena de perspectiva universal.
Finalizando, Srªs e Srs. Senadores, é válido que
se indague e se reflita quais foram as mudanças verdadeiramente alcançadas após um século de história.
Em Os Sertões, quando Euclides denuncia o empenho da “Rua do Ouvidor”, alimentado pelos jornais,
em desejar a derrota das caatingas, o autor alerta:
“Não vimos o traço superior do acontecimento. Aquele afloramento originalíssimo do passado, patenteando todas as falhas da nossa evolução, era um belo ensejo para estudarmo-las, corrigirmo-las ou anularmo-las. Não entendemos a lição eloqüente”.
Será que, cem anos depois, já aprendemos a lição?
Tendo renunciado, em nome da brevidade e da
concisão, a abordar tantos aspectos da obra, não
posso, contudo, omitir dois deles que a notabilizaram
e fizeram-na um marco da literatura brasileira.
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Como toda verdadeira obra-prima, ao longo do
século XX, Os Sertões exerceu influência sobre ou tros autores e foi sucedido por romances que, a partir do seu legado, geraram uma nova imagem da inte ligência brasileira, principalmente a partir da Sema na de Arte Moderna, por meio de autores como José
Américo, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Guima rães Rosa e outros. No plano internacional, desta ca-se a obra de Vargas Llosa, A guerra do fim do
Mundo, como literatura exemplar do ciclo temático
canudiano.
Outra marca distintiva da obra é o seu estilo exuberante, de feição barroca. Quer obra de ficção, narrativa heróica, realística e inventiva, quer epopéia em
prosa, a transfiguração lingüística de Os Sertões foge
à regra geral dos livros até então escritos em nossa
língua. Ao escrever sobre o sertanejo rude e fanático,
Euclides da Cunha constrói o coletivo na obsessão da
palavra rude, como rudes são o sertanejo e o jagunço.
Linguagem de cipó, como de cipó é a vegetação da
natureza física dos sertões da Bahia, impiedosa com
seus habitantes e retirantes, tangidos pela inclemên cia da pior de todas as aflições: a sede.
Ao aproximar-se desse universo, Os Sertões
tornou-se um livro vingador. Depoimento para a pos teridade, do qual emerge Canudos, guerra sem ven cedores nem vencidos, mas prova eloqüente e trágica
de que o Nordeste brasileiro precisa ser redimido.
Os Sertões é considerado por muitos estudio sos “o livro mais importante de nossa cultura”, como
diz Carlos Heitor Cony. É uma consideração que só o
tempo poderá confirmar.
Não há dúvida, entretanto, de que faz parte de
qualquer cânone que se queira estabelecer para a Literatura Brasileira.
Euclides da Cunha instaurou o debate, no meio
literário, sobre as ambigüidades de um texto narrativo
que escolhia um fato histórico como matéria discursi va. Possibilitou um diálogo de gêneros, no momento
em que a representação sobre a guerra saiu das pági nas dos jornais para as páginas literárias, inician do-se um processo de avaliação não apenas do obje to concebido, mas da forma como a comunicação es tava construindo a História.
Os Sertões, Srªs e Srs. Senadores, trouxe para
a cena literária, pela primeira vez, as contradições, a
beleza e a tragédia do homem brasileiro.
Este livro é uma semente, que merecerá, sem pre, as deferências e as homenagens que viermos a
lhe prestar.
Muito Obrigado!
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Antônio Carlos Valadares.
S. Exª dispõe de 5 minutos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ocupo a tribuna nesta tarde para agradecer, de forma
emocionada e sincera, ao povo do meu Estado, que
me reconduziu pelo voto popular, direto e secreto, a
este ambiente salutar da democracia brasileira, o Senado Federal, Casa da qual fizeram e fazem par te figuras monumentais da vida política nacional, no pas sado, ilustrada pela presença desse patrimônio da
História do Brasil, que é Rui Barbosa. Edificada, também, com as presenças de Senadores como Milton
Campos, Mário Covas e tantos outros que fizeram
história e deram a sua participação efetiva em favor
da democratização e da melhoria das condições de
vida do povo brasileiro.
Agradeço ao povo de Sergipe que, de forma altaneira, pacífica e democrática, demonstrou a sua autonomia, a sua conscientização. Embora fosse essa
candidatura desavantajada pelo processo que conhecemos no nordeste do Brasil, pela falta de rádios e canais de televisão para lhe darem cobertura, pela falta
de condições financeiras para sua sustentação, ape sar das adversidades e das dificuldades, o povo de
Sergipe interpretou não só o meu passado como Go vernador e como Secretário da Educação, mas tam bém como Senador.
Agradeço a projeção que o Senado Federal deu
aos integrantes desta Casa, por meio da TV Senado,
cuja transmissão é realizada não apenas pelos canais fechados de televisão, mas também, principalmente, pelas chamadas parabólicas, que levam ao Brasil
inteiro nossa mensagem, nosso discurso, nosso tra balho, em favor do nosso País.
As urnas demonstraram que há um sentimento
de mudança, o que foi constatado no dia 6 de outubro
passado. Uma mudança imperiosa precisa acontecer
em nosso País. Já chega de termos um modelo excludente, injusto, no qual predomina o desemprego, a violência e a submissão do nosso País ao capital internacional. Um grito de alerta foi dado no dia 6 de outubro pelo povo brasileiro que colocou em primeiro lu gar como candidato preferido à Presidência do Brasil
um ex-sindicalista, o trabalhador Luiz Inácio Lula da
Silva, o Lula. Trata-se, efetivamente, de uma vitória do
povo brasileiro, que, de forma bastante clara, demonstrou, por meio do voto, que está cansado desse
modelo. Mais de 70% do eleitorado brasileiro votou na
Oposição, em seus principais candidatos: em Lula,
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em Garotinho e em Ciro Gomes, nos que não concor dam com a política estabelecida de submissão do
Brasil ao estrangeiro.
Quero, também, ao tempo em que agradeço ao
povo de Sergipe e aos nossos companheiros do Se nado Federal, deixar aqui um registro de parabéns
aos que se elegeram; aos que não conseguiram, que ro deixar aqui o meu reconhecimento ao seu trabalho.
A democracia é isso mesmo. Temos ainda muito tem po pela frente e o que interessa é o trabalho que reali zaram em favor do fortalecimento do regime demo crático. O nosso companheiro e amigo Bernardo Ca bral, a Senadora Emilia Fernandes e outros tantos
que não voltaram deixaram sua marca indelével aqui
no Senado Federal, um trabalho edificante, acompa nhado não só por nós, mas por todos aqueles que, ligando a TV Senado, puderam testemunhar que cum priram com sua obrigação, com o seu papel em favor
do Brasil e do fortalecimento do Senado Federal.
Aproveito o momento em que está presidindo o
Senado Federal o meu amigo Edison Lobão para pa rabenizá-lo e também o Senador Ramez Tebet. V.
Exªs e assim também o meu colega e amigo Romeu
Tuma, que obteve uma brilhante vitória no Estado de
São Paulo, são vitoriosos nessa eleição. Tenho certeza absoluta de que o Senado está fortalecido, cada
vez mais, no conceito da opinião pública do País
como uma instituição modelar, importante para a vi vência democrática e o fortalecimento da economia e
do social em nosso País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 507, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, sejam solici tas, em meio eletrônico, ao Ministro do Desenvolvi mento Agrário, José Abrão, as seguintes informações
1. Dentre o número de assentamentos realizados
no Estado de São Paulo e informados pelo Instituto Na cional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, quan tos foram criados em 2001 e quantos foram reconhecidos nesse ano, mas implantados em anos anteriores?
2. Relatório completo informando os assentamentos rurais, especificando: região, estado, denominação
do projeto de assentamento, município sede, número
de famílias, área, data de criação, forma de aquisição e
a fase desenvolvimento do assentamento.
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Justificação
Em reunião realizada na Superintendência Re gional do Incra em São Paulo, no dia 9 de setembro
último, com a participação do professor Bernardo
Mançano Fernandes da Universidade Estadual Paulista – UNESP, o superintendente Geraldo Leite e eu,
o professor apresentou ao superintendente uma tabela comparativa entre os dados do Instituto de Terras
da Estado de São Paulo – ITESP, órgão vinculado à
Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania do
Governo do Estado de São Paulo, e os dados da
Incra, referentes aos assentamentos implantados em
São Paulo, no ano de 2001. Nesta evidenciou-se que
alguns assentamentos que o Incra afirma ter criado
em 2001, segundo os dados do ITESP, foram realizados na década de oitenta e nos anos noventa.
Por sua vez, o jornal a Folha de S.Paulo, do último dia 29 de setembro, afirma que o Ministério do Desenvolvimento Agrário incluiu em suas estatísticas de
assentamentos beneficiários já falecidos, declarando
assentamentos criados no governo militar, em 1983,
como implantados em 1999.
Diante dessas contradições as informações
aqui solicitadas são de fundamental importância para
os trabalhos dessa Casa.
Sala de Sessões, 9 de outubro de 2002. – Eduardo Suplicy.
(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 508, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro a Vossa Excelência, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado das Minas e
Energia, Dr. Francisco Luiz Sibut Gomide, as seguintes informações referentes à Petrobrás:
1 – Confirmar e, caso positivo, justificar a venda
de ativos da Petrobrás nas 5 (cinco) unidades de refino: REDUC – Refinaria Duque de Caxias/Rio de Ja neiro; RLAM – Refinaria Landulfo Alves de Mataripe/Bahia; REMAN – Refinaria de Manaus/AM;
LUBNOR – Lubrificantes do Norteste/CE; e SIX – Superintendência Industrial do Xisto/PR;
2 – Confirmar e explicitar as providências em
desenvolvimento pela Petrobrás com vistas à compra
de uma refinaria no Estado de Louisiana/EUA;
3 – Justificar economicamente a compra de
56% da empresa Perez Companc (PECOM) da
Argentina, cujo balanço patrimonial revela 1,3 bilhões
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de dólares contra um balanço financeiro que acusa
um passivo de 2,3 bilhões de dólares.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2002. – Ro berto Saturnino.
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os re querimentos lidos serão despachados à Mesa para
decisão, nos termos do inciso III do art. 216, do Regi mento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 235, DE 2002
Institui incentivo fiscal destinado a
estimular a contratação de jovens para o
primeiro emprego e de trabalhadores
com mais de cinqüenta anos de idade.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É concedido, pelo prazo de oito anos a
partir da vigência desta lei, incentivo fiscal ao empre gador, pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração
do lucro real nos termos da legislação do imposto de
renda, que contratar trabalhador:
I – com idade entre dezesseis e vinte e cinco
anos que nunca tenha trabalhado com Carteira de
Trabalho e Previdência Social assinada e contrato re gular de trabalho;
II – com mais de cinqüenta anos de idade e de sempregado nos doze meses imediatamente anterio res à data da contratação.
§ 1º O trabalhador contratado nos termos deste
artigo deverá estar cadastrado como solicitante de
emprego junto ao Sistema Nacional de Emprego
(SINE).
§ 2º O empregador deverá depositar, anualmen te, no Ministério do Trabalho e do Emprego, a relação
dos trabalhadores contratados na forma deste artigo
juntamente com a cópia de sua Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS).
§ 3º Os trabalhadores de que tratam os incisos I
e II não poderão:
I – possuir renda própria de qualquer natureza
suficiente a sua manutenção e a de sua família;
II – estar em gozo de qualquer benefício previ denciário de prestação continuada;
III – ter sido beneficiado por contrato de trabalho
incentivado de que trata esta lei;
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IV – ter sido empregado do empregador contratante.
Art. 2º O incentivo fiscal corresponderá à dedução, do imposto de renda devido, do valor correspondente a cinqüenta por cento do montante líquido dos
salários pagos no ano base aos trabalhadores especificados no artigo anterior.
§ 1º Em relação a cada trabalhador, o incentivo
fiscal será válido por um ano, a contar da data da ad missão nos termos desta lei.
§ 2º A dedução de que trata este artigo não poderá ultrapassar cinco por cento do imposto de renda
devido nem quinze por cento do valor total da folha de
pagamentos do empregador beneficiado com o incentivo fiscal.
Art. 3º As contratações incentivadas de que trata esta lei só poderão ocorrer se significarem acréscimo no número de empregados da empresa ou estabelecimento.
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, o número de empregados da empresa ou estabelecimento corresponderá à média aritmética men sal do número de empregados nos seis meses imediatamente anteriores ao da data da contratação nos
termos desta lei.
Art. 4º Caso o empregador rescinda, sem justa
causa, o contrato de trabalho incentivado antes dos
doze meses de sua vigência, será obrigado a recolher, retroativamente, para cada um dos meses em
que utilizou o incentivo fiscal disposto nesta lei, a diferença do imposto de renda devido.
Art. 5º O descumprimento, pelo empregador, do
disposto nesta lei sujeita-o ao recolhimento especificado no art. 4º e demais penalidades e acréscimos
previstos na legislação do imposto de renda.
Art 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Um dos principais problemas que afligem os trabalhadores, atualmente, é o desemprego. O reduzido
crescimento econômico dos últimos anos versus o
aumento vegetativo da população tem se refletido nas
crescentes taxas de desemprego observadas. Com
efeito, entre julho de 1994 e de 2002, a taxa de desemprego aberto nas principais regiões metropolitanas do Brasil passou de 5,5% para 7,5%, de acordo
com dados do IBGE.
Nesse ambiente de extrema escassez na oferta
de postos de trabalho, o trabalhador inexperiente que
busca seu primeiro emprego e aquele com idade mais
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avançada têm sido sistematicamente preteridos por
trabalhadores com experiência profissional e presu mido maior vigor físico.
Com efeito, os jovens e os trabalhadores mais
idosos têm tido muita dificuldade para se inserirem no
mercado de trabalho. Na região Metropolitana de São
Paulo, dados da Fundação SEADE indicam que cerca
de 30% dos trabalhadores desempregados em 1999
tinham entre 18 e 24 anos de idade. Os desemprega dos com idade situada entre 25 e 39 anos detinham
participação similar no desemprego, seguidos dos
desempregados com mais de 40 anos de idade, que
representavam 20% do contingente total. Ressalte-se
ainda que quase 28% dos jovens entre 18 e 24 anos
estavam desempregados no mesmo ano.
A presente proposição tenta amenizar o proble ma ao incentivar o primeiro emprego de jovens traba lhadores e a continuidade dos mais idosos no merca do de trabalho. A intenção é possibilitar ao trabalha dor inexperiente adquirir a experiência no trabalho e
àquele com mais idade continuar sendo produtivo.
O incentivo fiscal proposto é a dedução, do im posto de renda devido, do valor equivalente a 50%
dos salários líquidos pagos no ano base a jovens com
idade entre 18 e 25 anos que nunca tenham trabalha do e a trabalhadores com mais de 50 anos de idade e
desempregados nos doze meses anteriores à contra tação.
A sugestão é que o incentivo vigore por oito
anos, tempo suficiente para retomada plena e susten tável do crescimento da economia brasileira e conse qüente redução e estabilização do nível de desem prego.
Para cada contratação incentivada, impõe-se o
limite temporal de doze meses, tempo suficiente não
apenas para o aprendizado profissional do jovem,
como também para o empregador avaliar a capacida de do empregado e decidir acerca de sua manuten ção na empresa.
Ao impedir que o trabalhador seja demitido sem
justa causa durante a validade do contrato de trabalho
incentivado, busca-se garantir-lhe trabalho por pelo
menos um ano, bem como inibir a rotatividade da
mão-de-obra.
Para evitar acordos entre empregador e empre gado lesivos aos cofres públicos, estipula-se que o incentivo fiscal só valerá para o primeiro contrato de trabalho de cada trabalhador na empresa. Impede-se,
assim, que o empregador demita o empregado com
mais de 50 anos de idade e o readmita após doze me-

543

Quinta-feira

10 18343

ses, de forma a receber benefício fiscal relativo àquela contratação.
Também ficam excluídos do programa os trabalhadores que já se beneficiaram da contração incentivada, de forma a permitir que mais pessoas sejam
abrangidas pela iniciativa. Igualmente são excluídos
aqueles que, de alguma forma, auferem qualquer tipo
de renda, como aposentados e pensionistas, privilegiando os que, sem emprego, não possuem outro meio
de Sustento.
Outros pontos importantes são os limites impostos ao incentivo fiscal – 5% do imposto devido e 15%
da folha de pagamentos – e a exigência de que as
contratações incentivadas resultem em acréscimo no
número de empregados da empresa. No primeiro
caso, busca-se conferir limite à perda de receita pública decorrente do programa de incentivo. No segundo,
a intenção é garantir a expansão do emprego e não a
substituição de mão-de-.obra não abrangida pela
contratação incentivada por aquela com contrato de
trabalho objeto de incentivo fiscal.
Como medidas destinadas a facilitar a fiscalização, requer-se que o trabalhador esteja cadastrado
no SINE e que a empresa apresente, anualmente, a
relação das contratações incentivadas juntamente
com a RAIS, cuja apresentação anual já é obrigatória.
Por fim, estipula-se que o empregador que descumprir as regras pertinentes à contratação incentivada sujeita-se ao recolhimento retroativo da diferença
do imposto de renda devido e demais penalidades e
acréscimos previstos na legislação.
São essas, Senhores Senadores, as considerações básicas que fundamentam o projeto de lei e dei xam claro seu alcance social,
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2002. – Geraldo Melo
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 236, DE 2002
Considera despesas operacionais
os gastos realizados por empresas em
ações de prevenção de doenças cardiovasculares.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Consideram-se despesas operacionais,
para efeito da apuração do Imposto sobre a Renda,
os gastos realizados pelas empresas com ações de
prevenção de doenças cardiovasculares, destinadas
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indistintamente a todos os seus empregados, dirigen tes e respectivos dependentes.
Parágrafo único. As ações de que trata o caput
compreendem as seguintes, sem prejuízo de outras
que venham a ser listadas pelo Ministério da Saúde:
I – as que visem à prevenção do tabaquismo;
II – as de oferecimento de tratamentos para dei xar de fumar;
III – as de informação, educação e comunicação
destinadas à:
a) mudança de comportamentos e hábitos alimentares;
b) promoção do exercício físico regular;
c) promoção da realização de exames médicos
periódicos para determinação de níveis de lipídios
plasmáticos e da tensão arterial e detecção de fatores
genéticos de risco para doenças cardiovasculares,
com vistas à instituição dos tratamentos cabíveis;
IV – as de implantação e manutenção de:
a) instalações e equipamentos esportivos e de
ginástica;
b) serviços de saúde para realização dos exa mes e tratamentos referidos na alínea c do inciso III;
V – as que visem à redução do estresse nos ambientes de trabalho.
Art. 2º Esta lei entra em vigor no exercício fi nanceiro subseqüente ao de sua publicação.
Justificação
No primeiro artigo da Seção dedicada à Saúde,
assim dispõe a Carta Magna:
Art. 196. A saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e re cuperação.
Ao universalizar o acesso gratuito de todos os
brasileiros às ações e serviços públicos de saúde e
determinar o seu atendimento integral, a Lei suprema
estabelece “prioridade para as atividades preventi vas”, no art. 198, II. À sabedoria popular contida no
velho brocardo “é melhor prevenir do que remediar”
revela-se, com toda força, quando se trata de saúde.
Os constituintes de 1988 acolheram o sábio princípio,
não apenas por razões humanitárias mas também
por razões financeiras.
Com efeito, é extremamente oneroso – e fora do
alcance dos cofres públicos – atender, com qualidade
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e presteza, a todos os brasileiros que necessitam de
assistência médico-hospitalar.
Prevenção é entendida como a ação de atenção
à saúde que se executa antes que a doença ou condição indesejável de saúde se instale, e é especificamente dirigida a prevenir a ocorrência de uma determinada doença. A prevenção será tanto mais impor tante quanto mais elevada for a incidência da doença.
Ora, as “doenças cardiovasculares” constituem
a primeira causa de mortes no País; e, nesse conjunto, as doenças isquêmicas do coração e as doenças
cerebrovasculares são, mais especificamente, as
grandes vilãs matadoras de gente.
As doenças cardiovasculares não têm uma causa única. São decorrentes da interação e potencialização de um conjunto de fatores de risco que os estudos e achados epidemiológicos encontraram associados ao seu aparecimento. Entre os fatores de risco
associados ao aparecimento das doenças isquêmicas do coração e das doenças cerebrovasculares, relacionam-se:
– o tabaquismo;
– a alimentação rica em carnes vermelhas e
gorduras animais;
– o sedentarismo;
– o estresse;
– a doença hipertensiva;
– fatores genéticos.
O amplo espectro de ações capazes de prevenir
a ocorrência de doenças cardiovasculares sugere
que toda a sociedade – e não apenas o Estado – deve
se engajar na sua formulação e execução. O local de
trabalho é um dos mais propícios para esse fim. A empresa moderna é cada vez mais solidária com seu trabalhador e a família dele, pois os recursos humanos
são a chave do seu sucesso. Preocupada com a higidez e preparo de seus colaboradores – condição sine
qua non para a sua produtividade em um mundo
competitivo –, a empresa, além dos salários, tende a
oferecer-lhes alimentação, formação profissional, e
assistência médica, odontológica, farmacêutica e so cial.
O Estado brasileiro, reconhecendo o alcance
social dessas atividades, permite que os gastos delas
decorrentes, inclusive com o pagamento de planos de
saúde, sejam considerados despesas operacionais,
e, como tais, dedutíveis na apuração do Imposto de
Renda, a teor do art. 360 do Regulamento do Imposto
de Renda (RIR).
Pairam, entretanto, dúvidas sobre a legalidade
da dedutibilidade dos gastos relativos a ações de pre -
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venção de doenças e agravos no âmbito das empre sas. Convenhamos que, do ponto de vista fiscal, não
faz sentido estimular as ações de recuperação da sa úde, muito mais onerosas, e nem sempre bem suce didas, e desestimular as ações de prevenção, de cus tos menores e de sucesso garantido para o trabalha dor, a empresa, a sociedade e o Estado. Todos só têm
a ganhar com o incentivo às ações preventivas: o tra balhador, com a saúde e a vida; a empresa, com a re dução de custos e o aumento da produtividade; a so ciedade e o Estado, com dispêndios menores na ma nutenção do Sistema Único de Saúde, um devorador
de dinheiro.
O projeto que ora apresentamos à consideração
dos Pares visa, simplesmente, dissipar as dúvidas
decorrentes de uma interpretação literal e restritiva da
legislação do Imposto de Renda. A proposição con centra o seu foco nas doenças cardiovasculares, por
duas razões:
a) são a principal causa de morte no
Brasil;
b) as ações que as previnem contribu em, também, para o bem-estar geral do trabalhador e de sua família.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2002. –
Benício Sampaio.
(Á Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos 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 509, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais a inserção
em Ata, de votos de profundo pesar pelo falecimento
do Sociólogo José Eduardo Utzig, ocorrido na noite
de ontem, dia 8, bem como sejam enviadas a família
enlutada e à Presidência Regional do Partido dos Trabalhadores, do Estado do Rio Grande do Sul, os votos
de condolências do Senado Federal.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2002. – Emi lia Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 510, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 43, Inciso I, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro que seja considerado como licença para tratamento de saúde, do
dia 3 de outubro a 1º de novembro do corrente, con forme atestado em anexo.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2002. – Gerson Camata.
REQUERIMENTO Nº 511, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 43, Inciso II, do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro a concessão de
licença para tratar de assuntos de interesse particular, sem remuneração, de 2 de novembro de 2002 a
31 de janeiro de 2003.
Sala das Sessões, 9 de outubro de 2002. – Gerson Camata.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os requerimentos lidos serão publicados e submetidos a
delíberação da Mesa, nos termos do § 5º, do art. 40,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Luiz Otávio.
São lidos os seguintes:
OF. Nº 108/02-GLPFL
Brasília, 9 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Em virtude do término da licença do Senador Geraldo Althoff, comunico a V.Exª, e à Casa que S. Exª voltará a integrar as seguintes Comissões Permanentes:
Comissão de Assuntos Econômicos – CAE,
como suplente;
Comissão de Assuntos Sociais – CAS, como ti tular;
Comissão de Educação – CE, como titular;
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional – CRE, como suplente;
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura – CI,
como suplente;
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Comissão de Fiscalização e Controle – CFC,
como titular.
Comunico ainda, que S. Exª passará a integrar,
como titular, a Comissão Mista de Planos, Orçamen tos Públicos e Fiscalização.
Cordialmente, – José Agripino, Líder do Partido da Frente Liberal-PFL

OUTUBRO 2002

Outubro de 2002

Uma vez que já transcorreu o prazo sem interposição do recurso previsto no § 3º do art. 91 do Regimento Interno, a Presidência determinou a consolidação do texto do Projeto com a adequação sugerida
pelo Relator e encaminhará a matéria à Câmara dos
Deputados.
É o seguinte o texto consolidado:

OF. Nº 11O/02-GLPFL
Brasília, 9 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador Lindberg Cury pelo Senador José Jorge,
como suplente, na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Cordialmente, – José Agripino, Líder do Parti do da Frente Liberal-PFL
OF. Nº 111/02-GLPFL
Brasília, 9 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
da Senadora Maria do Carmo Alves pelo Senador
José Jorge, como suplente, na Comissão de Assun tos Econômicos.
Cordialmente, – José Agripino, Líder do Partido da Frente Liberal-PFL
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – 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 112/02-GLPFL
Brasília, 9 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico o Senador Bello
Parga como Vice-Líder do Partido da Frente Liberal.
Cordialmente, – José Agripino, Líder do Partido da Frente Liberal-PFL.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que recebeu correspon dência assinada pelo Senador Luiz Otávio, relator do
Projeto de Lei do Senado nº 51, de 2002, aprovado
terminativamente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, propondo adequação redacional
do texto do referido Projeto.

TEXTO FINAL
APROVADO PELA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 51, DE 2002
Altera a Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de 1951, para tipificar, como crime, a exploração de concurso de sorteios de números ou outros símbolos, para
a obtenção de prêmios em dinheiro ou
bens de qualquer natureza, autoriza a exploração indireta do serviço de loteria,
mediante procedimento licitatório, e revoga os arts. 50 a 58 do Decreto-Lei nº
3.688, de 3 de outubro de 1941.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 1.521, de 26 de dezembro de
1951, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
4º-A e 4º-B:
“Art. 4º-A Constitui crime contra a economia popular:
I – explorar ou realizar, sem a devida
autorização legal, concurso de sorteios de
números ou quaisquer outros símbolos, por
meio manual ou eletrônico, destinado a obtenção de prêmio em dinheiro ou bens de
qualquer natureza, ou praticar ato relativo a
sua realização ou exploração;
II – explorar ou introduzir em território
nacional loteria estrangeira, ou explorar em
outro Estado ou no Distrito Federal, loteria
autorizada para uma determinada unidade
federativa, exceto quando houver aquiescência de ambas.
Pena – 2 (dois) a 6 (seis) anos de detenção e multa.
Art. 4º-B A autorização do serviço de
loteria somente poderá ser realizada diretamente pela União, pelos Estados e pelo Distrito Federal, ou indiretamente, mediante licitação.”
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Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se os arts. 50 a 58 do Decre to-Lei nº 3.688, de 3 de outubro de 1941.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA
A votação das matérias constantes dos itens de
nºs 1 a 6 fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – São os
seguintes os itens adiados:
–1–
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 449, DE 1999
Votação, em turno suplementar, do Substitutivo
ao Projeto de Lei do Senado nº 449, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera o art. 43 da
Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgâni ca da Saúde), possibilitando aos hospitais universitá rios captar recursos provenientes de internações hospitalares, tendo
Pareceres sob nºs 732, de 2001, e 414, de 2002,
das Comissões
– Diretora, Relator: Senador Antonio Carlos Valadares, oferecendo a redação do vencido; e
– de Assuntos Sociais (sobre as Emendas nºs 1 a
4, de Plenário), Relator: Senador Geraldo Althoff, favorável à Emenda nº 1-Plen, nos termos de subemenda que
apresenta; e pela rejeição das Emendas nºs 2 a 4-Plen.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua vo tação adiada por falta de quorum.
–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 74, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 74, de 2002 (nº 1.197/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação Cultural Saúde de Campos a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Campos
dos Goytacazes, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Parecer favorável, sob nº 457, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo Cândido.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
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–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 79, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 79, de 2002 (nº 1.034/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o Grêmio do Projeto Cultural e Criativo Alternativa a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Capivari, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 458, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Chico Sartori.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
–4 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 106, de 2002 (nº 1.111/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária para o Desenvolvimento de
Tabapuã a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Tabapuã, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 441, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 119, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 119, de 2002 (nº 1.057/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente e Cultural de Radiodifusão
Comunitária Simões Filho FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Simões Filho,
Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 459, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Antonio Carlos Júnior.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
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–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 141, DE 2002
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 141, de 2002 (nº 1.213/2001, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Amparo Social, Comuni cação e Cultura de Aracatu a executar serviço de radi odifusão comunitária na cidade de Aracatu, Estado
da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 462, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Antonio Car los Junior.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, quando teve sua dis cussão encerrada, ficando a votação adiada por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 7:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002
Quinta e última sessão de discussão,
em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 16, de 2002, tendo como
primeiro signatário o Senador Mozarildo Ca valcanti, que altera o inciso I do art. 159 da
Constituição Federal (destina o percentual
de cinco décimos por cento da arrecadação
dos impostos sobre renda e sobre produtos
industrializados para aplicação pelas Instituições Federais de Ensino Superior na Ama zônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio.
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 dis cussão em primeiro turno, quando poderão ser ofe recidas emendas assinadas por um terço, no míni mo, da composição do Senado Federal.
Transcorre hoje a quinta e última sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente para votação em primeiro turno.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 8:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 38, DE 1999
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo Cavalcanti, que
altera os artigos 52, 225 e 231 da Constituição Federal (inclui na competência do Senado Federal a apreciação do processo de demarcação de terras indígenas), tendo
Parecer sob nº 317, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Amir Lando, favorável,
com as Emendas 1 a 4-CCJ, que apresenta.
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 discussão
terá prosseguimento na próxima sessão deliberativa
ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 9:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 17, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 17, de 2002 (nº
259/99, na Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão, no currículo oficial da Rede de Ensino, da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira” e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 809, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Cândido.
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.
A votação fica adiada por falta de quorum.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 24, DE 2002

Em discussão o projeto, em turno único. (PauNão havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 13:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 109, de 2002 (nº
967/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação de Cachoeira
Alta-GO – ACCCA a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cachoeira Alta, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 501, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Lindberg Cury.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 76, DE 2002

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 14:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 143, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 143, de 2002 (nº
1.216/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Rádio FM de Nova Olímpia a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nova Olímpia, Estado de
Mato Grosso, tendo
Parecer favorável, sob nº 499, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Jonas Pinheiro.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 12:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 108, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 108, de 2002 (nº
922/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Co munitária de Joviânia a executar serviço de
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sa.)

Durante o prazo regimental de cinco dias úteis,
não foram oferecidas emendas à matéria.
Em discussão o projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 11:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 76, de 2002 (nº
1.233/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária para o Desenvolvimento de Santa Luzia - ARCSL a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Santa Luzia, Estado da Paraíba,
tendo
Parecer favorável, sob nº 504, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Ney Suassuna.
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radiodifusão comunitária na cidade de Joviânia, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 500, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Mauro Miranda.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 10:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 24, de 2002 (nº
2.989/2000, na Casa de origem), que deno mina “Avenida Engenheiro Emiliano Macieira” o trecho da BR 135 compreendido entre
o quilômetro zero e a Ponte da Estiva, localizado no Município de São Luís, Estado do
Maranhão, tendo
Parecer favorável, sob nº 471, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Gilvam Borges.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
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A votação fica adiada também por falta de quo rum.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra V. Exª, Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Peço a palavra apenas para um esclarecimento, Sr. Presidente.
Ainda há pouco foi anunciado que, a partir de
amanhã, não teremos sessão deliberativa e, se for
necessário, será feita a convocação.
Peço apenas para que seja corrigida aqui, na
nossa Ordem do Dia, porque estão sendo dadas in formações de que haverá amanhã, dia 10, sessão de liberativa. Estou querendo contribuir com a Mesa para
que outros companheiros não incorram em erro, em
não tendo estado nesta sessão da tarde. Trata-se de
uma colaboração.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
agradece a observação de V. Exª. Sucede que a deci são foi tomada ainda hoje, Senador Bernardo Cabral,
e, a partir de amanhã, portanto, faremos esta corre ção a que se refere V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Roberto Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
nesta tarde, fazer algumas considerações sobre dois
artigos excelentes, oportuníssimos, publicados no dia
4 de outubro último, na Folha de S.Paulo, no mesmo
dia, a respeito do significado dessas eleições presi denciais do Brasil para o mundo: significado internaci onal das eleições que se processam agora, em nosso
País, no segundo turno.
São dois artigos de dois sociólogos da maior
respeitabilidade, que conquistaram um conceito insu perável entre os seus pares no mundo inteiro. Trata-se de Alain Touraine, o sociólogo francês, e Boaventura de Souza Santos, grande sociólogo por tuguês, que exatamente destacam a grandeza da ex pectativa mundial em relação aos resultados da elei ção para Presidente do Brasil, tendo em vista que
uma parte crescente do mundo se torna crítica a essa
onda de neoliberalismo que avassalou quase todas
as nações do mundo, e que se encontra hoje com
uma reação em sentido inverso, querendo, exatamen -
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te, superar esse modelo, esse sistema, que provoca
uma diferenciação cada vez mais profunda, uma desigualdade cada vez maior entre os países ricos e os
países pobres e, dentro de cada país, entre a sua par te rica e a sua parte pobre.
Assim é, Sr. Presidente, que Alain Touraine, em
seu artigo chamado A volta da Esperança diz algo
desse tipo:
A grande onda do liberalismo planetário começa a quebrar. Aqueles que ontem
eram os heróis do mundo financeiro, hoje
aparecem como criminosos; a recuperação
da economia mundial é incerta e a cruzada
empreendida pelo Presidente Bush atrai
poucos voluntários. Mas os mais importantes sinais de mudança de estação só podem
vir dos votos populares de resistência contra
a ideologia ainda dominante.
Muito mais importante – prossegue Alain Touraine – é o voto que o Brasil pode dar dentro de alguns
dias e que já deu ao garantir a Lula uma vantagem
grande sobre seus concorrentes.
Adiante, diz o grande sociólogo francês:
A maioria dos países do continente
sul-americano não está em condições de lutar contra a pobreza, mas o Brasil tem condições de fazer uma escolha que será compreendida no mundo inteiro e que convencerá outros países a tomarem decisões indispensáveis para lutar contra a desigualdade
social que constitui um entrave ao desenvolvimento.
Depois, ele diz:
O Brasil pode fazer uma escolha que fará dele o
líder – vejam bem, Srªs e Srs. Senadores – do grande
movimento mundial de rejeição de uma hegemonia
norte-americana que já deixou de ser aceitável para
grande parte do mundo.
Hegemonia norte-americana no sentido político
e econômico e hegemonia do mercado financeiro, no
sentido especulativo da palavra.
Evidentemente, estou selecionando trechos do
artigo de Alain Touraine, que prossegue dizendo:
O mundo está em silêncio há mais de
dez anos e ninguém espera que o Brasil invente uma nova linguagem, mas o mundo
começa a ter esperança de que o Brasil rompa esse silêncio opressor que abafa a voz do
mundo há mais de dez anos. O Brasil pode,
pelo contrário, falar a língua da esperança,
ao mesmo tempo em que fala a língua da
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responsabilidade. Ele, Brasil, precisa de palavras claramente pronunciadas e de projetos
elaborados que permitam a todos os cidadãos passar por um novo aprendizado de
esperança.
Assim termina Alain Touraine:
O que está em jogo nesta eleição vai
muito além do futuro político do Brasil. Trata-se, sobretudo, de escolher entre o silêncio dos sem-esperança e a palavra daqueles que têm consciência da urgência das
transformações que precisam ser empreendidas.
Sr. Presidente, é uma voz respeitadíssima, uma
voz de grande densidade, exatamente pela respeita bilidade, pelo saber que possui e que traz consigo e
que está falando aos brasileiros e advertindo-os para
a importância, para o grande e profundo significado
que têm as próximas eleições para o ressurgimento
de uma esperança capaz de dar às nações do mundo
um reencontro com seus destinos nacionais e com os
destinos de seus povos, enfrentando a grande pres são, a grande especulação do mercado financeiro in ternacional.
Trata-se da escolha entre mercado e nação. É
como se o mundo estivesse esperando do Brasil esse
grito de basta de mercado. É preciso restaurar a Na ção, o significado da Nação e os interesses profundos
e legítimos da Nação brasileira e das nações que,
como o Brasil, estão sendo oprimidas por este merca do especulativo e que até agora estiveram em silên cio, sem força para dizer aquilo que o mundo espera
que o Brasil diga.
Sr. Presidente, citei algumas passagens do arti go de Alain Touraine. Citarei agora alguns trechos do
artigo de Boaventura de Souza Santos, grande soció logo, cientista político, filósofo português, que come ça dizendo o seguinte:
Espero que os meus patrícios portugueses não
se ofendam se eu confessar que neste período eleito ral gostaria de ser brasileiro para poder votar.
E ele vai dizer:
Para poder votar em Lula para Presidente e para
poder votar em Tarso Genro para Governador do Rio
Grande do Sul.
Avalia Boaventura que o significado dos resulta dos das próximas eleições não deve ser avaliado pelo
seu impacto apenas no país, mas sobretudo pelo seu
impacto no mundo, e o que acontece hoje no Brasil é
importante para o resto do mundo.
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Adiante diz Boaventura Santos que é importante
a consolidação de práticas políticas éticas, transparentes, participativas e redistributivas, e nenhum partido tem tantas credenciais nesse domínio como o PT.
A segunda razão para votar em Lula diz respeito
ao momento da globalização neoliberal. Não são os
críticos esquerdistas que põem hoje em causa o sis tema financeiro internacional, são as vozes particularmente autorizadas dos que o conhecem por dentro
e têm acesso à informação que mais ninguém tem.
O jornalista está se referindo a críticas feitas por
dirigentes e altos funcionários tanto do Fundo Monetário quanto do Banco Mundial.
Continua Boaventura:
A irracionalidade e a injustiça do sistema são hoje do domínio público e o consenso que se está a gerar a seu respeito não
pode deixar de levar a transformações em
curto prazo. Quem está em melhores condições para governar os países nos tempos
que se avizinham? Não, certamente, quem
se formou na obediência cega à ortodoxia,
porque esse vai correr o risco de ser recorrentemente mais papista que o papa e não
vai ser capaz de explorar as novas capacidades de manobra que se vão abrir.
Evidentemente, Boaventura Santos está dizendo que um dos candidatos não terá condições senão
de ser mais papista que o papa nos compromissos
que seu grupo político adquiriu ao praticar por tanto
tempo a política neoliberal e ao levar o País a esta situação de subserviência e de vulnerabilidade em relação aos interesses do grande capital internacional,
sendo preciso dar o poder a quem tem condições de
enfrentar esse desafio, que é o candidato em quem
ele gostaria de votar se fosse brasileiro, ou seja, a
Luiz Inácio Lula da Silva.
Diz Boaventura de Sousa Santos:
(...) Lula é o melhor sucessor de FHC,
único capaz de ultrapassar o impasse a que
a ortodoxia chegou, resgatando o que ela
não foi capaz de destruir.
Srªs e Srs. Senadores, a solução ortodoxa não
tem futuro no Brasil. Nos termos que as faculdades de
economia ensinam, não há condições de resgatar,
como ele diz, o que é preciso ser resgatado no Brasil
e em outras nações.
É necessário que algo aconteça no mundo e
não será o caminho da ortodoxia capaz de reverter
esta situação com base em uma decisão que será tomada no Brasil, que, pela sua dimensão, pela sua es-
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trutura econômica, pelas qualidades do seu povo e
pelo que ele representa no cenário mundial, pode li derar este processo de renovação do modelo econô mico mundial.
Conforme diz no começo do artigo, o segundo
desejo de Boaventura de Sousa Santos é ser gaúcho
para votar em Tarso Genro e uma das razões “tem a
ver com o fato de ser Porto Alegre e o Rio Grande do
Sul serem hoje o símbolo da viabilidade de uma glo balização alternativa, que combine os objetivos do
desenvolvimento e da eficiência com os objetivos da
eqüidade e da democracia”.
Diz ele:
Porto Alegre é a cidade global das al ternativas e o prestígio internacional que daí
lhe advém traduz-se em vantagens sociais e
econômicas que podem ser colhidas até por
aqueles que, confinados a vistas curtas, re jeitam a idéia de que possa haver outra glo balização para além do neoliberal.
Aqui, Boaventura Santos está-se referindo ao
fato de que o mundo que rejeita o neoliberalismo e
quer se emancipar desse processo especulativo e su focante, este mundo que cresce a cada ano e a cada
mês escolheu Porto Alegre para sediar os encontros
do Fórum Social Mundial. E escolheu Porto Alegre criteriosamente, porque, discutindo em profundidade,
chegou à conclusão de que, dentre os países capa zes de dar o grito de independência em relação a este
processo especulativo, o Brasil é aquele que mais
promete e que mais apresenta condições de realizar
este feito mundial.
E, no Brasil, Porto Alegre é exatamente a cidade
que vem sendo administrada dentro de critérios e práticas políticas que representam esta renovação, que
representam esta alternativa ao mesmo tempo pro fundamente democrática, emancipadora e criadora
de justiça social e de desenvolvimento econômico,
cultural e social.
Sr. Presidente, não vou ler por inteiro os artigos,
porque o tempo não me permite, mas chamo a aten ção para os que me ouvem para que leiam esses dois
artigos publicados na Folha de S. Paulo do dia 4 último, de Alain Touraine e de Boaventura de Sousa Santos. Eles apontam para o Brasil como sendo a sede da
esperança do mundo de hoje, de todos os países que
querem se libertar deste modelo asfixiante. Eles mos tram que o Brasil pode mudar, e pode mudar com a
eleição de Lula. Isso está absolutamente claro e explícito em ambos os artigos. E só pode mudar com a eleição de Lula, uma vez que o candidato governista, o
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candidato que sai do Governo, com toda a boa vontade que tenha e com todo o pensamento construtivo
que tenha, não será capaz de se libertar dos constrangimentos e dos compromissos já criados por anos
e anos da prática de subserviência e de submissão
ao mercado financeiro internacional.
Mas, com a vitória de Lula, o Brasil pode mudar.
E o Brasil, mudando, pode mudar o mundo. É isso que
eles estão alertando e por isso estão profundamente
interessados nas eleições presidenciais brasileiras, a
ponto de dizer Boaventura de Sousa Santos que, neste momento, gostaria de ser brasileiro e poder contribuir com o seu voto para esta mudança. O Brasil pode
mudar. E, mudando, pode mudar o mundo. É impor tante que os brasileiros tomem consciência disso no
momento final das eleições, tanto presidenciais quanto à eleição no Estado do Rio Grande do Sul. O povo
brasileiro está cansado da pressão e da submissão
ao mercado. Já deu seu grito no primeiro turno, e vai
repetir o grito. Chega de mercado. Vamos à Nação.
Vamos restaurar a Nação brasileira com todos os
seus interesses legítimos, que são os interesses do
povo, com uma política a seu favor, a favor do bem-estar e do progresso não apenas econômico, mas social
e cultural.
É claro que o mercado quer derrotar o Lula. As
demonstrações estão aí na elevação ar tificial do dó lar. É claro que a cotação do dólar nada tem a ver com
a realidade da economia brasileira. Trata-se de um
movimento especulativo para ganhar dinheiro, obviamente, como sempre ocorre em todo movimento es peculativo, mas também para derrotar Luiz Inácio
Lula da Silva, para assustar a população brasileira,
como se isso fosse o prenúncio de uma catástrofe
que ocorreria com a vitória de Lula, quando, ao con trário, o povo está compreendendo e não se deixou
intimidar pelas manobras do mercado. O povo está
compreendendo que a catástrofe seria com a derrota
de Lula, porque seria a perpetuação desta submissão
ao mercado, desse domínio do mercado sobre a nos sa economia e sobre os interesses do povo brasileiro.
O mercado não vai derrotar o Lula porque a consciência do povo brasileiro já compreendeu que essas manobras têm esse sentido porque, para o mercado, é
importante manter esta fonte de rendimento, de riqueza, que eles construíram no Brasil, com a subserviência das nossas autoridades econômico-financeiras.
Sr. Presidente, vim à tribuna porque considero
importante ressaltar a densidade e o impacto desses
dois artigos que fazem essas duas figuras internacionalmente respeitadíssimas sobre o significado das
eleições brasileiras e a importância da vitória exata-
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mente daquele candidato que tem condições de fazer
mudar o Brasil, e, assim, mudar o mundo.
Espero que tenha colaborado para a divulgação
maior desse pensamento e que o resultado venha a
favorecer aquilo que esses dois grandes pensadores
mundiais estão preconizando e prevendo para o Bra sil e para o mundo.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Roberto Sa turnino, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Benício Sampaio.
O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) – Não
há mais oradores inscritos.
A Srª Senadora Emilia Fernandes e o Sr. Sena dor Luiz Otávio enviaram discursos à Mesa para se rem publicados, na forma do disposto no art. 203 do
Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente, Srªs Senadoras, Srs. Senadores, no
final de setembro, foi lançado em Porto Alegre, com a
presença do governador do meu Estado, Olívio Dutra,
e do prefeito da Capital, João Verle, o Fórum Social
Mundial de 2003. A terceira edição do Fórum acontecerá, mais uma vez, em Porto Alegre, entre os próxi mos dias 23 e 28 de janeiro, sob o tema “A Paz é Possível”.
A expectativa dos organizadores é de que, em
função do envolvimento de um número cada vez mai or de organizações, entidades e movimentos sociais
de todo o mundo, o número de participantes supere
em muito o registrado nas edições anteriores.
Em 2001, o evento contou com mais de 25 mil
pessoas de 117 países que ocuparam todos os espa ços do I Fórum Social Mundial para rejeitar o dogma
que condena a humanidade à fatalidade neoliberal e
ao fundamentalismo de mercado. Em 2002, participa ram aproximadamente 100 mil pessoas de 131 paí ses que estiveram em Porto alegre para aprofundar a
elaboração de alternativas civilizatórias à realidade
de violência, guerras, mercantilização e exclusão so cial a que está submetida a humanidade.
Além do aumento no número de participantes,
de países e organizações representadas, temos a
certeza de que no ano que vem, este evento, que já é
o principal acontecimento político da atualidade, ga nhará uma notável importância mundial por ser reali zado num país comandado por Luis Inácio Lula da Silva, num Estado governado por Tarso Genro e numa
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cidade que há 12 anos desenvolve um Projeto Democrático e Popular, de inclusão, par ticipação e Justiça
Social.
Ou seja, a terceira edição do Fórum Social Mundial estará inserida num contexto político que se contrapõem ao projeto neoliberal, globalizante e excludente,
defendido hoje pelo Governo Federal. Por isto, temos a
certeza, de que o III Fórum Social Mundial será ainda
mais expressivo, abrangente e significativo.
Sr. Presidente, o Fórum Social Mundial caracteriza-se como um processo de articulação e mobilização
da sociedade civil planetária pela construção de um
outro mundo possível, oposto à globalização excludente e militarista representada pelo neoliberalismo.
O Fórum Social Mundial é, sobretudo, um espaço democrático que congrega a riqueza e diversidade
política, social, étnica, religiosa, de gerações e nacionalidades na sua dinâmica, com o objetivo de produzir
valores, propostas e alternativas que possam animar
as lutas e campanhas da sociedade civil mundial pela
construção de um mundo justo, humano e solidário.
Originalmente concebido como uma contraposição ao Fórum Econômico Mundial, encontro realizado há mais de 30 anos em Davos, na Suíça, com o objetivo de formular as estratégicas e políticas neoliberais impostas ao mundo todo, o FSM afirmou sua au toridade moral, histórica e cultural como pólo alternativo portador de um novo projeto civilizatório para a
humanidade.
Com muito orgulho, afirmo que meu Estado, o
Rio Grande do Sul, assumiu o desafio de sediar este
importante acontecimento, que terá sua terceira edi ção em janeiro próximo. Este compromisso decorre
do reconhecimento de que a experiência da gestão
que lá é realizada, combinando democracia participativa com a afirmação de direitos de cidadania, tem
inspirado a construção de um outro mundo possível,
em que a vida humana tem absoluta prioridade sobre
o mercado.
Srªs e Srs. Senadores, a terceira edição deste
Fórum Social Mundial debaterá, fundamentalmente,
os efeitos da política armamentista do presidente dos
Estados Unidos, George W. Bush, e as fraudes contábeis das grandes empresas norte-americanas, que
são investigadas desde junho, podendo atingir 9 bi lhões de dólares, sendo consideradas pelos organizadores do FSM como “a crise do neoliberalismo dentro de seu núcleo”.
Em resposta à atual conjuntura internacional,
marcada pela crise do neoliberalismo e na tentativa
de reacender cenários de guerra, urge uma discus-
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são de estratégias de transformação. A estratégia po lítico-militar do presidente dos Estados Unidos não
deixa dúvidas: sem a construção de uma articulação
política internacional consistente, o mundo caminha
para a guerra e/ou para uma nova forma de tirania he gemônica. Os riscos que esse cenário coloca são evidentes, representando um dos principais desafios es tratégicos para as forças políticas articuladas em torno no Fórum Social Mundial.
Por isto, desde a primeira edição do evento,
seus organizadores trabalham para ampliar o movi mento para outros continentes. A partir deste ano,
esse processo começa a apresentar resultados con cretos. Em Porto Alegre, haverá um espaço reservado
para os debates sobre os Fóruns Regionais e Temáti cos. Serão organizadas atividades para que os diferentes Fóruns Sociais que serão realizados antes do
encontro de Porto Alegre possam se manifestar.
A idéia é dar visibilidade ao processo de mundi alização por que vem passando o Fórum Social Mun dial, respeitando a autonomia, características e dinâ mica específica de cada Fórum realizado. Além do
Fórum Social Temático da Argentina, ocorrido em
agosto último, estão programados os seguintes fóruns regionais:
– Fórum Social Europeu: de 7 a 10 de novembro
em Florença, Itália;
– Fórum Social Asiático: de 2 a 7 de janeiro de
2003 em Hyderabad, Índia;
– Fórum Social Pan-Amazônico: de 16 a 19 de
janeiro de 2003 em Belém, Brasil;
- Fórum Social Mediterrâneo: final de novembro
de 2003, na Espanha;
– Fórum Social Pan-Americano: outubro de
2003, data exata e local ainda a serem confirmados; e
– Fórum Social Temático Palestina: previsto
para encontro preparatório em Chipre, mas também
ainda a ser confirmado.
Estes encontros reforçam a articulação política
internacional e aperfeiçoa a agenda do Fórum Social
Mundial. Desta forma, fica cada vez mais claro que o
evento pode vir a se constituir em um agente político
internacional capaz de oferecer uma alternativa à
agenda militarista nor te-americana, estendendo e
consolidando o processo de mundialização do movi mento que luta por uma globalização solidária e por
um novo patamar na relação político-econômica entre
as nações.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, para
aprofundar as discussões e melhor organizar o even to, o Conselho Internacional definiu cinco eixos temá -
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ticos para o Fórum Social Mundial em 2003. Cada
eixo é concebido como catalisador de preocupações,
propostas e estratégias que já são desenvolvidas pelas organizações par ticipantes. Os cinco eixos do
evento em 2003 serão:
1) Desenvolvimento Democrático e Sustentável;
2) Princípios e valores, direitos humanos, diversidade e igualdade;
3) Mídia, cultura e contra-hegemonia;
4) Poder político, sociedade civil e democracia; e
5) Ordem mundial democrática, luta contra a
guerra e pela paz.
Em torno de cada um destes temas será organizada pelo menos uma grande conferência, cuja finalidade é socializar visões e análises para o grande público participante. Desta forma, as conferências devem contribuir para o fortalecimento de um amplo movimento de opinião voltado à urgência de construir
“outros mundos” diante das ameaças e limites da globalização econômico-financeira do neoliberalismo.
Também estão agendados seminários e oficinas
sobre os temas relacionados aos conteúdos dos cin co eixos temáticos. As oficinas são atividades propostas pelas entidades que participam do evento com delegados, permitindo o encontro, a troca de experiências, a articulação e a definição de estratégias de gru pos, redes, movimentos e organizações.
Durante os painéis programados para o evento,
serão explicitadas as grandes questões, propostas e
estratégias de luta para mudar o atual modelo de globalização excludente e começar a criar outros cenários
globais. Além das conferências e painéis, o FSM contará mais uma vez com espaço para testemunhos de personalidades cujas trajetórias exemplares de vida e ação
em defesa da liberdade e da dignidade humana apon tam caminhos para um novo mundo. Eles foram concebidos para valorizar o patrimônio político-cultural do
campo das entidades, organizações e movimentos que
constroem este Fórum da democracia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Fórum
do próximo ano terá seu eixo de discussões descentralizado, com atividades na PUC, nos armazéns do
cais do porto, no Gigantinho e no Araújo Vianna, além
do Acampamento da Juventude, que poderá acolher
até 30 mil acampados. No ano passado, este Acam pamento abrigou 15 mil pessoas, de 43 países, tor nando-se um espaço de convivência, troca de informações, oficinas, atividades culturais e palestras.
Entre as principais novidades da terceira edição
do Fórum Social Mundial, estão as chamadas Mesas de
Controvérsia e de Diálogo, que pretendem promover
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discussões com representantes de partidos e da Orga nização das Nações Unidas (ONU), além de chefes de
governo. Ou seja, um espaço destinado a confrontar visões e propostas de delegados com convidados de par tidos políticos, governos e organizações da ONU.
O Conselho Internacional do Fórum deve eleger
questões polêmicas em que o estabelecimento do
diálogo e da controvérsia, segundo as regras previa mente acertadas, possa ser útil na construção de propostas e estratégias do movimento.
Desta forma, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado res, temos a certeza de que, mais uma vez, pessoas e
entidades que participarem do Fórum Social Mundial
de Porto Alegre estarão dando um passo importantís simo para a construção de uma nova forma de relaci onamento entre os povos, numa convivência mais fraterna e solidária, com vistas a diminuir as diferenças,
as distâncias, e a atrair aqueles que, alijados do pro cesso social e econômico, são explorados e discrimi nados em todo o mundo.
Encerro este registro, convocando a todas as organizações da sociedade civil, movimentos sindicais
e sociais, partidos políticos, trabalhadores em Educa ção, estudantes, artistas, intelectuais, trabalhadoras
e trabalhadores do campo e da cidade, enfim, a todas
as forças que compõe a imensa nação brasileira, a
participarem deste evento único, deste espaço demo crático, ético e cidadão, nos ajudando a mostrar a
todo o Planeta que um outro mundo, melhor e mais
justo, é de fato possível.
O SR LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, nenhuma liderança política no mundo poderia ser contrária ao conceito de
desenvolvimento sustentável. A fórmula consagrada
no documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, relatado por Gro Brundtland, então Primeira-Ministra da
Noruega, ao proclamar que é sustentável o modelo de
desenvolvimento que “atende as necessidades do pre sente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades”,
é tão genérica e abrangente que os países não hesitam em apoiá-la. Afinal, somos todos, ao menos em
tese, favoráveis a um aproveitamento mais racional de
recursos que vise a preservar o meio ambiente, a di minuir a poluição e a erradicar a pobreza. O mundo
não precisaria reunir milhares de políticos e diploma tas na África do Sul para reafirmar o que é do acordo
de todos. Qual seria, então, a relevância da Reunião
da “Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Susten tável”, que acaba de se realizar na África do Sul?
Podemos dizer que encontros mundiais tais
como o de que acabamos de participar na África do
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Sul são fundamentais para a articulação de idéias e,
sobretudo, para a elaboração de propostas. Encontros dessa natureza funcionam como grandes vitrines
mundiais, a expor e a distinguir os países entre aqueles que debatem e propõem medidas, os que muito
falam mas pouco fazem e, ainda, aqueles que sequer
se dão ao trabalho de participar das discussões. As
demandas do meio ambiente e do desenvolvimento
sustentável requerem ações efetivas dos países, com
o fito de alcançarmos uma comunidade internacional
mais igualitária.
No contexto da sociedade industrial e globalizada que marca a contemporaneidade, sabemos que a
pobreza e a fome atingem níveis insuportáveis, principalmente nos continentes asiático e africano. Sabemos da finitude dos recursos hídricos; sabemos da
existência do buraco na camada de ozônio, a ameaçar o equilíbrio climático de todo o planeta; sabemos
do processo de extinção de inúmeros espécimes animais e vegetais.
Entretanto, se não pudéssemos agregar em um
só lugar e a um só tempo os anseios e sugestões de
ambientalistas, políticos e ativistas não-governamentais de todos os matizes, talvez não avançássemos
com a presteza que as necessidades ambientais e
humanas nos impõem. Provavelmente, não haveria
um Protocolo de Quioto, a exigir satisfações de potências econômico-militares do calibre dos Estados Unidos. Talvez não tivéssemos um cronograma detalhado de medidas como é o caso da Agenda 21. Dificilmente teríamos um documento do teor da “Carta do
Rio”, também conhecido como “Carta da Terra”, em
que os líderes dos países desenvolvidos reconhecem
ter responsabilidades maiores na erradicação da po breza, pois são os que mais consomem e os que de têm as tecnologias necessárias para o desenvolvimento dos países pobres.
A reunião da “Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável”, realizada há pouco em Joanesburgo, da qual participamos juntamente com os Presidentes Ramez Tebet, do Senado, e Aécio Neves, da
Câmara, e o Senador Juvêncio da Fonseca, é o último
capítulo de um processo de conscientização mundial
que teve sua gênese na década de 1970. Com efeito,
a Declaração de Estocolmo de 1972, aprovada durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente, introduziu na agenda política internacional
a dimensão ambiental como condicionadora e limitadora do modelo tradicional de crescimento econômico e do uso dos recursos naturais. Na década seguinte, o documento “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como o “Relatório Brundtland”, consolidou visão crítica do modelo de desenvolvimento adotado
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pelos países industrializados e mimetizado pelas na ções em desenvolvimento. A convite do Brasil, a cida de do Rio de Janeiro foi sede da Conferência das Na ções Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimen to, realizada em 1992. A reunião ficou conhecida
como Rio-92, e a ela compareceram delegações na cionais de 175 países. Essas reuniões de cúpula fun cionam como extraordinários catalisadores dos desa fios que constituem a construção daquilo que o Presi dente Fernando Henrique Cardoso denomina de “glo balização solidária”.
Todavia, ao abrirmos os jornais, deparamo-nos,
por vezes, com reportagens e artigos lastimando um
suposto fracasso que, em nosso entender, não exis tiu. Se é verdade, por um lado, que nossas aspirações
eram maiores do que os resultados obtidos, por outro,
incorreríamos em cegueira abominável se deixásse mos de levar em consideração os significativos avan ços obtidos por intermédio do diálogo global multilate ral. É por tal razão que podemos entender as frustra ções de alguns, mas não devemos compactuar com o
niilismo daqueles que preferem enxergar o que dei xou de ser feito em detrimento dos progressos já al cançados. Não podemos desprezar o fato de que lida mos, no âmbito das conversações multilaterais, com
interesses complexos e, por vezes, contraditórios en tre si. Cabe a cada país, concedida a oportunidade,
propor medidas que busquem encontrar o equilíbrio
entre prosperidade econômica, proteção do meio ambiente e justiça social.
Nesse aspecto, o Brasil tem-se destacado como
uma das principais lideranças mundiais em prol de
uma ordem internacional mais solidária, por meio de
propostas concretizadas no dia-a-dia brasileiro.
O compromisso do Brasil com o meio ambiente
vem desde a década de 1970, ao introduzir de modo
inseparável a temática do desenvolvimento no con texto mais amplo das questões do meio ambiente. O
Brasil tem colaborado de forma decisiva para o equa cionamento das inaceitáveis disparidades entre os
países, com a elaboração de princípios inovadores
tais como os de “responsabilidades comuns mas diferenciadas entre os países”, de “o poluidor paga” e de
“padrões sustentáveis de produção e consumo”. Des tacamos a coragem da Conferência do Rio de 1992,
ao permitir a participação de organizações não-go vernamentais (ONGs), que passaram a desempe nhar papel fiscalizador e a pressionar os governos
para o cumprimento da Agenda 21, juntamente com
os cidadãos dos países desenvolvidos.
A contribuição brasileira para o estabelecimento
da “cidadania planetária” – expressão ao gosto do
Presidente Fernando Henrique Cardoso – não cessa
na década de 1990. Bem ao contrário, o governo e a
sociedade brasileiros dão mostras inequívocas de
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nossa disposição em contribuir para um desenvolvimento fundado nos valores da justiça, da igualdade e
da cooperação. Para tal intento, há muito saímos da
seara das idéias, para germinar o campo fecundo das
realizações. Basta lembrarmos da criação, na Amazônia Setentrional, da maior área de proteção de floresta
tropical do mundo – o Parque Nacional do Tumucumaque –, verdadeiro santuário de biodiversidade de área
equivalente ao tamanho da Bélgica. Cabe-nos ressaltar, também, a ambiciosa proposta brasileira de revolucionar a matriz energética mundial, ao sugerir a elevação de 2,2% para 10% da meta global de energia renovável, a ser alcançada dentro de dez anos. Destacamos, ainda, a declaração conjunta assinada pelo Pre sidente Fernando Henrique e o Chanceler da República Federal da Alemanha Gerhard Schröder, sob a égide do Mecanismo de Desenvolvimento do Protocolo
de Quioto, a incentivar a produção de veículos que utilizem o combustível renovável etanol, reduzindo as
emissões em cerca de 7 milhões de toneladas de dió xido de carbono em 10 anos.
Podemos assim, Srªs e Srs. Senadores, afirmar
com orgulho que o Brasil é dos países que mais combatem o agravamento dos riscos globais de mudanças climáticas. Nosso País tem defendido, de modo
eloqüente, mudanças nas relações políticas internacionais que impliquem maior cooperação entre as nações. Temos, em função disso, enfrentado com denodo interesses contrários, combatido subsídios e políticas discricionárias de países ricos, que só aumentam
as desigualdades mundiais. Estamos convencidos
acerca da existência de nexo causal entre pobreza,
desigualdade de renda e deterioração ambiental.
Sr. Presidente, no “Sermão da Terceira Dominga
do Advento”, o Padre Antônio Vieira leciona que a verdadeira fidalguia pertence à esfera da ação. “Quando
vos perguntarem quem sois, não vades revolver o mobiliário de vossos avós, ide ver a matrícula de vossas
ações. O que fazeis, isso sois, nada mais” – doutrina o
orador luso-brasileiro. Em Joanesburgo, mais uma
vez tivemos a oportunidade de demonstrar para o
mundo o compromisso do Brasil com o legado da
Rio-92. Ao buscarmos, com medidas concretas, o
aprofundamento da “globalização solidária”, justificativa de nossos melhores esforços, temos a confiança
de que não clamamos no deserto.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Benício Sampaio) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 22
minutos.)

OUTUBRO 2002

Outubro

de

ANAIS DO SENADO FEDERAL

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

557

Quinta-feira

10 18357

558

ANAIS DO SENADO FEDERAL

18358 Quinta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO 2002

Outubro de 2002

OUTUBRO 2002

Outubro

de

ANAIS DO SENADO FEDERAL

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

559

Quinta-feira

10 18359

560

ANAIS DO SENADO FEDERAL

18360 Quinta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO 2002

Outubro de 2002

OUTUBRO 2002

Outubro

de

ANAIS DO SENADO FEDERAL

2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

561

Quinta-feira

10 18361

562

ANAIS DO SENADO FEDERAL

18362 Quinta-feira 10

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

OUTUBRO 2002

Outubro de 2002

OUTUBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

18364 Sexta-feira

11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

563

Outubro de 2002

Ata da 112ª Sessão Não Deliberativa
em 10 de outubro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Edison Lobão
(Inicia-se a sessão às 10 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, ofício que passo a ler.
É lido o seguinte:
OF. Nº 113/02 – GLPFL
Brasília, 9 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a substituição
do Senador Geraldo Althoff pelo Senador José Jorge,
como suplente, na Comissão Mista de Planos, Orça mentos Públicos e Fiscalização.
Cordialmente, – Senador José Agripino, Líder
do Partido da Frente Liberal – PFL.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Será feita a substituição solicitada.
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral
para uma comunicação.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, sabe V. Exª , Senador Edison Lobão,
que uma das coisas mais importantes que tramita
hoje nesta Casa é a Emenda Constitucional que trata
da Reforma do Poder Judiciário.
Vale lembrar que, nos últimos dez anos, a referi da proposição passou pela Câmara dos Deputados,
tendo chegado a esta Casa há um ano e meio. E o Senado conseguiu, nesse período, que o parecer do Re lator fosse aprovado na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sendo as respectivas emendas
apreciadas. A matéria veio ao Plenário, tendo sido
apresentadas quase 200 emendas, que já estão com

parecer do Relator, no seio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Ontem, na reunião ordinária, os Srs. Líderes da
Oposição e do Governo, Senadores Eduardo Suplicy
e Romero Jucá, comprometeram-se a, no próximo dia
30 de outubro, próxima reunião ordinária da Comissão, dar seqüência aos trabahos a fim de que a matéria venha ao Plenário logo nos primeiros dias de novembro.
A essa altura, tenho certeza de que V. Exª envidará todos os esforços para que a matéria seja levada
à discussão, sendo votada ainda neste ano, pelo menos no primeiro turno de votação. Destarte, a matéria
estará sacramentada e não haverá prejuízo se ultrapassar esta sessão legislativa ou a legislatura que
está a findar, podendo outra Relatoria levá-la a bom
termo.
Sabe V. Exª que foi uma das tarefas mais árduas
que o Relator encontrou para se desincumbir do seu
mister.
É claro que essa manifestação será uma grande
contribuição do Poder Legislativo, por meio do Senado, ao Poder Judiciário, de quem tanto se reclama
lentidão.
Faço essa comunicação, Sr. Presidente, tendo a
certeza de que a Mesa estará desenvolvendo e engendrando esforços, para que, tão logo saia da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, venham
a V. Exª as medidas necessárias para chegarmos,
ainda neste ano, a uma solução, se não definitiva, irretratável, ainda que ultrapasse o ano de 2002.
Era a comunicação que eu queria, homenageando V. Exª, prestar à Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Bernardo Cabral, estando a discussão encerrada em
primeiro turno, tão logo receba a matéria, esta Mesa a
colocará prontamente em votação.
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No en tanto, quero adiantar que estamos chegando ao final desta legislatura, durante a qual V. Exª
pontificou como um dos mais brilhantes membros
desta geração de Parlamentares. Foram oito anos de
atuação profícua de V. Exª, conduzindo ora a Lideran ça de seu partido no plenário, ora a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, na qual acumulou
a importante função de Relator da Reforma do Poder
Judiciário.
Tanto quanto V. Exª, entendo ser essa uma das
matérias mais importantes que passaram pelo Con gresso Nacional, tornando-se, posso dizer, tanto mais
importante quanto mais competente o parecer exarado por V. Exª. Sei o quanto V. Exª estudou essa matéria, teve a paciência e a tolerância de examiná-la detidamente, profundamente, examinando emendas que
foram apresentadas ao projeto da reforma, vindo, por
fim, a constituir um texto que haverá de honrar o Con gresso Nacional.
Dir-se-á que Senadores e Deputados colabora ram; sim, colaboraram. Todavia, não fora o parecer da
lavra de V. Exª, nos termos em que está redigido, com
a sistematização dada a essa matéria, a exemplo do
que ocorreu quando V. Exª foi Relator da Constituição,
não teríamos o texto que ora temos.
O Poder Judiciário merece que se faça essa
obra o mais depressa possível. A sua conclusão tem
demorado não por culpa de V. Exª, mas em função
das exigências regimentais, tanto da Câmara quanto
do Senado. No que dependeu de V. Exª, a reforma an dou celeremente e andou bem.
Quero, portanto, cumprimentar o Poder Judiciá rio pela obra que receberá e o Parlamento brasileiro
por tê-la votado até aqui – e irá completá-la em segui da. Contudo, quero cumprimentar, sobretudo, V. Exª
pelo trabalho realizou. Se V. Exª não tivesse feito nada
no Senado Federal durante oito anos, esse trabalho
como Relator da Reforma do Poder Judiciário já o
consagraria como um dos melhores Senadores que
este País teve nas duas últimas legislaturas, ou seja,
nos quatro anos iniciais do mandato de V. Exª e nos
quatro anos seguintes. Esses anos foram fecundos
em realização, em atuação e em dedicação aos me lhores interesses do País.
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ser publicado na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
OS 90 ANOS DE VIVALDI MOREIRA
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no final desta
tarde, em Belo Horizonte, a Academia Mineira de Le tras, vai se reunir solenemente para prestar saudosa
homenagem a um de seus membros que, ao longo de
uma vida que quase chegou aos 90 anos, culminou
por merecer um título pouco comum: o de Presidente
Perpétuo da nossa Academia.
Falo de Vivaldi Moreira, escritor, jornalista, ho mem público e que, no dizer de seu filho Rogério Moreira, foi amigo de tantos quantos com ele conviviam,
mas que, simultaneamente, amou também os livros.
A dedicação de Vivaldi aos livros e amigos teve
a intensidade que a história reserva para os verdadeiramente dotados de grandeza. Essa intimidade, pre sença constante no dia-a-dia, lhe permitia proclamar
que “Amigos e Livros são sinônimos.”
Foi convivendo com os livros que Vivaldi Moreira
alcançou a meta a que se propôs em sua vida de
exemplos: o aprimoramento moral !
E por conviver permanentemente com os livros,
sua Academia Mineira de Letras dele fez seu Presidente Perpétuo. Na sua longa existência, ela foi um de
seus mais amados lugares de aconchego, a razão da
própria vida.
A obra literária jamais morre. Por isso, Vivaldi
Moreira foi e continua sendo, agora na memória, o
condutor apaixonado da Academia Mineira de Letras,
que hoje presta tributo ao seu maior acadêmico.
Deste Plenário, também evoco a figura desse
grande mineiro, cumprimentando seus sucessores, a
começar pelo seu Presidente, Murilo Badaró , por in termédio do qual cumprimento todos os demais membros, aos quais enviei hoje a mensagem que solicito
seja incorporada a este pronunciamento.
Muito obrigado.
....................................................................................

O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obrigado.

SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR FRANCELINO
PEREIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido na forma do art. 210 do Regimento Interno.)

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Sr. Senador Francelino Pereira enviou discurso à Mesa para

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

Cumprimento, portanto, V. Exª pelo que fez.

OUTUBRO 2002

18366 Sexta-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL

11

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não ha vendo mais nada a tratar e na ausência dos oradores
inscritos, declaro encerrada a sessão.
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(Levanta-se a sessão às 10 horas e 14
minutos.)
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Ata da 113ª Sessão Não Deliberativa
em 11 de Outubro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência do Sr. Nabor Júnior
(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 os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Car los
Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 512, de 2002
Requeiro, nos termos dos arts. 218 e 221 do Regimento Interno, a inserção em ata de voto de pesar
pelo falecimento do médico João Resende Alves,
ocorrida em Belo Horizonte, e a comunicação à sua
família.
Justificação
Na última quinta-feira, nas dependências do Hospital Mário Penna, à avenida Churchill, nº 232, Santa
Efigênia, em Belo Horizonte, foi celebrada missa de sé timo dia em memória do médico João Resende Alves.
A missa foi mandada celebrar pelos Conselhos
Curadores da Associação dos Amigos do Hospital
Mário Penna e da Fundação Mário Penna e Luxem burgo, pela Associação das Voluntárias, pela Pastoral
de Saúde e pela Comunidade de Trabalho da Obra
Social Mário Penna.
O doutor João, como era carinhosamente cha mado, foi o grande benfeitor de todas essas institui ções, e muito mais do que isso: o médico caridoso,
carinhoso e profundamente humano, que dedicou
toda a sua vida a auxiliar os doentes pobres, levan do-lhes carinho e dedicação.
Como assinalou a colunista Anna Marina, em
sua coluna na edição de três do corrente do Estado de
Minas, “sua figura alta, magra, levemente encurvada,
iluminava os corredores” do hospital, levando conforto
e solidariedade aos doentes. Conta Anna Marina que
“era um hospital precário, onde faltava tudo. Mas já so bravam a solidariedade, o amor, a caridade, a dedica ção, o conhecimento profundo da doença”.
De fato, João Resende Alves era um daqueles
raros médicos que levavam ao extremo o juramento

de sua profissão. Sua dedicação aos doentes, especialmente aos pobres, despertou a admiração e o res peito de todos os mineiros. Anna diz que “Sua figura
magra, descarnada, e seu olhar profundamente humano, marcado por essa chama perfurante de quem
já viu todas as misérias do mundo, significaram, en quanto ele viveu, uma imagem da medicina total, da
medicina sacerdócio”.
E os mineiros, ricos e pobres, souberam corresponder a esse sentimento profundamente humanitário. O Dr. João costumava contar a história do seu
hospital, desde o nascimento, enumerando as pessoas e instituições que o ajudaram na construção. Orgulhoso, afirmava que jamais havia recebido um não.
Seu desaparecimento significa um duro golpe
para as pessoas mais pobres que costumavam pro curá-lo em busca de assistência, na certeza de que
nele encontrariam mais do que o médico, um velho e
carinhoso pai que tudo faria para atender a um filho
querido e desamparado.
A colunista Anna Marina nos conta que o caráter
do médico João Resende Alves, “sua dedicação total,
o tornaram uma figura respeitada pelo poder. Bem relacionado, não se vexava de usar seu nome e seu
prestígio para erguer seu sonho. E seu sonho foi o
hospital que levou seu nome”.
Estou aqui, senhor Presidente, para expressar,
em nome dos mineiros, o mais puro sentimento de
gratidão àquele que soube dedicar sua vida a ajudar
os mais necessitados. Tive a honra de conhecê-lo e
com ele manter uma longa amizade. Conheço de per to o trabalho que ele desenvolveu e as histórias das
pessoas necessitadas que ele atendeu.
Ao concluir esse breve registro, estou requerendo
manifestação de pesar do Senado Federal aos familiares do Dr. João Resende Alves e a todo o povo de Minas
Gerais, pelo falecimento do bondoso médico.
Sala das Sessões, 11 de Outubro de 2002. – Senador Francezino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O requerimento lido vai à publicação. A Mesa encaminhará o
voto de pesar à família enlutada.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do Go verno.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Com a
palavra V.Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra para fazer um
agradecimento. Será um discurso rápido, mas do fun do do meu coração.
Fui candidato à reeleição para o Senado Fede ral. Enfrentamos uma eleição dura: o Governador utili zou a máquina administrativa e, dos oito Deputados
Federais, sete apoiaram-lhe com uma estrutura finan ceira fortíssima. Além disso, o candidato a Governa dor também tirou proveito da máquina do Governo,
com o apoio do titular, e teve ao seu lado 22 dos 24
Deputados Estaduais.
Com tudo isso, realizamos uma campanha res peitosa, onde apresentamos propostas, apontamos
importantes caminhos para Roraima e prestamos
contas do nosso trabalho à frente do Senado e da Li derança do Governo.
E, sensibilizado, quero registrar, que o povo de
Roraima honrou-me com 61,6% dos votos válidos,
numa eleição em que concorreram 11 candidatos ao
cargo de Senador, inclusive um ex-governador que
passou sete anos e meio no governo, não se elegeu ,
ficando em quarto lugar.
Portanto, agradeço, do fundo da minha alma, ao
povo de Roraima, aos homens, mulheres e jovens
que votaram em mim, que acreditaram na minha pro posta.
E, neste momento, reafirmo o meu compromis so de trabalhar ainda mais, pois, com essa votação,
com esse apoio, com esse reconhecimento, a minha
responsabilidade aumenta, e muito. O meu compro misso é trabalhar todos os dias nesta Casa pelo País
e, especialmente, por Roraima, para tentar transfor má-la num Estado-modelo para o Brasil.
Registro, também, que, apesar de toda essa
avassaladora ação econômica, o nosso candidato a
Governador, Ottomar de Souza Pinto, só não venceu
as eleições no 1º turno por falta de 1.500 votos. Mas
tenho certeza de que, no 2º turno, ele terá o reconhe cimento da maioria do povo de Roraima e terá uma
votação ainda maior.
Ficamos tristes pelo fato de a Senadora Marluce
Pinto não se ter reelegido. Minha companheira de
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chapa, parceira de campanha, uma mulher honrada,
trabalhadora, honesta, que engrandeceu o nome de
Roraima enquanto esteve na Câmara dos Deputados
e no Senado, por 12 anos. Sem dúvida, o trabalho daquela Parlamentar fará falta ao Senado, ao Brasil e a
Roraima.
Sr. Presidente, encerro minhas palavras com
um pequeno registro. Tenho em mão o resultado de
pesquisa sobre o segundo turno das eleições realizada, esta semana, pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul:
Pesquisa da UFRGS mostra Lula com 49,4%
e Serra, 40,6% no Rio Grande do Sul.
Esse é um resultado extremamente auspicioso
que demonstra uma tendência. E, mais ainda, demonstra que é fundamental que o Partido dos Trabalhadores, que o candidato Lula não fuja da raia, não
fuja aos debates. Cada rede de televisão está programando um debate. Pela imprensa, li que o candidato
Lula se esquivaria dos debates. Não quero acreditar
nisso, Sr. Presidente, porque não foi essa a postura
do PT nas outras eleições e até agora. Então, estaremos atentos, vigilantes, cobrando o debate, um debate em alto nível, que possa apontar caminhos e soluções para o País. Agora, vamos cobrar as incoerências, se assim forem colocadas. Espero que o PT e o
Lula, antes do segundo turno, já não comecem a di zer: “Esqueçam tudo o que eu disse, esqueçam tudo
o que escrevi”, porque, infelizmente, essa posição
será cobrada pela sociedade.
Quero saudar o nosso candidato José Serra pelos 40% no Rio Grande Sul. Tenho certeza que, com o
debate, a população brasileira vai poder votar esclarecida. Que eleja um dos dois. Estamos em um País
democrático, onde o voto é livre e cada um deve votar
em quem quiser. Agora, é importante debater para
que cada um saiba as conseqüências do seu voto; e
as conseqüências do seu voto poderão ser, infelizmente, desastrosas para o País.
Portanto, fica aqui o nosso desafio para que o
candidato Lula não fuja dos debates.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passado o processo eleitoral do primeiro turno, penso que algumas
considerações têm que ser expendidas aqui do plenário desta Casa. Vários Senadores já ocuparam esta
tribuna para dizer das lições que tiraram dessa festa
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da democracia, essa dita maior eleição informatizada
do mundo. E eu, a cada ano que passa, a cada elei ção, também venho aprendendo algumas coisas.
Eu gostaria de dizer que o voto totalmente infor matizado não foi essa maravilha, como dizem por aí.
Já vi eleições muito mais rápidas, muito mais céleres,
utilizando-se aquele tradicional voto, a cédula de vo tação. Eu, pessoalmente, compareci por três vezes à
minha seção eleitoral, numa cidade do interior do Tocantins, e só votei ao apagar das luzes da eleição, por
volta das 18 horas. Mas na minha própria cidade, na
capital, Palmas, havia pessoas votando após às 22
horas. Em Brasília, talvez tenham acontecido esses
lamentáveis fatos que tanto aborreceram o eleitorado,
principalmente devido à urna com o voto impresso. E
sabemos que essa urna deu muito problema. Algu mas cidades do Brasil foram escolhidas para que a
eleição se processasse com o voto impresso. E nes sas cidades, efetivamente, muitas urnas não funcio naram a contento, não havia substituta, e assim acon teceu.
Mas, Sr. Presidente, o Brasil e o eleitorado brasi leiro têm amadurecido, têm evoluído, sinal de que a
educação melhora em nosso País. Assistimos a um
processo eleitoral muito importante, nos quatro can tos do nosso País, evidentemente respeitadas as pe culiaridades de cada Estado.
Portanto, aproveito esta semana de trabalho no
Senado Federal para solidarizar-me com o querido
Deputado Federal Paulo Mourão, que até ontem se
encontrava em greve de fome, dormindo no carpete
da Câmara dos Deputados. Como médico e amigo
desse grande Deputado, tive a oportunidade de aconselhá-lo para que se alimentasse de alguma maneira,
uma vez que sabemos os riscos das pessoas que
passam um período muito longo em jejum: há um dis túrbio hidroeletrolítico no organismo que pode causar
várias doenças metabólicas, como a insuficiência re nal crônica e outras semelhantes.
Fiquei satisfeito quando, ontem, o Presidente
Aécio Neves atendeu parcialmente, dentro de suas
possibilidades, ao apelo do Deputado Paulo Mourão,
no sentido de que se constituísse uma comissão de
parlamentares, certamente do Conselho de Ética e
de Decoro daquela Casa, para ir ao Estado de Tocantins averiguar as inúmeras denúncias de fraudes elei torais no nosso Estado. O Presidente Aécio Neves
alegou falta de amparo constitucional e legal para
constituir essa comissão, mas acionou a Procurado ria Parlamentar da Câmara dos Deputados e enviou
ofícios ao Tribunal Superior Eleitoral para que o Esta -
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do de Tocantins possa ser auditado quanto às elei ções deste ano.
Sr. Presidente, há cerca de três ou quatro anos,
venho observando que o meu Estado tem mudado
muito. Sob a égide do desenvolvimento de uma região, o então Deputado Siqueira Campos – que certamente foi colega de V. Exª – encetou uma luta e con seguiu uma grande conquista: dividir as terras de Goiás e constituir a do Norte, o que hoje é o Estado de
Tocantins. Orgulho-me de ser Senador daquele Estado desde o primeiro dia da sua fundação. Todos os
colegas e V. Exª sabem dos trabalhos realizados nesta Casa para que o Estado pudesse se tornar efetivamente naquilo que sonhamos para todos os tocantinenses.
Entretanto, posso assegurar, com absoluta convicção, Sr. Presidente, que o Estado de Tocantins,
ainda que novo, recém-criado – pois acaba de com pletar 14 anos no dia 5 de outubro, quando foi promulgada a Constituição brasileira atual, em 1988 – já está
cheio de vícios, desviando-se totalmente daquilo que
pregamos, durante todos esses anos, quando íamos
para as praças públicas pedir o sufrágio do povo to cantinense para que pudéssemos representá-lo nes ta Casa. Posso assegurar categoricamente, com ab soluta convicção, que o Tocantins, hoje, virou o maior
feudo político do nosso País, exatamente o que sem pre combatemos. É por isso que há três ou quatro
anos venho me desvencilhando dessa turma que hoje
praticamente comanda o Estado, em todos os sentidos. Lá no meu Estado, não se nomeia um síndico de
prédio sem o conhecimento do Governador.
Então, Sr. Presidente, o Deputado Paulo Mou rão, que teve uma votação expressiva, não conseguiu
se reeleger e fez greve de fome – e, tenho absoluta
convicção, não foi porque não se reelegeu, mas pela
maneira com que foi tratado durante a campanha política do processo eleitoral. Um dos membros da União
do Tocantins – porque o PSDB é um dos 15 partidos
que coligam com o Governo – viu uma manobra da retirada de todos os candidatos do PTB, Partido que lidero nesta Casa, para que pudessem derrotar o De putado Paulo Mourão. O Deputado Paulo Mourão
conseguiu uma votação expressiva, além de outros
candidatos – a legislação permite isso –, mas, infelizmente, não logrou êxito, não foi reeleito. Ele está em
greve de fome para chamar a atenção da Câmara dos
Deputados, do Senado Federal, do TSE e, sobretudo,
da Nação brasileira, dos órgãos constituídos responsáveis pela lisura em qualquer processo eleitoral em
nosso País, para a necessidade de se dar um basta
ao que está acontecendo no Estado do Tocantins.

OUTUBRO 2002

18394 Sábado 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sr. Presidente, credito a Deus o fato de não ter
concorrido nessas eleições. Participei da Convenção
do meu Partido e registrei a minha candidatura. Fui
para a minha fazenda e, desafortunadamente, ao su bir em um cavalo, escorreguei e fraturei o úmero es querdo, uma das piores fraturas em termos de conso lidação que pode existir, sobretudo na nossa idade –
V. Exª sabe bem disso. Então, por aconselhamento
médico, não pude persistir na minha candidatura ao
Senado Federal, já que o processo eleitoral em Tocantins, principalmente contra o Governo constituído,
representa uma dificuldade enorme, uma parada mui to indigesta. Temos que trabalhar 24 horas por dia e
percorrer os 139 Municípios do Estado, sob pena de –
embora contando com a intenção de voto da maioria
dos eleitores tocantinenses – vermos, de uma hora
para outra, o arrefecimento dessa vontade de votar
em nós para Senador.
Tive a minha candidatura cassada pelo Tribunal
Regional Eleitoral, certamente a mando do Governa dor Siqueira Campos, porque não existe um Estado
de Direito em Tocantins. Creio que o Tribunal Regio nal Eleitoral estava absolutamente correto, até por que cassou a candidatura dos meus dois suplentes,
que não haviam apresentado a documentação com pleta, e deram-me um prazo para que eu apresentas se dois novos suplentes. Eu, por aconselhamento de
uma espetacular equipe de médicos do Hospital Sa rah Kubitschek, não entrei com recurso e abandonei a
minha candidatura, que havia sido anulada pelo TRE
do meu Estado.
Sr. Presidente, chamo a atenção para o fato de
que jamais voltarei a esta tribuna para apresentar um
requerimento como este à Mesa do Senado Federal
no sentido de enviar ofício ao Tribunal Superior Eleito ral com a finalidade de fiscalizar as próximas eleições
do meu Estado e buscar, nas mãos do Procurador
Eleitoral, o número de denúncias existentes – embora
ninguém dê a menor importância a denúncias feitas
no Tocantins. O Procurador da República do meu
Estado anda com mais de dez guarda-costas, forneci dos pelo Ministério da Justiça, porque é ameaçado de
morte a cada denúncia que faz. Também o Procura dor Federal Eleitoral, que possui um manancial enorme de denúncias, terá dificuldades de transitar livre mente no meu Estado, de acordo com as ações que,
porventura, vier a assumir.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, acres centando que gostaria de estar aqui na próxima Le gislatura para ajudar na reforma política, eleitoral e
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partidária deste País. Absurdos e mais absurdos foram cometidos em nome da lei vigente. A população
brasileira está comentando o fato de um Deputado
Federal de São Paulo, o Estado mais populoso deste
País, ter sido eleito com pouco mais de 200 votos por
conta desse sistema proporcional conferido aos De putados Federais e aos Vereadores. Esse sistema
tem que ser revisto.
Apresentamos inúmeras proposições nesta
Casa, Sr. Presidente, para o aprimoramento do processo eleitoral e político em nosso País. Talvez seja
minha a proposta de emenda constitucional mais antiga, que elimina a obrigatoriedade do voto, ou seja, estabelece o voto facultativo. Acredito que nós, que já temos a maior eleição computadorizada do mundo, estamos em condições, tranqüilamente, de implantar o
voto facultativo. Também tenho propostas de emenda
constitucional que modificam a data da posse do Presidente da República. Tenho visto que, agora, o Senado Federal passa a examinar essa matéria com uma
certa urgência.
Temos que instituir, o mais breve possível, o processo de fidelidade partidária, Sr. Presidente. O Governo do meu Estado, pela coligação União do Tocantins – a que pertenço até hoje, porque o PTB ainda faz
parte dessa coligação –, ufana-se de ter elegido os
oito Deputados Federais que cabem ao Estado, mas,
pasmem V. Exªs, essa coligação elegeu até um candidato do PMDB, que teve candidato a Governador! O
jornal da família do Governador estampa – eu o li on tem – que conseguimos eleger todos os Senadores,
toda a Bancada Federal e mais dezenove Deputados
Estaduais.
Só elegeram dezoito Deputados Estaduais, Sr.
Presidente, mas certamente já conversaram com
esse outro Deputado. E essa conversa é sempre mui to atrativa, porque já disseram que elegeram dezenove Deputados. Seis deles são de oposição. Na última
eleição, foram eleitos muito mais do que seis, e, ago ra, ao final da Legislatura, na Assembléia, há apenas
um Deputado de oposição, uma brava moça do Partido de V. Exª, a Deputada Josi Nunes. Foi a única que
resistiu ao aliciamento proposto pela equipe do nosso
Governo no Tocantins. Felizmente, a Deputada Josi
Nunes conseguiu se reeleger quase na última colocação, embora tenha pautado sua vida pela coerência.
Essa foi a única Deputada que ficou na oposição.
Então, Sr. Presidente, esses fatos têm que ser
analisados pelos órgãos competentes, assim como
pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal.
Sei que o discurso de um Senador em final de mandato, que não se reelegeu, não tem muita importância,
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mas eu jamais poderia deixar de vir aqui dar o meu
apoio ao Deputado Federal Paulo Mourão, que, gra ças a Deus, felizmente, encerrou ontem a sua greve
de fome no plenário da Câmara dos Deputados. O
que pretende S. Exª? Apenas que a Câmara dos De putados vá ao nosso Estado, por meio de sua Procu radoria, e que o TSE procure analisar as inúmeras denúncias que existem sobre o processo eleitoral no
meu Estado.
Eu diria que o adjetivo mais apropriado para definir o processo eleitoral no meu Estado hoje seria
“escandaloso”, porque lá a boca de urna e a compra
de voto são ostensivas, sem disfarces. Sabemos que
há vários Deputados que já serão processados por
comprovação de compra de votos, mas lá no meu
Estado isso é ostensivo. A bagagem de alguns candi datos do Governo a Deputado está cheia de notas de
R$50. Cada voto custa R$50, R$100. Isso é feito de
modo ostensivo, no meio da rua!
É para fatos como esses que queremos chamar
a atenção da Nação e do Senado Federal. Enviarei à
Mesa um ofício sobre o assunto, para que seja enca minhado ao Tribunal Superior Eleitoral.
Sr. Presidente, creio que o novo Congresso vai
ser mais competitivo, mais equilibrado; creio que será
melhor do que este do qual participamos se, de fato,
os candidatos eleitos tiverem vontade de cumprir os
seus compromissos com o eleitorado. Apoiamos inva riavelmente o Governo, mesmo que não concordás semos com algumas matérias, para garantir a gover nabilidade do País.
Certamente, o futuro Presidente terá mais difi culdade para transitar no próximo Congresso, mas
isso é salutar para a democracia. O Presidente tem
que mostrar trabalho, e deve haver oposição. É isso o
que estou querendo para o meu Estado. Como toda a
Oposição do meu Estado se juntou ao Governo, creio
que alguém mais, além da Deputada Josi Nunes, tem
que fazer oposição. Infelizmente, não tive oportunida de de concorrer nessas eleições.
Sr. Presidente, desejo ainda me solidarizar com o
Deputado Paulo Mourão, que está chamando a aten ção da Nação para os descalabros eleitoral e adminis trativo que se perpetram no Estado do Tocantins.
Como Líder do Partido Trabalhista nesta Casa,
quero dizer também que, ontem, a Executiva Nacional
do PTB e as suas Bancadas na Câmara dos Deputa dos e no Senado Federal houveram por bem aprovar,
por unanimidade, a recomendação para que todos os
petebistas brasileiros votem e trabalhem pela candi -
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datura de Luiz Inácio Lula da Silva. E por que, Sr. Presidente? Porque essa decisão pauta-se pela coerência. O PTB é o pioneiro do trabalhismo neste País. Reconhece que o Partido dos Trabalhadores, de maneira paulatina, com paciência, conseguiu atingir a sua
vez de governar o País. Portanto, temos que lhe dar
esse respaldo, até porque, no primeiro turno, participamos da Frente Trabalhista, em companhia do PDT,
de Leonel Brizola, e do PPS do nosso querido Rober to Freire e do nosso candidato Ciro Gomes, que já hipotecaram apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da
Silva.
Portanto, pela coerência com o trabalhismo e com
a frente progressista que levou à Nação o nome do candidato Ciro Gomes, o PTB decidiu ontem, por unanimidade, apoiar e recomendar o apoio à candidatura de
Luiz Inácio Lula da Silva, evidentemente respeitando todas as situações peculiares que existem nos respectivos Estados, sobretudo onde o PTB ainda disputa o segundo turno. Parece-me que somente o esposo da nossa querida Marluce Pinto, o ex-Governador Ottomar
Pinto, está disputando o segundo turno das eleições –
isso já foi frisado aqui pelo grande companheiro Romero Jucá. Em alguns outros Estados da Federação, o
PTB tem dificuldade para apoiar o candidato do PT lo cal, mas, certamente, haverá de apoiar, em âmbito nacional, a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, que, me
parece, será vitoriosa.
Sr. Presidente, voltarei à tribuna com uma documentação mais farta e enviarei um requerimento para
que o Tribunal Superior Eleitoral, os órgãos competentes e o Senado Federal possam mandar averiguar
as inúmeras irregularidades que têm ocorrido no pro cesso eleitoral do nosso Estado.
A impressão que se tem, quando participamos
do processo eleitoral no Estado de Tocantins, é que
estamos em outro país, onde não há lei, Constituição,
nem legislação eleitoral rigorosa, até certo ponto.
É por isso, Sr. Presidente, que, já há algum tempo, me desvencilhei desse foco de desmandos, para
que alguém no meu Estado ainda possa ficar do lado
do povo.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9 horas e 45
minutos.)
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Ata da 5ª Reunião, em 14 de Outubro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência da Srª Marina Silva
(Inicia-se a reunião às 14 horas e 30
minutos.)
A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – 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, independente mente de leitura.
É o seguinte o expediente despachado:

OFÍCIOS
DE MINISTROS DE ESTADO

– Nº 165/2002, de 25 de setembro último, do Ministro de Estado da Educação, encaminhando as in formações em resposta ao Requerimento nº 407, de
2002 do Senador Eduardo Suplicy; e
– Nº 302/2002, de 1º do corrente, do Ministro de
Estado do Desenvolvimento Agrário, encaminhando
informações parciais em resposta ao Requerimento
nº 526, de 2001, da Senadora Heloísa Helena.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
O Requerimento nº 526, de 2001,
aguardará na Secretaria-Geral da Mesa a
complementação das informações.
O Requerimento nº 407, de 2002, vai
ao Arquivo.
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(Serão feitas as substituições solicita das.)
A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) – Está encerrada a reunião.

(Levanta-se a reunião às 14 horas e 40
minutos.)
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Ata da 114ª Sessão Não Deliberativa
em 15 de outubro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Nabor Júnior, Mauro Miranda e Moreira Mendes
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mauro
Miranda, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Nº 562/2002, de 10 de setembro último, do Mi nistro de Estado da Fazenda, encaminhando as infor mações em resposta ao Requerimento nº 443, de
2002, do Senador Francisco Escórcio. Ao Arquivo.
Nº 874/2002, de 12 de setembro último, do Mi nistro de Estado da Saúde, encaminhando as infor mações em resposta ao Requerimento nº 408, de
2002, do Senador Eduardo Suplicy. Ao Arquivo.
Nº 935//2002, de 11 de setembro último, do Mi nistro de Estado da Justiça, encaminhando as infor mações em resposta ao Requerimento nº 421, de
2002, do Senador Eduardo Suplicy.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos Requerentes.
Com referência ao Requerimento nº
443, de 2002, as informações foram encaminhadas ao requerente, Senador Francisco
Escórcio, através do gabinete do Senador
Bello Parga.
Os Requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Sobre a
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1° Secretá rio em exercício, Senador Mauro Miranda.

É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 237, DE 2002
Regulamenta o exercício das profissões de cabeleireiro, barbeiro, manicuro,
pedicuro, esteticista e massagista.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O exercício das profissões de cabeleireiro, barbeiro, manicuro, pedicuro, esteticista e massagista é regulamentado por esta Lei.
Art. 2º O exercício das profissões de cabeleireiro
ou barbeiro é privativo:
I – dos portadores de comprovante de habilitação em cursos ministrados por instituições públicas
ou privadas;
II – daqueles que comprovem estar exercendo
efetivamente a profissão, à data da publicação desta
lei, há pelo menos três anos.
Art. 3º Constituem atividades específicas das
profissões de cabeleireiro ou barbeiro:
I – executar o embelezamento e tratamento de
cabelos e corte de barba em salões de cabeleireiro,
institutos de beleza e estabelecimentos similares;
II – aconselhar os clientes sobre o embelezamento e tratamento de cabelos:
III – efetuar o embelezamento e tratamento de
cabelos, utilizando os processos e as técnicas adequadas e selecionando o equipamento. os utensílios
e os produtos necessários:
IV – proceder à lavagem do cabelo, selecionando e aplicando os produtos adequados a cada tipo de
cabelo;
V – realizar colorações e descolorações de ca belo, preparando a tinta ou descolorante, aplicando o
produto e vigiando o tempo de sua atuação, em fun ção do tipo de cabelo e da cor pretendida;
VI – realizar permanentes e alisamento de ca belos;
VII – executar massagens de tratamento do
couro cabeludo, por processos manuais ou mecâni-
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cos, aplicando os produtos adequados e utilizando as
técnicas específicas a cada tipo de tratamento:
VIII – aplicar perucas e apliques;
IX – raspar, cortar e aparar barbas e bigodes por
processos e técnicas específicos utilizando navalhas,
tesouras e outros utensílios e produtos apropriados;
Art. 4º O exercício da profissão de manicuro é
privativo:
I – dos portadores de comprovante de habilita ção em cursos ministrados por instituições públicas
ou privadas;
II – daqueles que comprovem estar exercendo
efetivamente a profissão, à data da publicação desta
Lei, há pelo menos três anos.
Art. 5º Constituem atividades específicas da
profissão de manicuro:
I – executar cuidados estéticos das unhas em
salões de cabeleireiro, institutos de beleza e estabe lecimentos similares;
II – efetuar o embelezamento de unhas, tendo
em conta as suas características e eventuais a1tera çõ~s e patologias existentes:
a) cortar, limar, desbastar e polir as unhas e
massagear, remover e repelir as cutículas, utilizando,
nomeadamente tesouras, limas, polidores, alicates,
removedores e afastadores de cutículas;
b) executar a pintura das unhas, aplicando com
pincel, base de verniz. verniz e secante pretendidos;
c) executar embelezamentos específicos de
unhas, nomeadamente. aplicação de unhas postiças,
correção e escultura de unhas e pinturas ar tísticas.
Art. 6º O exercício da profissão de pedicuro é
privativo:
I – dos portadores de comprovante de habilita ção em cursos ministrados por instituições públicas
ou privadas;
II – daqueles que comprovem estar exercendo
efetivamente a profissão, à data da publicação desta
lei, há pelo menos três anos.
Art. 7º Constituem atividades específicas da
profissão de pedicuro:
I – executar cuidados estéticos dos pés em sa lões de cabeleireiro, institutos de beleza e estabeleci mentos similares;
II – atender clientes e aconselhá-los sobre o
tipo de cuidado estético a efetuar:
a) examinar as zonas da pele e unhas a cuidar,
utilizando processos adequados de análise, de forma
a adequar os cuidados estéticos a prestar;
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b) prestar informações sobre o tipo de cuidados
estéticos realizados e as diferentes técnicas utilizadas, sugerindo aqueles que mais se adequam a cada
cliente;
c) indicar cuidados a seguir e produtos de cosmético a utilizar, como forma de prevenir e/ou corrigir
determinadas alterações.
III – efetuar o embelezamento e higienização de
unhas, tendo em conta as suas características e
eventuais alterações e patologias existentes;
IV – proceder a cuidados estéticos da pele dos
pés, tendo em conta as características da pele e
eventuais alterações e patologias existentes:
a) executar o tratamento de calosidades e es pessamentos, raspando e lixando com utensílios
apropriados as zonas da pele a cuidar;
b) executar limpezas de pele e tratamentos de
pele desidratada e desvitalizada dos pés, efetuando
esfoliações e aplicando máscaras, parafinas e outros
envolvimentos;
V – executar massagens dos pés, adotando manobras de massagem específicas, nomeadamente,
ativantes, relaxantes e drenantes.
Art. 8º O exercício da profissão de esteticista é
privativo:
I – dos portadores de comprovante de habilitação em cursos ministrados por instituições públicas
ou privadas;
II – daqueles que comprovem estar exercendo
efetivamente a profissão, à data da publicação desta
Lei, há pelo menos três anos.
Art. 9º Constituem atividades específicas da
profissão de esteticista:
I – efetuar tratamentos estéticos, por processos
manuais e mecânicos, em institutos de beleza e estabelecimentos similares;
II – atender clientes e aconselhá-los sobre o tipo
de cuidado estético a efetuar:
a) examinar as zonas da pele a cuidar, utilizando
processos adequados de análise, de forma a adequar
os cuidados estéticos a prestar;
b) prestar informações sobre o tipo de cuidados
estéticos a serem realizados e as diferentes técnicas
utilizadas, sugerindo aqueles que mais se adequam a
cada cliente;
c) indicar cuidados a seguir e produtos cosméticos a utilizar como forma de prevenir e/ou corrigir determinadas alterações diagnosticadas.
III – efetuar massagens de estética, utilizando
processos manuais e equipamento elétrico, aplicando

594

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

as técnicas adequadas e selecionando os equipa mentos, os utensílios e os produtos apropriados;
IV – executar massagens de rosto e de como,
procedendo à sua limpeza e adotando manobras e
equipamento elétrico de massagens específicas, no meadamente, anti-celulíticas, hiperemiantes, rela xantes e drenantes;
V – efetuar depilações, colorações e descolora ções de pêlos, utilizando as técnicas adequadas e se lecionando os equipamentos, os utensílios e os pro dutos apropriados;
VI – efetuar maquiagens de rosto e de corpo, utilizando as técnicas adequadas e selecionando os
equipamentos, os utensílios e os produtos apropria dos;
VII – efetuar tratamentos estéticos do rosto, utili zando as técnicas adequadas e selecionando os
equipamentos, os utensílios e os produtos apropria dos:
a) selecionar o tipo de tratamento estético ade quado às características e estado da pele do rosto;
b) executar tratamentos estéticos da pele do
rosto, nomeadamente, limpeza profunda da superfí cie cutânea, tratamentos de pele desidratada e desvi talizada, limpeza da pele com acne e bronzeamento
da pele, efetuando, de acordo com o tipo de tratamen to, de maquiagens, esfoliações e desincrustações da
pele, vaporizações e pulverizações com produtos
adequados, massagens faciais, aplicação de másca ras e de outros produtos cosméticos, preparação da
pele à exposição do sol e sessões de bronzeamento.
Art. 10. O exercício da profissão de massagista
é privativo:
I – dos portadores de comprovante de habilita ção em cursos ministrados por instituições públicas
ou privadas;
II – daqueles que comprovem estar exercendo
efetivamente a profissão. À data da publicação desta
lei, há pelo menos três anos.
Art. 11. Constituem atividades específicas da
profissão de massagista:
I – efetuar massagens de estética, por proces sos manuais, em institutos de beleza e estabeleci mentos similares;
II – efetuar massagens de estética, utilizando
processos manuais, aplicando as técnicas adequa das e selecionando os equipamentos, os utensílios e
os produtos apropriados:
a) executar massagens de rosto e de como,
adotando manobras de massagem especificas, no -
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meadamente, anti-celulíticas, hiperemiantes, relaxantes e drenantes;
b) executar massagens de mãos e pés, procedendo à sua limpeza e adotando manobras de mas sagem específicas, nomeadamente, ativantes, relaxantes e drenantes;
c) executar massagens do couro cabeludo, adotando manobras de massagem específicas, nomeadamente, drenantes e relaxantes.
Art. 12. O exercício das profissões de que trata
esta Lei depende de registro na Delegacia Regional
do Trabalho competente.
Art. 13. A concessão do registro dar-se-á medi ante a apresentação, pelo interessado, dos seguintes
documentos. comprovando:
I – identidade:
II – estar em dia com as obrigações eleitorais;
III – quitação com o serviço militar.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Hoje em dia, muitos propõem a regulamentação
das profissões via negocial, onde as regras e condições de trabalho de natureza profissional seriam de marcadas por intermédio do entendimento entre os
interessados. Argumentam os defensores desta idéia
que seria improdutivo fazer da negociação coletiva o
grande instrumento jurídico para criar normas e con dições de trabalho e, ao mesmo tempo, continuar preservando as regulamentações de profissão pela via
legal.
Não é demais enfatizar, porém, que a regulamentação legal das profissões integra a tradição de
nosso ordenamento jurídico, como o confirmam as diversas leis e dispositivos da Consolidação das Leis
do Trabalho. Teve seu início na década de trinta do século passado, com a finalidade de disciplinar certas
profissões, a fim de garantir ao cidadão a prestação
qualificada de bens e serviços.
Convém salientar que a extensão do manto protetor do Direito do Trabalho aos ofícios existentes tem
a finalidade, não de conceder privilégios aos seus
membros, mas de discriminar os direitos e deveres de
seus exercentes. Por outro lado, o exercício de qual quer atividade remunerada, sem estar devidamente
sistematizada e disciplinada em lei, corre o risco de
acarretar várias distorções e problemas sociais.
No contexto da nossa sociedade, é até desnecessário ressaltar o valor dos profissionais da estética
corporal onde os cuidados corporais são parte inte-
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grante da vida social contemporânea e influenciam diretamente no desempenho e sucesso das pessoas.
O presente projeto atende ainda a justa reivindi cação dos profissionais da estética corporal que an seiam há muito tempo pela regulamentação de seus
ofícios.
Pelas razões expostas, estamos convencidos
que a iniciativa merecerá o acolhimento dos ilustres
membros desta Casa.
Sala das Sessões, 15 de outubro de 2002. – Mo reira Mendes
(À Comissão de Assuntos Sociais _
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi dência comunica ao Plenário que encerrou, na sex ta-feira última, o prazo para interposição de recurso
no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de
Lei do Senado nº 467, de 1999, de autoria do Sena dor Romeu Tuma, que dá nova redação e acrescenta
parágrafo ao art. 187 do Código de Processo Penal,
Decreto-Lei nº 3.689, de 1941, para autorizar ao de fensor levantar questões de ordem e sentar-se ao
lado do acusado, inclusive nos processos do Tribunal
do Júri.
Aprovado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto vai à Câ mara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi dência comunica ao Plenário que encerrou, na sex ta-feira última, o prazo para interposição de recurso
no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de
Lei do Senado nº 249, de 2000, de autoria do Sena dor José Eduardo Dutra, que altera os arts. 33 e 90 da
Lei nº 9.504, de 1997, que dispõe sobre pesquisas e
testes pré-eleitorais.
Aprovado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto vai à Câ mara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presi dência comunica ao Plenário que encerrou, na sex ta-feira última, o prazo para interposição de recurso
no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de
Lei do Senado nº 259, de 2000, de autoria do Sena dor Tião Viana, que acrescenta dispositivos ao De creto-Lei nº 236, de 1967, que complementa e modifi ca a Lei nº 4.117, de 1962, no que respeita à aplica ção da pena de cassação de outorga de serviço de radiodifusão.
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Rejeitado terminativamente pela Comissão de
Educação, o projeto vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plenário que encerrou, na sexta-feira última, o prazo para interposição de recurso
no sentido da apreciação pelo Plenário do Projeto de
Lei do Senado nº 142, de 2002, de autoria do Senador Casildo Maldaner, que adota a Baleia Franca
como Símbolo Nacional do Ecoturismo.
Aprovado terminativamente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, o projeto vai à Câ mara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plená rio que encerrou, na sexta-feira última, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei da Câma ra nº 38, de 2002
(nº 4.860/2001, na Casa de origem) que altera a Lei
nº 5.917, de 1973 (entroncamento com a BR-020 ao
entroncamento com a BR-040, no Distrito Federal).
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plenário que encerrou, na sexta-feira última, o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução nº 62, de 2002, de autoria
do Senador Bello Parga, que altera os arts. 160 e 199
do Regimento Interno do Senado Federal, dispondo
sobre sessão especial e comemoração especial.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plenário que encerrou, na sexta-feira última, o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 110, de 2002, de
autoria do Senador Luiz Otávio, que acrescenta alí nea ao inciso I do art. 23 da Lei nº 8.977, de 1995, que
dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo, para incluir canal reservado ao Comando do Exército Brasileiro.
Ao projeto não foram apresentadas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Juvêncio
da Fonseca, por cessão do nobre Senador Nabor Júnior, por 20 minutos.
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O SR. JUVÊNCIO DA FONSECA (PMDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encerra da a primeira fase das eleições, o Estado de Mato
Grosso do Sul, mais uma vez, surpreende. Nas últimas semanas da campanha eleitoral, os índices de
pesquisas indicavam que o controvertido Governador
José Orcírio Miranda dos Santos seria reeleito tran qüilamente para mais um mandato, com larga vantagem de votos.
Tudo corria a seu favor. Controlando a máquina
pública, o Governador montou uma estrutura para aliciar eleitores jamais vista na história do Estado. Com
um programa de última hora de distribuição de ces tas-básicas, que atende a milhares de famílias do
Estado, e de posse de uma eclética aliança com partidos conservadores, constituiu-se, assim, um rolo
compressor considerado imbatível, que atraiu os te merosos, intimidou os indecisos e acuou parcela sig nificativa das oposições em todos os municípios.
Utilizando métodos pouco recomendáveis à éti ca política, o Governador capitaneou alegremente
uma festa milionária, contratando milhares de cabos
eleitorais, utilizando farto e sofisticado material de pu blicidade e promovendo eventos grandiosos, algo
considerado incompatível e inesperado para um Partido que foi construído com a luta de uma militância
aguerrida e extremamente crítica das mazelas da
classe política.
Isso terminou escandalizando toda a sociedade
sul-mato-grossense, levando, inclusive, o seu próprio
Vice-Governador a considerar, em um debate na televisão, que a campanha do PT havia ultrapassado to dos os limites e imposto um acintoso método de con quista de votos, na contramão do discurso de que o
Estado vive com dificuldades intransponíveis em de corrência dos erros dos governantes do passado.
O resultado não poderia ser outro: para quem
esperava uma vitória estrondosa e jactava-se não ter
adversários à altura, o Governador, no último dia 06,
teve a primeira resposta sobre o que a sociedade es tava achando daquela maneira antiga e equivocada
de se fazer política. A população de Mato Grosso do
Sul, de maneira categórica e insofismável, deu-lhe o
primeiro basta, impondo-lhe um segundo turno, sinali zando que está incurso o preparo da sua fragorosa
derrota no próximo dia 27 de outubro.
Na verdade, é preciso que fique bem claro, nesta Casa, que o Governador Zeca do PT começou a
construir o seu fracasso recente desde o primeiro dia
da sua posse, em 1º de janeiro de 1999. De lá para cá,
os quatro anos de administração do Governo do PT,
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em Mato Grosso do Sul, vêm sendo uma celebração
fantasiosa do nada sobre coisa nenhuma. O Governador se notabilizou como um grande construtor de castelos de nuvens, lançando obras e programas que
não saem do papel, inaugurando prédios públicos vazios e sem equipamentos, sustentando-se politicamente por meio de insultos e críticas inflamadas aos
governos passados.
É forçoso reconhecer que a polêmica imagem
nacional que o Governador construiu nos últimos
tempos, internamente, entre a população sul –
mato-grossense, não corresponde aos fatos. Tanto
que hoje ele se desespera quando percebe que se
aproxima o final do seu mandato, surpreendido, perplexo e atordoado, com os últimos resultados eleitorais. Teme-se que o seu desespero faça aprofundar a
crise financeira do Estado por intermédio de acordos
e compromissos que os combalidos cofres públicos
não tenham condições de suportar.
É preciso reconhecer, porém, que o Governador
Zeca do PT chegou ao Governo de Mato Grosso do
Sul num momento de verdadeira inflexão histórica. A
idéia de ruptura e superação do modelo e das estruturas arcaicas existentes no Estado embalou o sonho
de que o PT poderia representar as mudanças aspiradas e reivindicadas por todos.
O Governador Zeca do PT fez com que o eleitorado acreditasse que ele aprofundaria o viés ético clamado pela maioria da sociedade e, com isso, transformaria a base econômica, fundando um novo pacto
político além de inaugurar um processo inédito de desenvolvimento econômico.
Para surpresa geral, o tempo mostrou que era
tudo fantasia. As promessas de mudança eram obra
de ficção. Tanto que o primeiro ato do Governador foi
na vertente contrária à moralização dos costumes:
começou com a nomeação de parentes – estabelecendo e aprofundando a prática do nepotismo como
nunca se vira antes. Em seguida, por inabilidade e
inexperiência administrativa, contratou, em poucos
meses, milhares de militantes e, com isso, deu início a
sucessivos atrasos salariais do funcionalismo público, privilegiando o pagamento de fornecedores e empreiteiras, prática que sempre havia condenado
quando exercia mandato de Deputado Estadual.
Vergonha nacional, no entanto, para todos os petistas foi o fato de o Governador ter aceito convite da
empreiteira que construiu a ponte sobre o rio Paraguai,
para visitar o nordeste com hospedagem e toda mor domia pagas. Um escândalo que ninguém esquece.
Ao mesmo tempo, beneficiado pela nova política
de variação cambial, ufanava-se de que seu governo
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era responsável por aumentos de arrecadação, quan do, na verdade, era simplesmente o reflexo combina do da modernização da máquina arrecadadora, colo cada em prática por sucessivas administrações anteriores, e do impacto da alta do dólar e dos preços das
tarifas públicas sobre os valores nominais do ICMS.
Além disso, a partir de seu primeiro ano de mandato,
começou a receber os benefícios oriundos do funcio namento do gasoduto Brasil-Bolívia, o que acrescen tou um aumento de arrecadação de mais de 10% no
ICMS. Mesmo assim, o Governador, espertamente,
sugeria, à maneira dos populistas e demagogos, que
parcela ponderável do aumento da arrecadação era
resultado da moralização de sua administração.
Srªs e Srs. Senadores, inaugurou-se, em Mato
Grosso do Sul, a fase do discur so único do PT. Todas
as mazelas do Estado passaram a ser responsabilida de do passado e todo o repositório de esperança num
futuro promissor, que nunca chegava, passou a ser patrimônio exclusivo do Partido dos Trabalhadores.
Gerindo inadequadamente as finanças do Estado,
o Governo do PT, no segundo ano de mandato, após a
derrota acachapante nas eleições municipais de Cam po Grande, decidiu priorizar o pagamento de salários do
funcionalismo, utilizando um mecanismo curioso: realizavam-se empréstimos individuais em nome de cada
funcionário público, por intermédio do Banco do Brasil,
com a promessa de que nos meses posteriores amortizaria o débito com os juros correspondentes.
Por incrível que pareça, nos meses seguintes, os
funcionários foram surpreendidos com a cobrança dos
juros de seus vencimentos, numa quebra de promessa,
que hoje é a principal marca do PT, no poder em Mato
Grosso do Sul – muito discurso e pouca ação.
Mas as eleições municipais terminaram, sendo
o momento de desmistificação do PT. Logo após o
pleito, começaram a surgir denúncias de desvio de recursos públicos para os cofres de campanha. De todas
elas, a mais escandalosa foi aquela que marcou o desvio de R$4 milhões, do Fundo de Amparo ao Trabalha dor – o FAT –, drenado sorrateiramente para campa nhas eleitorais de candidatos a Vereadores do PT.
O assunto mereceu investigações do Ministério
Público Federal, do Tribunal de Contas da União e da
Polícia Federal. Os relatórios produzidos até o mo mento confirmam os desvios de dinheiro e o Ministé rio do Trabalho até hoje mantém suspensos os repas ses de recursos do FAT para Mato Grosso do Sul, que
somam mais de R$35 milhões este ano.
Observem bem que essa manipulação do FAT,
da maneira mais acintosa, com uma corrupção evi dente, está trazendo prejuízos profundos para o tra -
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balhador de Mato Grosso do Sul. Isso porque, só neste ano, em razão dessa constatação, não foram repassados R$35 milhões para a qualificação dos tra balhadores.
Pasmem, Srªs e Srs. Senadores, o Partido dos
Trabalhadores, em nenhum momento, teve escrúpulo
quando utilizou dinheiro para treinamento e qualificação de trabalhadores, condição essencial para a me lhoria das condições de trabalho, geração de renda e
desenvolvimento social do Estado. Não titubeou, em
nenhum momento, em prevaricar, deixando claro
para a sociedade sul-mato-grossense que, quando se
trata de utilização de recursos públicos para a manutenção do poder, não mede conseqüências de seus
atos, muito menos se preocupa com as questões afetas á redução da exclusão social.
O que mais se estranha em todo o escândalo do
FAT são as desculpas do Governador Zeca do PT,
quando procurado pela imprensa para falar sobre o
assunto. Ele sempre diz que tomou providências, demitiu os envolvidos, abriu sindicâncias e moralizou os
procedimentos no âmbito da organização interna da
gerência dos recursos do FAT.
Confrontando essas informações com a realidade, acabamos tendo dúvidas sobre as verdadeiras intenções do Governador. É que os dois personagens envolvidos diretamente nos escândalos, demitidos do Go verno quando tudo veio à tona, são auxiliares diretos do
Governador em sua campanha eleitoral no Estado.
Na verdade, o Governador não puniu exemplarmente os funcionários envolvidos no escândalo do
FAT e, sim, os escondeu, colocando-os sob o seu
manto protetor, longe dos olhares da sociedade e da
imprensa. Não é preciso ser muito perspicaz para
compreender que, na verdade, o Governador está
tentando salvaguardar interesses estranhos, quando,
de certa forma, promove e garante a impunidade da queles que foram flagrados cometendo atos ilícitos. O
caso é gravíssimo.
Assim, ao longo dos últimos anos, o Governador
vem sendo objeto de suspeição e desconfiança de
vários setores da sociedade, a despeito dos gastos
crescentes com propaganda, em valores que superam os de inúmeros programas sociais. Mas, mesmo
assim, durante todo o tempo, sabia-se aqui e acolá de
negócios nebulosos engendrados pelo Gabinete do
Governador, com uso farto de verbas secretas para
atividades suspeitas de espionagem e segurança.
Tudo isso vem formando um verdadeiro caldo de
boatos, no qual verdade e ficção se misturam no imaginário popular, não se sabendo sobre tudo o que de
fato ocorre nos escuros corredores do Poder, em
Mato Grosso do Sul. Uma coisa, porém, é certa: o que

598

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Outubro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

se tem claro é que o PT hoje em Mato Grosso do Sul
se desmorona, suscitando em todos os segmentos
sociais a desconfiança sobre até que ponto deve-se
acreditar no tão propalado apego à ética do Partido.
Isto é o mais grave: a disseminação crescente da descrença naqueles valores tão defendidos no passado
pelo Partido demonstra claramente que o PT de Mato
Grosso do Sul diz uma coisa e faz outra.
No decorrer da campanha eleitoral, como muitos
aqui se recordam, o jornal Folha de S.Paulo publicou
denúncia com base em relatório elaborado por um gru po de promotores do Ministério Público Estadual, no
qual implicava o Governador e vários de seus ex-as sessores com uma quadrilha de roubo de veículos.
Reconheço que o conteúdo das denúncias era
exagerado. Seria impensável e inaceitável que o Go vernador pudesse descer a um nível tão baixo. As vá rias reportagens que se sucederam sobre o assunto –
ensejando inclusive, por força de decisão do Tribunal
Superior Eleitoral, em publicação de direito de res posta do Governador – não tiveram repercussão pú blica e eleitoral no Estado pelo simples motivo de que
as suspeitas ali contidas eram demasiadamente in consistentes e fruto das dimensões fantasiosas pro vocadas pela ânsia de denuncismo que, felizmente,
cada vez menos, atinge o Ministério Público.
Mas, mesmo assim, Srªs. e Srs. Senadores, não
podemos deixar de considerar que coisas como essa,
muitas vezes lançadas ao público de maneira malicio sa e injusta, sem base em fatos reais, nutre-se de um
ambiente de onde se imagina que aconteça todo e
qualquer tipo de promiscuidade.
A idéia crescente que a sociedade de Mato
Grosso do Sul faz do Governo do Estado é de uma mixórdia de voluntarismo, inconseqüência e falsa esper teza. O resultado desse processo de desgaste inten so não poderia ser outro: a população de Mato Gros so do Sul quer mudanças. A sociedade de Mato Grosso do Sul está manifestando mais uma vez o desejo
de renovação. A opinião pública sul-mato-grossense
emitiu pelas urnas, no último dia 06 de outubro, um sinal extremamente significativo: não quer mais o PT no
comando do Executivo Estadual.
Tanto que, mesmo com o uso pesado da máqui na pública, com o poder coercitivo para intimidar e dobrar consciência, o Governador está sendo levado a
uma disputa no segundo turno, na qual, fatalmente,
será derrotado pela nossa coligação partidária, lide rada pela Deputada Marisa Serrano, educadora de
conduta serena, mas forte no combate aos desvios
éticos da gestão pública.
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Diante disso, é preciso ressaltar um fato extremamente importante: a campanha eleitoral levada a
cabo por Marisa, no primeiro turno, foi de uma modéstia franciscana. Ela não contava com recursos para
contratar cabos eleitorais, sua propaganda era modesta e as inserções no rádio e televisão receberam
inclusive críticas dos correligionários pela simplicidade e ausência de grandes produções cinematográficas, tão largamente utilizadas pelo PT.
Mesmo assim, pouco a pouco as propostas de
Marisa foram conquistando os eleitores e sua mensagem foi sendo compreendida, muito mais em função
da honestidade com que eram feitas, sem retoques e
pirotecnia, do que pelos truques televisivos dos marqueteiros.
Aos poucos a maioria dos prefeitos municipais
aderiram maciçamente à sua campanha e, como num
arrastão de consciência cívica, Marisa chegou ao fi nal da campanha com uma votação que surpreendeu
todo o País. Foi a revelação da fragilidade moral da
administração Zeca do PT.
Esses são os fatos. Hoje o Estado inteiro está
sendo tomado por uma onda chamada Marisa Serrano. Hoje está claro para o eleitorado do Estado que o
Governo do PT é um castelo de areia. O Governador
não tem propostas, não tem idéias, não tem preparo
suficiente para enfrentar o desafio que os novos tempos estão impondo diante de um mundo que se transforma todos os dias, a todo momento, exigindo dos
governantes espírito aberto e muita criatividade. O
povo quer governantes empreendedores, honestos,
experientes e transparentes.
Ontem, Srªs e Srs. Senadores, mais uma vez, a
candidatura da Deputada Marisa Serrano surpreendeu o Mato Grosso do Sul. Os dois partidos que, nas
eleições de 1998 estiveram ao lado do Governador, o
PDT e o PPS, decidiram somar forças com o PSDB e
o PMDB para derrotar o PT no Estado. O ato tem um
simbolismo que fala por si próprio. O Vice-Governador é o líder dessa rebelião ética, inconformado com
os rumos do Estado.
O erro crucial do Governador Zeca do PT é que
ele é um homem que não conseguiu deixar de se nu trir do passado. Ele esqueceu o que é o futuro e não
tem competência para oferecer perspectiva para
Mato Grosso do Sul. Sua soberba obscureceu-lhe o
bom senso. Sua arrogância está cada vez mais sendo
repudiada pela sociedade sul-mato-grossense. Sua
inaptidão para governar evidencia-se a olhos vistos,
e, aos poucos, está ficando claro que o seu mandato
está chegando ao fim.
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Srªs e Srs. Senadores, temos um potencial imenso e uma posição geoestratégica privilegiada. Todos
os indicadores mostram que estamos fadados ao de senvolvimento. Mas é preciso que a máquina pública
seja administrada com eficiência e sabedoria para nos
colocar no rumo do crescimento. Definitivamente, não
é o Governo do PT que fará isso. Os eleitores, no próximo dia 27, darão os primeiros sinais da mudança. O
fim do desgoverno do PT em Mato Grosso do Sul se
aproxima. A sociedade está sinalizando que deseja
construir um Mato Grosso do Sul diferente,
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Juvêncio da
Fonseca o Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Miranda) – Conce do a palavra à Senadora Marina Silva. (Pausa.)
O Sr. Mauro Miranda deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mo reira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Con cedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a questão da
moradia, há mais tempo do que se imagina, é parte
integrante e essencial da Agenda Nacional. O proces so de urbanização acelerado por que passou o Brasil
não foi acompanhado dos necessários investimentos
em infra-estrutura e saneamento básico. O resultado
é o caos urbano em que vivemos. Periferias inchadas
e desprovidas das mínimas condições de saneamen to impedem o desenvolvimento pleno das potenciali dades dos indivíduos e da própria comunidade.
Diante de um quadro social tão delicado, ques tões como política habitacional e reforma urbana fi nalmente receberam uma atenção especial dos can didatos no primeiro turno das eleições presidenciais.
E já não era sem tempo, pois não se podem imaginar
avanços nas áreas de geração de empregos e com bate à violência, tão alardeados pelos candidatos,
sem que ocorra a reorganização das nossas cidades.
Do jeito como está, simplesmente não dá!
Agora, se a realidade ainda está longe de ser a
dos nossos sonhos, pelo menos as distorções técni cas começaram a ser reduzidas com a inclusão da
moradia nos direitos sociais elencados no art. 6º da
Constituição Federal, em virtude da aprovação de
emenda constitucional de minha autoria. Dessa for -
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ma, o direito à moradia passou a ser uma condição de
cidadania tão importante quanto os já consagrados
direitos à saúde, à educação e ao trabalho. Tornou-se
obrigação do Estado! A questão habitacional passou
a ser objeto forçoso das políticas públicas, aumentando a responsabilidade estatal para com a população.
Outras evoluções ocorreram no âmbito da legislação ordinária. Gostaria de destacar a aprovação da
Lei nº 10.257, de 2001, mais conhecida como Estatuto
da Cidade. Essa lei, de cujo projeto tive a honra de ser
Relator aqui no Senado, prevê medidas, algumas de las revolucionárias, para a gestão do espaço urbano.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Mauro Miranda?
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Com
todo o prazer, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Quero
cumprimentá-lo, Senador Mauro Miranda, exatamente porque conheço o seu trabalho como Relator dessa
matéria. Não queria deixar passar a oportunidade
para fazer este registro e, ao mesmo tempo, reconhecer a justiça com que V. Exª se houve no desempenho
dessa missão. Meus cumprimentos pela relatoria que
V. Exª tão bem desempenhou!
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral. Agradeço-lhe
as palavras, que muito me honram.
Medidas como o IPTU progressivo e o usucapião coletivo são instrumentos hábeis para reduzir as
distorções que observamos em nossas cidades, resultando em um benefício urgente e concreto para o
cidadão: a redução do preço do lote nos médios e
grandes Municípios. Sem essa redução, Srªs e Srs.
Senadores, pouco ou praticamente nada poderá ser
feito para que a tão sonhada reforma urbana seja efetivamente colocada em prática.
Feitas essas considerações, Srªs e Srs. Senadores, retomo o ponto de partida deste pronunciamento: a sucessão presidencial, que ora se desenrola
em seu segundo turno. Na qualidade de Presidente
da Subcomissão de Moradia e Desenvolvimento
Urbano, da Comissão de Assuntos Sociais, tive a
oportunidade de participar de praticamente todas as
ações patrocinadas pelo Poder Legislativo; em alguns
casos, na posição de protagonista. Desse modo, a experiência que acumulei em questões habitacionais
me permite, acredito, tecer alguns comentários acerca das propostas dos candidatos à Presidência da
República em relação à moradia e às cidades.
Não é de se espantar a importância conferida à
política habitacional pelos programas dos candidatos.
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O déficit habitacional do Brasil, hoje, de cerca de sete
milhões de moradias, aumenta a cada dia, o que obriga os candidatos a apresentarem programas ambici osos para lidar com o problema. Contudo, não basta
apenas ambição: é necessária igualmente uma boa
dose de realismo, sem a qual a ambição se reduz a
promessas quiméricas, fantasiosas.
Com isso em mente, procedi à análise dos pro gramas dos candidatos ao cargo máximo do Poder
Executivo Federal. Tenho, para mim, que o programa do
candidato Luiz Inácio Lula da Silva revelou ser o mais
bem equipado para enfrentar os obstáculos vinculados
à implementação do direito constitucional à moradia.
Suas propostas combinam ambição e realismo de ma neira equilibrada, sendo plenamente realizáveis.
O programa de Lula se baseia em tripé formado
por vértices interdependentes e complementares.
São eles: a descentralização das ações; a articulação
das esferas de governo; e a uniformização dos critéri os para a concessão de subsídios. Esses três pilares
compõem a base de ações mais específicas, que
passo a elencar.
O programa de governo da Coligação Lula Pre sidente prevê a implantação do Projeto Moradia, de senvolvido inicialmente pelo Instituto Cidadania. O
Projeto Moradia teria a função de coordenar as ações
de política urbana e habitacional, exercendo um papel
de articulador entre as agências atuantes no setor. A
criação de um órgão coordenador da política habitaci onal é algo que venho defendendo com veemência ao
longo da minha atuação parlamentar. Seja na forma
de Ministério, seja na forma de conselho ou de proje to, trata-se de medida indispensável para o sucesso
de qualquer ação na seara habitacional.
Outro ponto do programa é a valorização do papel das prefeituras na gestão da ocupação do solo urbano e na oferta de serviços essenciais à população.
A responsabilidade dos governos locais deve ser estimulada, assim como a integração entre os Planos de
Ação e os Planos de Moradia de cada Município.
Uma terceira proposta seria racionalizar a utili zação, em nossas cidades, dos imóveis vagos, que
chegam à casa dos milhões. Trata-se de verdadeira
reforma urbana, que busca dar fim à imensa subutili zação imobiliária hoje existente no País. Para tanto,
Lula pretende fazer valer um princípio que a Constitui ção Federal consagra: a Função Social da Proprieda de, que coloca o interesse público acima de interes ses privados e promove a igualdade social e o desen volvimento sustentável. Um outro mecanismo de
combate à subutilização seria a valorização do
Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, que pos -
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sui grande potencial para fomentar a justiça social e a
melhor distribuição da renda.
Não poderia faltar ao programa a previsão de incentivar a indústria da construção civil por meio de
políticas específicas para o setor. O objetivo é baratear os materiais de construção e, conseqüentemente,
as moradias construídas, especialmente para famílias com renda inferior a doze salários mínimos. Os re cursos para este e para os demais pontos do programa teriam origem no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS – e no Orçamento Geral da União,
com gerenciamento da Caixa Econômica Federal.
É evidente que o programa da Coligação Lula
Presidente não é o único a apresentar propostas interessantes e originais. O programa do segundo candidato mais votado no primeiro turno, José Serra, adiciona o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT – como
fonte de recursos para o programa de moradia de seu
governo. Serra pretende também melhorar as moradias no campo, utilizando como modelo o projeto de vilas rurais desenvolvido no Estado do Paraná. Vale
ressaltar que, assim como Lula, Serra defende a criação de um órgão específico, responsável pela coordenação das políticas habitacionais do governo.
Apesar de não continuarem na disputa presidencial, os candidatos Ciro Gomes e Anthony Garotinho contribuíram com algumas propostas criativas
para a questão do desenvolvimento urbano. Garotinho, por exemplo, propôs a implementação do “kit habitação”, que daria ao beneficiário certa liberdade na
escolha do projeto de moradia, observadas algumas
diretrizes básicas, e também estimularia a autoconstrução. Ciro Gomes, por sua vez, propôs três tipos de
financiamentos, diferenciados segundo a renda dos
beneficiários, além de criar mecanismos de estímulo
à poupança de longo prazo.
Pudemos notar, Srªs e Srs. Senadores, que,
apesar da adequação das propostas de Lula à realidade nacional, os demais candidatos apresentaram
também idéias merecedoras de nosso estudo e de
nossa atenção. Não seria equivocado afirmar que,
caso Lula confirme seu favoritismo e vença o segundo turno, ele nada perderá se aprimorar seu já coeso
programa habitacional com as contribuições de seus
adversários.
Como todos nesta Casa já tomaram conhecimento, abracei a candidatura de Luiz Inácio Lula da
Silva desde o primeiro turno por ter a convicção de
que ela representa o resgate da auto-estima e do
amor pelos próprios brasileiros. Em vez de nos preocuparmos excessivamente com os grandes temas e
as multinacionais, com as grandes corporações e os
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grandes banqueiros internacionais, devemos voltar o
nosso interesse e a nossa política para o brasileiro,
aquele que mora aqui, que tem problemas na socie dade e no campo. Daí a minha adesão, a minha luta e
o meu pedido de voto para a candidatura de Luiz Iná cio Lula da Silva.
Agora, uma certeza é latente: a julgar pela preo cupação e pelas propostas apresentadas pelos presi denciáveis, a moradia e a reforma urbana já podem
ser incluídas entre as grandes teses vitoriosas nes sas eleições.
Quem ganha, com certeza, é cada um dos bra sileiros e, por extensão, o Brasil todo, que ganhará se
aderir mesmo a essas teses importantes de moradia
e de qualidade de vida nas nossas cidades.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – O Sr.
Senador Eduardo Suplicy encaminhou discurso à
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Mesa para ser publicado na forma do disposto no art.
203 do Regimento Interno do Senado Federal.
S. Exª será atendido.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dirijo-me à
Casa tão-somente para solicitar a transcrição, nos
Anais do Senado, de Ofício que encaminhei ao
ex-presidente Jimmy Carter, no momento em que é
laureado com o Prêmio Nobel da Paz.
....................................................................................
SEGUE DOCUMENTO A QUE SE
REFERE O SR. SENADOR EDUARDO
SUPLICY EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do Regimento Interno.)
....................................................................................
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O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 16
minutos.)
CONSELHO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
4ª REUNIÃO DE 2002
EM 2 DE SETEMBRO DE 2002, ÀS 14 HORAS,
NA SALA Nº 6 DA ALA SENADOR NILO COELHO
Ata Círcunstanciada da 4ª Reunião, realiza da em 2 de setembro de 2002, segunda–feira, às
14h, na Sala nº 6 da Ala Senador NiIo Coelho,
sob a Presidência do Sr. José Paulo Cavalcanti
Filho, com a seguinte pauta:
1 – Audiência com os Ministros de Estado da Justiça
e das Comunicações e com os Senadores Antero
Paes de Barros e Artur da Távola, sobre: a) regiona lização e qualidade da programação dos veículos de
comunicação social; e b) Lei nº 10.359, de
27/12/2001, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
os novos aparelhos de televisão conterem dispositi vo que possibilite o bloqueio temporário da recepção
de programação inadequada.
2 – Orça mento do Conselho para 2003 – Posicionamento acerca do estudo para identificar os custos necessários ao funcionamento do Conselho, apontando
as áreas que necessitam de dotação orçamentária es pecífica e estimativa de valores, visando a subsidiar
proposta de emenda ao Orçamento 2003.
Relator:Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
3 – Relato dos trabalhos da comissão, designada na
2ª Reunião, encarregada de estudar a introdução da
tecnologia digital na comunicação social, composta
pelos Conselheiros Daniel Koslowsky Herz (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas),
Fernando Bittencourt (Engenheiro com notório co nhecimento na área de comunicação social) e Ge raldo Pereira dos Santos (Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo).
4 – Radiodifusão comunitária – Inventário de propo sições das entidades da área de radiodifusão comu nitária, inclusive para alteração da Lei nº 9.612, de
19/02/1998.
Relator: Conselheiro Daniel Koslowsky Herz
5 – Debate, no plenário do Conselho, com os princi pais candidatos à Presidência da República. Posicio -
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namento do Conselho acerca dos entendimentos
mantidos para realização do evento.
Relator:Conselheiro Roberto Wagner Monteiro.
6 – Serviço de Comunicação Multimídia.
Relator:Conselheiro Paulo Machado de Carvalho
Neto.
7 – Exigência da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, para remessa, no prazo máximo de 90 dias, de
documentação para instrução de processos em cur so no Órgão.
Relator: Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto
Estiveram presentes os Srs. Conselheiros:
José Paulo Cavalcanti Filho – Presidente
Membro titular – Representante da sociedade civil
Paulo Machado de Carvalho Neto
Membro titular – Representante das
empresas de rádio Roberto Wagner Monteiro
Membro titular – Representante das
empresas de televisão
Fernando Bittencourt
Membro titular – Engenheiro com notório
conhecimento na área de comunicação social
Daniel Koslowsky Herz
Membro titular – Representante da categoria
profissional dos jornalistas
Francisco Pereira da Silva
Membro titular – Representante da categoria
profissional dos radialistas
Berenice Isabel Mendes Bezerra
Membro titular – Representante da categoria
profissional dos artistas
Geraldo Pereira dos Santos
Membro titular – Representante das categorias
profissionais de cinema e vídeo
Alberto Dines
Membro titular – Representante da sociedade civil
Jorge da Cunha Lima
Membro suplente – Representante da
sociedade civil
Regina Dalva Festa
Membro suplente – Representante da
sociedade civil
Assunção Hernandes Moraes de Andrade
Membro suplente – Representante da sociedade civil
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Declaro
aberta a 4ª reunião do Conselho de Comunicação
Social.
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Para início desta reunião, dou ciência ao Conse lho de expedientes recebidos, expedidos e providên cias tomadas.
Estão presentes dois suplentes do Conselho, as
Conselheiras Regina Dalva Festa e Assunção Her nandes Moraes de Andrade. Dou-lhes as boas-vin das. Todos os outros membros titulares tiveram, cada
um, uma razão bastante satisfatória para que não pu dessem vir. É um mês complicado, véspera de elei ção, todos estão com muitos afazeres. De qualquer
forma, é um prazer ter conosco dois suplentes da
qualidade dos que nos acompanharão.
Começo a reunião dando notícia de que as Atas
foram expedidas aos senhores, para conferência. Se
alguém tiver alguma observação em relação à Ata, alguma correção que deva ser feita, por favor, queira se
manifestar. (Pausa.)
Não havendo oposição, fica aprovada a Ata da
3ª reunião.
Dou ciência ao Conselho de que foi aprovado,
com uma emenda, o Regimento Provisório do Conse lho, conforme Oficio nº 928 do Presidente do Senado
Federal (Anexo 1). A emenda única é no sentido de
que este Regimento valha até o término da atual ges tão do Conselho. Ë um adendo desnecessário, por que todos temos conosco o compromisso de aprovar
o Regimento definitivo até lá. De qualquer forma, não
nos incomoda essa pequena alteração.
Quero lembrar também que há uma edição que
pedimos fosse providenciada, para melhor manuseio
dos senhores Conselheiros, com os dados dos Con selheiros, a legislação do Conselho, os artigos da
Constituição dos quais poderemos precisar, e essa
publicação ainda não pôde ser feita porque alguns
dos Conselheiros ainda não enviaram as fotografias e
demais documentos. De forma que encareço aos Srs.
membros do Conselho que ainda não o fizeram, que o
façam, por favor, para que a edição possa ser feita no
menor espaço de tempo possível.
Dou ciência também que recebi do Sr. Presiden te do Congresso Nacional, Senador Ramez Tebet, expediente transmitindo a primeira consulta formulada
pela Mesa do Senado ao Conselho (Anexo II), a res peito da tecnologia digital nos meios de comunicação
social brasileiros, assunto que será objeto da nossa
pauta a seguir.
O texto da demanda do Presidente do Senado:
“Considerando os avanços tecnológi cos de informações na área de comunicação social com o advento da digitalização a
que certamente o Brasil terá que se integrar,
solicitamos posição desse Conselho sobre o
assunto.”
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O senhor Conselheiro Carlos Chagas encaminhou-nos manifestação da ABI – Associação Brasileira de Imprensa, transmitida em expediente assinado
pelo seu secretário, Sr.
Carlos Arthur Pitombeira, informando-nos da
expectativa da entidade em relação à atuação do
Conselho. Cópia da manifestação da ABI está à dis posição dos Srs. Conselheiros (Anexo III).
Também informo que dei ciência a S. Exa, o Ministro Nelson Jobim, da moção do Conselho, exortando a uma reflexão sobre a proposta do Conselheiro
Alberto Dines em relação à impossibilidade de manifestação de opinião ‘favorável ou contrária no período
eleitoral” (Anexo IV).
Não obstante o Tribunal Superior Eleitoral –
TSE, ao normatizar a regra, ter estabelecido um sistema que garante, sobretudo nos pequenos espaços,
que rádios e televisões não sejam usados por grupos
políticos locais, ao mesmo tempo não permite que as
grandes redes possam circular informações. Mas o
problema não está propriamente no TSE; mas na lei
que regula as eleições. Razão pela qual, passada a
efervescência desse período eleitoral, penso que ca beria ao Conselho, ou ao Congresso Nacional, produzir alteração na lei, o que levaria à conseqüência prática de permitir que se possa manifestar opinião ‘favorável ou contrária”, como diz a lei, a candidatos ou coligações.
Há, sobre a mesa, expediente da entidade Grupo de Empresas de Antenistas do Rio de Janeiro, solicitando o apoio do Conselho ao projeto de lei que cria
o serviço de distribuição de sinais de TV aberta, em
tramitação na Câmara dos Deputados (Anexo V).
Está na mesa, à disposição dos Srs. Conselheiros.
Passaremos agora à Ordem do Dia. Começaremos abordando o item 2.
ITEM 2
Orçamento do Conselho para 2003 – Posicionamento acerca do estudo para identificar os custos necessários ao funcionamento do Conselho.
Apontando as áreas que necessitam de dotacão
orcamentária específica e estimativa de valores,
visando a subsidiar proposta de emenda ao
Orçamento 2003.
Relator: Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Na última reunião, o Conselho solicitou do Conselheiro
Geraldo Pereira dos Santos que fizesse um estudo
para identificar os custos necessários ao funciona-
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mento do Conselho, apontando áreas que precisam
de dotação orçamentária específica.
Passo a palavra a S. Sª para fazer seu relatório.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Obrigado, Sr. Presidente.
Começamos a fazer um esboço desse projeto e
recebemos da Conselheira Suplente Regina Festa
uni trabalho de organograma muito interessante que,
certamente, interferiria na questão orçamentária.
Peço a V. Sª, Sr. Presidente, e aos demais Conselhei ros um prazo mínimo, de acordo com sua vontade. A
Conselheira Regina Festa me ajudará. Inclusive, S. Sª
me trouxe novas informações. Embora essa tarefa me
tenha sido delegada pelo Presidente, S. Sª concordou
em colaborar comigo, até para não cometer o pecado
do açodamento e enviar algo que não estivesse próxi mo do ideal. Peço um prazo, dependendo da possibili dade, para que entreguemos à Mesa e aos Conselhe iros um trabalho mais completo para estudo.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Pois não.
A Mesa quer agradecer o empenho da Conse lheira Regina Festa, que certamente será um subsi dio valioso para os destinos finais da Comissão.
Encarecemos, porém, ao Conselheiro Geraldo e à
própria Conselheira uma abordagem que correspon da à fase em que estamos. E muito importante termos
idéia de até onde queremos ir, mas, sobretudo neste
início, seria bom não tirarmos os pés do chão. Talvez
fosse melhor pecarmos por escassez do que por ex cesso. É bom não irmos muito longe, porque as frus trações podem ser grandes.
Dou ciência aos senhores de que a Mesa, quando for o caso – e já verifiquei que haverá neste ano alguma sobra de Orçamento – autorizará a concessão
de algumas passagens necessárias para o desenvol vimento dos trabalhos do Conselho, baseado no art.
40, caput, in fine, do Regimento Interno do Senado
Federal, aplicado por analogia, já que nosso Regi mento Interno é omisso nesse aspecto. Darei ciência
aos Srs. Conselheiros em momento oportuno.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – V. Sª tem a
palavra.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Para ilustrar a fala do Sr. Presidente,
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gostaria de prestar contas e comunicar ao demais
Conselheiros que, com a autorização do Presidente,
Sr. José Paulo Cavalcanti Filho, conseguimos participar da Assembléia-Geral do Congresso Brasileiro de
Cinema – CBC, cuja Presidente é a Conselheira
Assunção Hernandes.
Durante essa assembléia, realizada em Gramado/RS, nós, a Assunção, como Conselheira e Presidente da entidade, e eu, fizemos um histórico dos trabalhos do Conselho até o momento. Entre outras
questões importantes, foi lembrada a ANCINE – a
Agência Nacional de Cinema. Isso foi possível graças
à ajuda do Conselho; do contrário, não poderíamos
ter participado dessa assembléia.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante
da sociedade civil) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Pois não,
Conselheira Regina.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante da sociedade civil) – Gostaria de fazer uma breve
introdução a respeito do organograma. Tenho algumas
questões. A primeira é uma consulta à Mesa a respeito
do prazo final para a entrega da proposta de orçamento
da Comissão, uma vez que o orçamento-geral do go verno já foi entregue. Como fica o agregado do Con selho de Comunicação Social em relação ao Orçamento do Senado para o próximo exercício?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O prazo final, segundo as conversas que tive, é 30 de outubro.
Não obstante, essas propostas devem ser encaminhadas o mais rápido possível, para conciliá-las com
as emendas orçamentárias que estão sendo propostas pelos Srs. Congressistas. Quero, entretanto, enfatizar que não há relação direta entre a estrutura de
funcionamento do Conselho e o Orçamento. Esse
Orçamento, hoje, está baseado em apenas dois itens:
o primeiro, passagens aéreas e o segundo, hospedagens. Seria interessante que houvesse outros itens,
como, por exemplo, a possibilidade de contratação de
assessorias, porque em alguns casos o Conselho vai
precisar contratar consultoria especializada para as sessoramento em áreas específicas. Não há relação
direta entre o organograma e o Orçamento.
Se puder fazer uma sugestão, creio que devemos nos deter primeiramente ao Orçamento, que é
mais urgente, para que seja apresentado ao Congresso o mais rápido possível, deixando para depois a
questão do organograma de funcionamento.
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A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representan te da sociedade civil) – Tenho outras questões, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheira
Regina Festa, V. Sª pode continuar.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representan te da sociedade civil) – Sei que, para o Orçamento de
2003, teremos condições, se assim aprovarmos, de
propor itens para que o Senado vote favorável à sua
inclusão para o Conselho de Comunicação Social.
Pergunto se isso é possível, se temos possibilidade
de encaminhar essa inclusão, porque são questões
diferentes.
Segundo informações que tenho, as assessori as podem ser feitas de duas formas. Uma delas seria
encaminhando pedido para as próprias assessorias
que já existem dentro do Senado. Caberia a elas, por tanto, resolver isso no orçamento do próprio Senado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Nesse
caso, não haveria custo.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante
da sociedade civil) – Nesse caso, não haveria custo.
Pergunto: nos casos em que não há assessoria,
por exemplo, se pensarmos num desenho que nos
seja adequado e não houver comissão corresponden te no Senado Federal, poderemos encaminhar como
proposta de orçamento?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Numa rubri ca de contratação de assessoria. E claro que essa
contratação será submetida a todas as regras de mo ralidade administrativa e às regras usuais de funcio namento do Congresso Nacional. Entretanto, assim
como há um item genérico de passagens e um item
genérico de hospedagens, nada impede que haja
também um item genérico de assessoria, que seria
aquele no qual lançaríamos os custos à medida que
fosse necessário.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representan te da sociedade civil) – Tenho mais uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho
– Representante da sociedade civil) – Conselheiro Paulito, vou encerrar com a Conselheira Regina Festa.
Por favor, Conselheira.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representan te da sociedade civil) – Na verdade, tenho mais duas
questões.
No que se refere ao item de comunicação e in formação, na verdade, tudo o que pensei abaixo des -

OUTUBRO 2002

Quarta-feira 16 18419

sa Secretaria Executiva implicaria o uso ou os serviços do Senado ou a criação de assessorias. No caso
de comunicação e informação, o Senado já tem o seu
site, uma área de publicações, uma área de acompanhamento. Se precisarmos realizar campanhas ou
eventos ou uma discussão aberta com a sociedade,
isso entraria numa rubrica especial, caso o Senado
não pudesse nos acompanhar?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselheira
Regina Festa, não tenho opinião firmada ainda se é
da competência de uma comissão como essa fazer
eventos dessa natureza. Mas, se o convencimento do
Conselho é o de que isso não o desnatura, apenas se
deveria consignar no item um certo volume de recursos para fazer isso.
De qualquer forma, é muito bom ter a proposta
em mão, porque é muito mais fácil nos posicionarmos
a favor ou contra uma proposta concreta do que em
relação a idéias soltas.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante da sociedade civil) – Peço desculpas, mas considerei que seria importante trazer esses pontos para es clarecimentos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O Conselho
agradece o empenho de V. Sª.
Tem mais alguma dúvida?
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante da sociedade civil) – Não. Penso que, a partir de
agora, podemos trabalhar o projeto, para trazê-lo na
próxima reunião.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço o
posicionamento da Conselheira Regina Festa.
Passo a palavra ao Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, a minha sugestão é de que se envie à
Conselheira Regina a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Regimento Interno do Senado Federal, porque
tenho informações de que ele proíbe a contratação de
assessorias.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
participação do Conselheiro Paulito.
A Conselheira Regina deverá, em momento
posterior, dirigir-se à Secretaria do Conselho para obter essas informações tão valiosas, prestadas pelo
Conselheiro Paulito.
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O Conselho dá as boas-vindas à Conselheira
Berenice. Estávamos sentindo falta da sua agitação,
Conselheira.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, Suas e Sus. Conselhei ros, é um prazer estar novamente com os senhores.
Tive de me ausentar das reuniões do Conselho du rante algum tempo, mas foi algo absolutamente con tra minha vontade. De forma que estamos aqui pron tos para retomar os trabalhos.
Uma saudação bem calorosa a todos.
Desculpem o atraso.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Espero que
o destino não lhe tenha arrefecido a disposição para a
batalha.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – É difícil, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Passemos
ao item 3.
ITEM 3
Relato dos trabalhos da comissão. designa da na 2ª Reunião, encarregada de estudar a intro dução da tecnologia digital na comunicação social, composta pelos Conselheiros Daniel Kos lowskv Herz (Representante da categoria profissi onal dos jornalistas), Fernando Bittencourt
(Engenheiro com notório conhecimento na área
de comunicação social) e Geraldo Pereira dos
Santos (Representante das categorias profissio nais de cinema e vídeo).
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – O Item 3
da pauta refere-se à Comissão que trata da introdu ção da tecnologia digital na comunicação social.
A Comissão é composta pelos Conselheiros
Daniel Herz, Geraldo Pereira dos Santos e Fernando
Bittencourt e/ou Miguel Cipolla Jr.
Quero externar aos membros do Conselho a minha disposição de, nesses casos, sempre que possí vel, estimular a participação dos Conselheiros Su plentes. Não vejo razão para que não apliquemos às
comissões as mesmas regras que já adotamos no
plenário. Os Srs. Conselheiros poderão, por exemplo,
participar das reuniões e emitir as suas opiniões. Apenas não poderão votar.
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Gostaria de ouvir um dos Conselheiros membros da Comissão para nos relatar, ainda que brevemente, o andamento dos trabalhos. (Pausa.)
Tem a palavra o Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – Sr. Presidente, iniciamos a conversa e o
debate sobre o assunto, que é bastante complexo e
amplo. Tecnicamente, é bastante complexo. E estamos ainda discutindo
a formação do grupo e como encaminhar.
Tenho uma série de colocações a fazer para enriquecer a discussão. Como representante da SET –
Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e
Telecomunicações, que já estuda esse assunto há
oito anos, quero fazer um breve histórico sobre o que
esse grupo de trabalho que a SET, junto com a
ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rá dio e Televisão, fez ao longo desses oito anos. Ape nas para vocês terem idéia, trouxe uma série de documentos e trabalhos que vou distribuir aos Conselheiros, fruto desses oito anos de estudos.
Esse grupo de que fazemos parte, que estuda a
digitalização no Brasil, é formado pelas emissoras de
televisão – são 17 –; por engenheiros da SET; instituições de ensino como o Mackenzie e a Fundação
CPqD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em
Telecomunicações, além de engenheiros de telecomunicações. Esse grupo já realizou, ao longo de oito
anos, mais de cinqüenta demonstrações sobre televisão digital no Brasil. Foram demonstrações práticas,
com exposições, do funcionamento.
Realizamos, no ano de 2000, testes de avaliação dos três sistemas existentes no mundo: o europeu, o americano e o japonês. Esses sistemas foram
trazidos para o Brasil, e fizemos avaliações de desempenho em São Paulo. Foi um trabalho feito em
conjunto com a Anatel e com o CPqD, de Campinas.
Esse grupo já fez mais de duzentas apresentações no Brasil e fora do País. Temos sido chamados
para fazer apresentações sobre o trabalho desenvolvido no Brasil em países como Argentina, Estados
Unidos, Japão, Europa. Atualmente, temos um engenheiro nosso fazendo apresentação em Genebra.
Apenas quero dar a idéia de que esse assunto
está exaustivamente debatido no âmbito desse grupo
e já com conclusões feitas.
Mencionou-se, ao longo do último mês, o sistema chinês. Os chineses estiveram no Brasil para conversar conosco sobre o assunto. O sistema chinês
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não existe, trata-se ainda de uma proposta que só de verá existir, talvez, em 2005 ou 2006. Não temos
como fazer uma avaliação do sistema chinês no mo mento.
Disponho de publicações diversas e muitas
menções. Na pasta que vou distribuir, estão todos os
documentos e as menções mundiais feitas sobre o
trabalho realizado pelo grupo.
Minha proposta para este Conselho é que tudo
seja feito tendo como base o trabalho já realizado.
Evidentemente, o Conselho deve discutir o assunto.
No entanto, creio que não devemos discutir a partir do
zero. Devemos basear-nos num trabalho já realizado,
com conclusões. Evidentemente, há conclusões que
desagradam. Democraticamente, o trabalho deveria
ser mostrado para que as diversas entidades o ques tionassem no âmbito do nosso subgrupo ou do Con selho, dependendo do modelo de trabalho.
Minha proposta em relação à do Conselheiro
Daniel é de que coloquemos o trabalho do grupo
Abert/SET em debate e que todas as entidades men cionadas pelo Conselheiro Daniel sejam trazidas ao
Conselho ou à subcomissão, para que o trabalho seja
questionado, e ratificado o que já foi feito.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
ao Conselheiro Fernando Bittencourt.
O Conselho dá as boas-vindas ao Conselheiro
Jorge da Cunha Lima, um nome que nos envaidece e
orgulha.
Passo a palavra ao Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, a comissão encarregada pelo Conse lho de tratar da introdução da tecnologia digital na mídia eletrônica, nessa fase inicial de atividades, preocupou-se mais com um processo interno de reconhe cimento dos elementos principais que deveriam ser
colocados para debate e também com o conjunto de
contribuições e desenvolvimentos que já foram estabelecidos e que estão disponíveis para o acompanha mento pela sociedade.
Concordamos com o Conselheiro Fernando Bittencourt no sentido de que nem a comissão nem o
Conselho podem começar do zero, porque existe uma
alentada produção sobre o assunto, que é um ponto
de partida não só interessante, mas imprescindível e
necessário.
As propostas que encaminhamos à comissão e
que estão sendo disponibilizadas para o Conselho
são um conjunto de 12 pontos de encaminhamento
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que dizem respeito, em primeiro lugar, ao aspecto de
identificação do que já foi produzido no debate, ao reconhecimento do ponto de partida para a evolução do
debate e à atualização do debate pelo Conselho em
relação às definições que o Brasil pode tomar sobre a
questão da tecnologia digital.
O documento foi enviado aos demais conselheiros (Anexo VI). São 12 pontos. Pergunto se registramos os pontos nesta reunião ou se eles ficam para a
transcrição em ata. Se houver alguma discordância,
ou alguma observação dos conselheiros em relação
aos 12 pontos de encaminhamento que balizariam o
trabalho da Comissão e permitiriam, num período relativamente curto – até a metade de outubro –, que a
Comissão tivesse condições de emitir um parecer
com uma proposta de posição para o Conselho, que
então seria encaminhada ao Congresso, em resposta
à consulta feita pela Mesa do Senado à Presidência
do Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Antes de
decidir, ouvirei o Conselheiro Geraldo Pereira dos
Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Obrigado, Sr. Presidente.
Em primeiro lugar, diante do Conselho, queremos justificar nossa ausência na reunião dessa Comissão, pois eu tinha um compromisso na FIRJAN –
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, marcado para a mesma data. No entanto, fomos
informados pelo Conselheiro Daniel, recebemos a
correspondência do Conselheiro Fernando Bittencourt e respondemos a todos os conselheiros.
Repetirei aqui a palavra açodamento, e justificaremos o porquê.
Concordamos com nosso engenheiro, o Dr. Fernando Bittencourt, com o fato de que realmente não
podemos começar do zero. Mas, como mencionei em
nossa resposta, levando em conta a responsabilidade
social deste Conselho, devemos ter a consciência e o
devido cuidado, não eterno, para encaminharmos um
documento ao Congresso Nacional que não seja de
forma açodada, mas que contenha todo o trabalho já
realizado pelos engenheiros, que são capacitados
para embasar tecnicamente o assunto. Além disso,
questões econômicas, profissionais e de mercado de
trabalho talvez sejam relevantes nesse documento
que encaminharemos à Mesa do Senado Federal.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Se não houver divergência nesse sentido, a Mesa considerará
que as comissões têm o grau de autonomia necessá rio para tomar as decisões, a menos que haja um im passe na Comissão e seja necessário deliberar.
Assim, encaminharia no sentido de que a própria Co missão se reunisse para definir o caminho a ser toma do. Pelas disposições que ouvi, não sinto necessida de. A idéia de convergência que preside este Conse lho desde a sua instalação ainda está presente. Não
vejo, francamente, necessidade de que o Conselho
interfira para definir como a Comissão deverá pronun ciar–se. Então, se não houver divergência, a própria
Comissão deve buscar o caminho mais adequado
para cumprir com o seu compromisso.
Concedo a palavra ao Conselheiro Rober to
Wagner Monteiro.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, gostaria de indagar a V. Sª o seguinte: a Comis são elaborará como se fosse um projeto–piloto a ser
submetido ao Plenário, ou elaborará uma resposta ao
Presidente do Senado, a ser remetida a S. Exª como
sendo uma decisão do Conselho?
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – O Congres so Nacional terá compreendido que essa questão é
importante demais para ser decidida apenas por téc nicos. A Casa quer estar informada das razões técni cas que a levarão a essa escolha – em parte, técnica,
em parte, institucional.
Considero que o Conselho deve fornecer o mai or número possível de informações ao Congresso,
para que ele possa decidir bem. Dessa forma, a Co missão deve conduzir os seus trabalhos não com açodamento, mas com a urgência requerida pelo caso. E
espero que ela seja capaz de produzir consenso. Se
consegui–lo, tanto melhor; ouviremos a exposição da
Comissão e nos poremos de acordo ou não com ela.
Se não houver consenso, as partes exporão aqui os
seus pontos de vista, e o Conselho optará pelo cami nho que considerar mais adequado, indicando–o ao
Congresso Nacional.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, gostaria de pedir a V. Sª que, se possível, a Comissão faça, consensualmente, um projeto–piloto
que seria remetido aos outros conselheiros com um
prazo razoável. Quando da reunião para examinar e
votar esse trabalho da Comissão, já deveríamos ter
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tido tempo para ler o trabalho, fazer as críticas e,
eventualmente, mandar as sugestões antes da votação do trabalho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Excelente a
proposta. A Mesa acolhe a sugestão do Conselheiro
Roberto Wagner.
Alguém mais deseja se pronunciar?
Com a palavra o Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunicação social) – Sr. Presidente, apenas para complementar, essa pasta que distribuí contém a base de todo
esse estudo que a Comissão vai estudar. Aconselho a
todos que o leiam, o que permitirá uma boa noção do
que a Comissão vai trazer ao Plenário.
Os senhores também vão constatar que esse
trabalho feito pelo Grupo Abert/Set não é somente
técnico, mas canaliza aspectos econômicos, estratégicos e políticos. Não é um trabalho puramente técnico, como não deve ser, evidentemente, um trabalho
como esse; um assunto como esse não é somente
técnico.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço
as palavras sempre refletidas do Conselheiro Fernando Bittencourt.
Passo a palavra ao Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Gostaria de consultar a Mesa a respeito de algumas
requisições que a Comissão teria a fazer, em função
das suas atividades, que deverão ser intensas no mês
de setembro, no sentido de poder contar com recursos de sala, de transcrição das reuniões e, eventualmente, com a transmissão pela TV Senado ou pela
TV Câmara, que ajudaria a dar a divulgação necessária das etapas intermediárias desse trabalho da Co missão, que vai envolver algumas audiências públicas. A consulta é sobre se poderíamos contar com esses recursos.
Em segundo lugar, temos necessidade de al gum trabalho de secretaria, chegamos até a mencionar uma equipe. O ideal é que tivéssemos umas duas
ou três pessoas disponíveis para consolidar o material, organizar, fazer pesquisa, enfim, dar conta da or ganização da grande quantidade de informações com
que a Comissão vai ter que lidar para disponibilizar
para o Conselho um conjunto de elementos que sub sidiem sua decisão.
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Em relação às observações do Conselheiro Ro berto Wagner, partiríamos desse entendimento de
que, evidentemente, não podemos encaminhar um
processo de decisão do Conselho, distribuindo, na
véspera, no dia, uma proposição que a Comissão vai
ter que analisar passo a passo. Uma vez que tenha
cumprido algumas das suas etapas com elementos
conclusivos, a Comissão terá que partilhar com o
Conselho e criar condições para que os conselheiros
se posicionem.
Finalmente, em relação à expectativa de resul tados, podemos vislumbrar para meados de outubro,
período em que se está prevendo a conclusão do tra balho da Comissão. A idéia é a de que, nesse prazo, o
Conselho dê alguma resposta, mesmo que seja em
caráter preliminar.
Evidentemente, se o Conselho se sentir seguro
para afirmar categoricamente as bases de um mode lo de serviços ou uma opção tecnológica recomendá vel, deverá fazê–lo. Se não for possível nesse perío do, que pelo menos o método, ou seja, que a forma
com que essa decisão deva ser conduzida, a forma,
especificamente, como o Congresso Nacional deva
intervir no processo de debate, seja referida. Pelo menos essa sugestão, essa proposição para o Congres so Nacional o Conselho deve fazer. O Conselho, portanto, deve perseguir urna formulação indicativa nes se sentido.
Por outro lado, além dessa questão de método,
de como conduzir e concluir o debate, com a interven ção do Executivo... Se este não tiver condições de su gerir os elementos conclusivos em relação ao modelo
de serviços e à definição da tecnologia, que pelo me nos alinhe os principais argumentos que permitiriam
organizar e fundamentar esse processo de definição,
mostrando o acúmulo ao qual o Conselho conseguiu
chegar. Então, aquele acúmulo com o qual o Conse lho se sente seguro para validar deveria ser partilha do, mesmo que seja inconclusivo em relação aos as pectos.
Essa é a pretensão. A meta de orientar o traba lho da Comissão até meados de outubro deve corres ponder ao grau de convicção que o Conselho adquirir.
A Comissão deveria criar condições para que o Con gresso Nacional fosse orientado ou subsidiado com o
grau de convicção que os diversos setores sociais
aqui representados conseguirem alcançar.
Não se trata, evidentemente, de fazer o debate
completo ou termos todas as respostas necessárias
até meados de outubro. Se conseguirmos, evidente mente deve ser feito.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Parece–me
que o assunto já está bem discutido. Não nos tem faltado, até agora, a colaboração dos setores de divulgação do Congresso Nacional, especificamente do
Senado Federal. Não nos tem faltado o apoio de altíssimo nível do serviço de Secretaria da Drª Márcia
Egg. A Presidência não apenas estará à disposição
dos senhores, como, eventualmente, por razões de
brevidade, caso V. Sªs queiram se dirigir diretamente,
poderão fazê–lo, sobretudo neste mês de setembro,
em que a Presidência não estará funcionando plenamente.
O assunto está bem exposto.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, peço a palavra, por favor.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra a Conselheira Berenice.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Será breve a minha intervenção. Gos taria de fazer um apelo aos Conselheiros Geraldo Pereira dos Santos, Fernando Bittencourt e Daniel Koslowsky Herz para que, no relatório prévio que nos
será encaminhado – mais do que um relatório de ca ráter estritamente técnico sobre as possíveis plataformas de digitalização –, possam nos subsidiar com
tudo o que cerca essa questão hoje, porque a tecnologia é essencial, mas, ao mesmo tempo, não é. Quer
dizer, todas elas são tecnologias para digitalização da
tevê, mas isso é apenas um upgrade da radiodifusão
ou um novo serviço? Creio que deve ser por aí. E o
que oferece, que vantagens teríamos, como brasileiros, para nossa indústria, com qualquer uma dessas
opções?
De forma que peço aos senhores, nesses subsí dios, que não nos torturem com filigranas técnicas,
mas nos dêem o quadro político e econômico que cerca a questão. Tenho certeza de que os senhores farão
isso.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
participação da Conselheira Berenice.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Passo a palavra ao Conselheiro Paulo Machado.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Mi -
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nha sugestão, Sr. Presidente, é no sentido de que
essa Comissão também agregue o trabalho feito pela
Comissão Legislativa da Câmara dos Deputados, que
já tem, inclusive, um parecer sobre o assunto, que de veria ser considerado no aspecto da televisão digital.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – A Comissão
deve levar em conta todos os documentos que consi derar relevantes, venham de onde vierem. A palavra
continua com o Conselheiro Paulito.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Tem a palavra o Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – No traba lho – aliás, muito bem feito – que recebemos do grupo
Abert/SET, a respeito de alguns mitos sobre a TV digi tal, não encontrei, Fernando, algo sobre o sistema ja ponês. Queria saber se não considerou relevante co locar algo sobre o sistema japonês aqui.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenheiro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – No relatório que está no CD, há um tra balho exaustivo. O relatório do CD está aqui no papel;
todas as análises de todos os sistemas estão aqui.
Esse documento é apenas um comentário adicional
ao relatório. Muito obrigado.
ITEM 6
Serviço de Comunicação Multimídia.
Relator: Conselheiro Paulo Machado de Carvalho
Neto
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Agrade ço. Com a palavra o Conselheiro Paulo Machado de
Carvalho Neto para se pronunciar sobre o Serviço
de Comunicação Multimídia.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO – Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, o assunto
é referente à Resolução nº 272, de 9 de agosto de
2001, que trata do regulamento do Serviço de Comu nicação Multimídia. Ao longo desse período, nós, da
entidade representativa do rádio e da televisão, temos
nos manifestado de forma muito objetiva com referên -
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cia a essa resolução, até porque entendemos que ela
possibilita...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Que resolução?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO – A Resolução nº 272, de 9 de agosto de 2001,
promulgada pela Anatel. Ela aprova o regulamento do
Serviço de Comunicação Multimídia. Entendemos, inclusive, que esse assunto é de grande importância no
momento em que a própria emenda constitucional diz
que todos os serviços, inclusive os promovidos ou gerados pela Internet ou similares, devem sujeitar–se a
determinações dos arts. 18 e 21.
Nossa preocupação com referência a esse as sunto é devida ao que temos encontrado nele, a real
possibilidade de que entidades sem qualquer tipo
eventual de controle possam gerar conteúdo de radiodifusão através desse sistema. Para que os Srs. Conselheiros tenham idéia, até o dia 30 último, 21 empresas já foram receber autorização da Anatel para exe cutar o Serviço de Comunicação Multimídia.
É claro que essa preocupação deve envolver, de
forma direta, o próprio interesse do Conselho, já que
nenhum de nós pretende que um serviço dessa magnitude possa vir a ser explorado por terceiros de forma absolutamente descontrolada e, o que é mais im portante, sem que se cumpra qualquer determinação
daquela que todos nós defendemos na comunicação
social.
Temos percebido que a Anatel tem apresentado
isso de forma absolutamente não–transparente, pelo
menos para nós, já que entendemos que esse é um
serviço pura e simplesmente de transporte de sinais,
e não de geração de conteúdo. Essa preocupação
tem nos afetado de maneira muito intensa. Repito: temos levado esse assunto ao conhecimento da própria
Anatel, porém, não conseguimos ainda uma definição
no sentido de que não se poderá utilizar desses serviços para que se faça radiodifusão por esse sistema.
Entendemos importante que se imponham restrições ao seu uso para que ele possa, efetivamente,
enquadrar–se dentro das normas a que todos nós te mos de nos submeter.
É isso, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Qual é a
proposta de V. Sª.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – A
proposta é de que o Conselho examine o assunto, ofi-
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cie à Anatel no sentido de que ela não coloque em
operação esse sistema, ou não conceda novas autori zações, sem que haja um exame mais profundo, prin cipalmente da forma como será mantida a relação en tre os permissionários desse serviço e a autoridade
concedente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Franqueio a
palavra aos Srs. Conselheiros.
Com a palavra o Conselheiro Jorge da Cunha
Lima.
O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, estou inteira mente de acordo com a proposta. Penso que devería mos tornar mais claro o que queremos da Anatel, ou
seja, que ela acrescente à resolução um sistema de
fiscalização, de adequação desse direito de passar
conteúdos pelo menos similares a todas as restrições
e avaliações que têm os próprios sistemas de radiodi fusão. A manter–se essa resolução, a melhor coisa
agora seria que uma televisão educativa, por exem plo, pedisse sua inscrição como multimídía, porque,
caso contrário, ela se tornaria uma instituição irres ponsável na transmissão de conteúdos.
Creio que o Conselheiro tem toda a razão ao
exigir que essa resolução seja um pouco mais cuida dosa não apenas na concessão, mas também, se
concedida, nos critérios de fiscalização de conteú dos, o que nem é a função desse setor da economia.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Com a pala vra o Conselheiro Daniel Koslowsky Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, em relação à proposição do Conselhe iro Paulito, também consideramos que essas preocu pações são relevantes e que, além dessa manifesta ção acauteladora de posicionamento da Anatel, o
Conselho deveria especificar uma formulação mais
adequada para essa regulamentação, no sentido de
estabelecer o devido limite para esse serviço, de tal
forma que o Conselho reúna elementos de conteúdo
que permitam subsidiar ou a elaboração de um proje to de lei pelo Congresso ou de um decreto legislativo
que tenha a finalidade de incidir sobre pontos dessa
regulamentação que sejam contrários ao interesse
público.
A idéia é que o Conselho, além desse cuidado
conceitual mais acautelador do que qualquer outra
coisa, fosse um pouco além e fizesse uma formulação
mais específica no sentido de subsidiar essa elabora -
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ção legislativa de um projeto de lei, ou então, se existir
algum aspecto emergencial e uma indisposição da
Anatel em responder adequadamente às questões
que o Conselho levantará sobre o assunto, juntar elementos para sugerir ao Congresso, numa situação limite, a elaboração de um decreto legislativo, revogando ou alterando esses aspectos da regulamentação
que está sendo baixada por resolução da Anatel.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Conselheiro, nesse sentido, foi baixada a Resolução
nº 272. Já houve um período até de consulta pública
sobre a forma do contrato. Houve contribuições de diversas entidades, incluindo a própria Abert, porém,
não temos ainda conhecimento da minuta definitiva
desse contrato.
O fato é que, até o dia 30 de agosto último, 21
entidades já haviam sido autorizadas a operar nesse
sistema. E claro que esta nossa preocupação, como
bem salienta o Conselheiro Daniel Herz...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O Conselheiro Paulito tem a relação dessas entidades?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Tenho, sim, senhor.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – O senhor
poderia decliná–las para o Conselho, por favor?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Pois,
não. São elas TCO e PSA; Blue Sky Comunicações
Ltda.; Trânsito do Brasil Ltda...
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Nesse
caso, não vale a pena.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Aqui
há uma relação com 21 entidades (Anexo VII).
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Quem está
por trás delas?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – É difícil, Sr. Presidente, fazer uma avaliação, porque, evidentemente, todo esse assunto e cada uma dessas
autorizações são publicados. O nosso acompanhamento se faz em função do Diário Oficial. Nós não temos capacidade operativa de saber quem se encontra por trás disso. Algumas delas, por uma questão do
próprio nome, eventualmente, podem se ligar, por
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exemplo, à AT&T Global Network Service do Brasil –
suponho que deva haver uma ligação, pelo menos em
princípio, com essa empresa; a Telefônica Empresas
S/A parece–me, em princípio, que deva ter uma liga ção com essa empresa.
O importante, Sr. Presidente, é que possamos
solicitar à Anatel a não–emissão de autorização para
o funcionamento dessas empresas, até porque não
se atende ao determinado no 221 da Constituição Federal, elas não têm qualquer compromisso com a brasilidade, enfim, com os princípios que todos defende mos e aos quais obedecemos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Roberto Wagner, tem V. Sª a palavra.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, não tenho aqui o texto da resolução, mas faço
uma crítica ao documento elaborado pela Anatel, que
tem poder legislativo de fazer resoluções. Fiquei, jun tamente com o Conselheiro Paulito, muito preocupa do porque, não conhecendo o inteiro teor dessa reso lução, também não estou em condições de fazer um
maior comentário à melhor medida a ser tomada pelo
Conselho. Vejo alguma dificuldade jurídica de o Con selho, por meio de ofício, impedir que a Anatel, se as sim o desejar, conceda novas autorizações.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselheiro
Roberto Wagner, a Presidência aceita a ponderação
de V. Sª considero que o assunto não está suficiente mente esclarecido para uma visão mais tranqüila.
Algumas sugestões de medida são formalmente ina propriadas, o que prova que o assunto não está ma duro.
Solicitaria ao Conselheiro Paulito que, após a
reunião, fizesse uma exposição um pouco mais tran qüila sobre o assunto, suas implicações, e que a en caminhasse diretamente aos Conselheiros – aqui to dos temos os endereços eletrônicos – ou à Secretaria
do Conselho, que poderá distribuí–la aos Srs. Conse lheiros.
Vou transferir a deliberação sobre o assunto
para a próxima reunião, quando o tema estará mais
maduro, e a decisão será mais refletida.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Tem V. Sª a
palavra.
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O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) –Deixaria
como sugestão a V. Sª que, dentro do espírito do Conselheiro Paulito, se possível, o Conselho, por intermédio do seu Presidente, fizesse um ofício ao Presidente da Anatel, em primeiro lugar, relatando que esse
assunto está sendo discutido aqui no Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – V. Sª tem
toda a razão. Eu o farei imediatamente.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Em segundo lugar, solicitando ao Presidente da Anatel que so brestasse qualquer andamento a qualquer tipo de pedido, exatamente porque o assunto está sendo tratado e, dentro daquele espírito de cavalheirismo e compreensão, que ele, o Presidente da Anatel, determinasse que o assunto ficasse sobrestado até que o
Conselho pudesse se manifestar.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
ponderação do Conselheiro Roberto Wagner. Farei
ofício nesse sentido e, eu próprio, telefonarei para o
Presidente Schymura para dizer–lhe do nosso desejo
de colaborar nesse esforço. Deliberaremos sobre
esse assunto na próxima reunião, quando estará
mais maduro.
Passo agora ao Item 5 da pauta, referente à proposta do Conselheiro Roberto Wagner, aprovada na
última reunião, no sentido de convidar os candidatos
à Presidência para um debate no âmbito do Conselho.
Com a palavra o Conselheiro Roberto Wagner.
ITEM 5
Debate, no plenário do Conselho, com os principais candidatos à Presidência da República. Posicionamento do Conselho acerca dos entendimentos mantidos para realização do evento.
Relator: Conselheiro Roberto Wagner Monteiro
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, fiz gestões com praticamente todos os integrantes da direção das quatro campanhas e senti –
até comuniquei isso a V. Sª – que o momento ideal
para o nosso fórum, no Poder Legislativo, seria no
segundo turno, exatamente porque está havendo,
hoje, uma massificação de debates e conferências.
O nosso se perderia, talvez, nessa quantidade enorme de debates, do aparecimento quase excessivo
dos candidatos na mídia.
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Além disso, como já comentei com V. Sª, no se gundo turno, muito provavelmente, o Congresso Naci onal estará completo, porque terão passado as elei ções de 6 de outubro.
Assim, sugeriria a V. Sª que, além de continuar o
Conselho a prestigiar esse debate, fizéssemos ges tões com a Presidência do Senado, dentro do espírito
de que nós, Conselheiros, e o Conselho somos hós pedes do Senado Federal, para dizer ao Sr. Presiden te Ramez Tebet que essa decisão do Conselho não
foi descartada. Sugiro que sejam feitos os contatos
para o segundo turno, porque certamente será a úni ca possibilidade de os dois candidatos ao segundo
turno falarem de temas específicos como esses nos sos e, eventualmente, mais políticos. O debate seria
feito no Conselho, com o beneplácito do Senado, já
no segundo turno.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra o Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Obrigado, Sr. Presidente.
Gostaria de fazer um pequeno comentário a respeito da proposta do Conselheiro Roberto Wagner,
tentando apresentar uma outra alternativa. Conside ramos que a comunicação social como um todo, inclu sive no que toca ao cinema brasileiro e à radiodifusão
comunitária, e estratégica dentro de um contexto,
quando o tema é informação, educação e formação.
Isso para nós é crucial, vital.
Proponho o encaminhamento de uma proposta
alternativa, se possível e se houver tempo hábil, ain da antes do primeiro turno, no sentido de que as referidas candidaturas – e entendemos que teriam de ser
as seis – indicassem um representante capacitado
para apresentar, no plenário do Conselho, suas preocupações e pensamentos a respeito da comunicação.
Inclusive reitero a questão do cinema brasileiro e da
radiodifusão comunitária no Brasil.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
sugestão do Conselheiro Geraldo. Percebo que V. Sª
não leu a ata da última reunião. Se tivesse lido, não teria feito a censura ao Conselho de que limitamos o
convite aos quatro principais candidatos. A proposta
efetivamente foi nesse sentido, um pouco por mime tismo, pois era assim que estavam se dando os deba tes nas emissoras de televisões. Houve a correção do
Plenário, acatada pela Mesa, que indicou que seriam
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seis os candidatos, mas, como V. Sª anda muito atarefado, está desculpado por esse pecado venial.
Penso que nessa matéria o Conselheiro Roberto Wagner, autor das gestões, controla melhor as dificuldades de agenda. Já percebemos desde o início
que não seria tão fácil formular os convites, mas a
idéia de, no segundo turno, fazer esse debate seria
bastante interessante, até porque um debate entre
dois candidatos permitiria uma avaliação mais madura sobre as propostas do que uma pluralidade de candidatos, o que levaria a uma divisão democrática do
tempo entre todos.
Conselheiro Roberto Wagner, V. Sª continua
com delegação do Conselho para diligenciar, no segundo turno, no sentido de que façamos esse debate.
ITEM 7
Exigência da Comissão de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, para remessa, no prazo máximo de 90
dias, de documentação para instrução de processos em curso no Órgão
Relator: Conselheiro Paulo Machado de Carvalho
Neto
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – O Relator do item 7 da pauta é o Conselheiro Paulo Machado de Carvalho Neto, a quem passo a palavra.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –Sr.
Presidente, mantivemos um contato com a Comissão
de Ciência e Tecnologia e, de 300 emissoras notificadas, 208 já entregaram a documentação completa.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) –V. Sª poderia repetir, por favor?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Uma
correção, Sr. Presidente: foram notificadas 700 emis soras, das quais 300 já se manifestaram e, dessas,
208 entregaram a documentação completa.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) –V.Exa encerra sua participação com essas palavras sábias,
mas tão avaras?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –Talvez, Sr. Presidente, seja necessária uma prorrogação
de prazo para se atenderem a todas as solicitações.
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O SR PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Alguém
mais quer se pronunciar a respeito dessa matéria?
Tem a palavra o Conselheiro Daniel.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Solicito que seja melhor circunstanciado o assunto.
De fato, não estou conseguindo alcançar...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, Sr. Conselheiro, talvez pelo hábito do contato, tenhamos suprimido algo ao fazer a exposição.
Na verdade, a Comissão de Ciência e Tecnolo gia tem processos em andamento e notificou 700
emissoras para que entregassem documentos de ou torga e de renovação.
O SR PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Esse nú mero se refere à outorga e à renovação?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –Tan to à outorga quanto à renovação. Aproximadamente
700 emissoras foram intimadas a entregar documen tos. Destas, 300 já se manifestaram e, dessas mani festações, 208 em sentido completo. Temos 492
emissoras, mais ou menos, para entregar documen tação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Para que
fim, Conselheiro?
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Para
fim de renovação de outorga ou de concessão.
Sr. Presidente, talvez seja importante que se
possa diligenciar junto à Comissão uma prorrogação
de prazo.
O SR PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Se entendi
bem, a própria emissora quer a outorga. A emissora
não apresenta, e vamos diligenciar, junto ao Congres so, para dar prazo ao interessado para apresentar a
documentação que já deveria ter...
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sr.
Presidente, a documentação foi entregue por todas
elas, senão nem o processo poderia ter vindo aqui,
mas a morosidade da tramitação fez com que alguns
documentos perdessem validade. A Comissão tem
solicitado às emissoras que reapresentem os docu mentos, no entendimento dela, faltantes.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Como ad vogado, sei que os documentos são hábeis no momento em que se dá entrada ao pedido. O retardo não
levaria à desqualificação desses documentos. Digo
isso interpretando uma certa perplexidade dos Con selheiros, sem conseguir atinar exatamente o que
está ocorrendo, e noto a dificuldade de se tomar uma
decisão madura sobre um assunto do qual não estamos percebendo a extensão.
A Mesa percebe que há entidades interessadas
em obter suas outorgas ou as renovações de suas
concessões. O interesse em apresentar a documentação é do endereçado, das próprias empresas. Se
não o fizerem, a conseqüência deve ser a perda da
concessão pela não–habilitação a tempo.
V.Sª estaria cogitando que a documentação foi
toda apresentada, mas que alguns desses documentos perderam o valor por conta do prazo?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) –Sr. Presidente, solicito a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho) –Se no momento em que deram entrada o prazo
era correto...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) –Não é assim que acontece. Sr. Presidente, quem advoga sabe
que há certidões que têm prazo de 60 dias. Vencidos
os 60 dias, se o processo não foi a cabo, aquela certidão terá que ser reapresentada.
O Conselheiro Paulito está a dizer –e estou plenamente de acordo com S. Sª –que o prazo tem que
ser reaberto para aqueles interessados que tiveram
seus documentos apresentados tornados sem efeito,
sem validade, exatamente para que não acontecesse
isso. No meu caso, porque represento entidades de
televisão e de rádio, estou aqui para evitar que haja
prejuízos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Como ad vogados, Conselheiro Roberto Wagner – ambos o
somos – , sabemos que há uma data-limite em que a
documentação deve estar regularizada. No caso de licitações e registros, a data é sempre aquela em que
se apresenta a documentação.
Se não houver manifestação em contrário, a proposta da Mesa é a de solicitar informação da Comissão
de Ciência e Tecnologia para obter dela, diretamente,
informação a respeito da natureza do problema. Assim
indicamos que estamos dispostos a colaborar, mas
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gostaríamos de ter uma informação mais clara sobre a
natureza do problema. E muito difícil tomar uma decisão
sem saber o que está por trás. Não faz sentido, perdoe-me o Conselheiro Roberto Wagner, advogado
como eu, a exposição como foi feita.
Drª Márcia, vamos precisar do seu talento mais
uma vez. Vamos enviar um ofício à Comissão de
Ciência e Tecnologia da Câmara, dizendo que esse
assunto foi trazido ao Conselho. Trata-se de assunto
que nos preocupa. Gostaríamos de ter uma informa ção sobre o que está acontecendo, as dificuldades
práticas existentes, para saber se é possível colabo rarmos.
Está bom assim?
Os senhores que estiverem de acordo perma neçam sentados. (Pausa.)
Proposta aceita.
ITEM 4
Radiodifusão comunitária – Inventário de pro posições das entidades da área de radiodifu são comunitária, inclusive para alteração da
Lei nº 9.612. de 19/2/1998.
Relator: Conselheiro Daniel Koslowsky Herz
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) –Vamos
ao Item 4. A matéria foi levantada na última reunião,
ocasião em que o Conselheiro Daniel koslowsky
Herz se ofereceu para trazer o inventário das propo sições das entidades de radiodifusão comunitária,
para definirmos a posição do Conselho sobre o as sunto, incluindo eventual proposta de alteração da
Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, que institui
o serviço de radiodifusão comunitária e dá outras
providências.
Concedo a palavra ao nobre Conselheiro Daniel
Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, fizemos consultas às diversas entida des da área de radiodifusão comunitária e recolhe mos várias proposições, especialmente as formula das por algumas das grandes entidades da área. A
principal delas é a Abraço – Associação Brasileira de
Radiodifusão Comunitária. Outra entidade bastante
expressiva é a Rede Brasil de Comunicação Cidadã
– RBC. Surgiram contribuições de outras entidades e
de pessoas também. Há uma lista de proposições
para melhorar o serviço de radiodifusão comunitária.
Os diversos pontos, no entanto, necessitam
consolidação, e alguns deles, uma melhor especifi -
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cação, o que exige algum trabalho. A dificuldade de
fazer um inventário completo e detalhado para algumas propostas de respostas para os problemas da
radiodifusão comunitária, na ótica dos prestadores
de serviço de radiodifusão comunitária, decorre, em
boa parte, do descrédito desse segmento em relação ao papel do Poder Executivo e do Congresso
Nacional. Vêem poucas possibilidades de avanço na
regulamentação do serviço, no sentido de atender
ao que esse setor identifica como interesse público e
na for ma de conduzir a apresentação das propostas-se por meio de uma incidência sobre a regulamentação, por intermédio do Poder Executivo, ou de
uma mudança da Lei nº 9.612, por intermédio do
Congresso Na cional.
O ponto crítico e imediato, sem prejuízo dessa
lista ampla de proposições, no sentido de aperfeiçoar
o serviço, é o reconhecimento da incapacidade do Poder Executivo de processar os pedidos de autorização – a que se referiu o Ministro das Comunicações,
segundo as palavras do Presidente deste Conselho
na última reunião – , o que acaba frustrando os direitos de instituições que reúnem condições legais para
executar o serviço e não estão podendo faze-lo, fun damentalmente porque o Poder Executivo está desaparelhado para isso. Então, talvez esse fosse o ponto
crítico que exigiria alguma medida emergencial, tanto
no sentido de melhor equipar o Poder Executivo
quanto no sentido da descentralização do processo
de outorga. No caso, uma solução mais definitiva teria
de implicar uma mudança na Lei nº 9.612.
Acreditamos também que, evidentemente, os problemas da radiodifusão comunitária e a amplitude das
propostas de melhoria e de aperfeiçoamento dos serviços que as entidades apresentaram não se resumem a
essa questão e envolvem vários outros aspectos.
Constatamos, juntamente com as manifestações feitas na última reunião do Conselho, que, ao
lado da insatisfação das entidades que atuam no segmento de radiodifusão comunitária, especialmente
pelos limites a que o serviço está reduzido em função
das restrições da Lei nº 9.612, há uma grande insatisfação do ponto de vista das empresas no sentido de
reconhecer o aspecto essencial de que a Lei nº 9.612
não resolveu o problema, não deteve as operações
sem autorização e não foi suficiente para organizar o
segmento. O número de entidades interessadas em
prestar o serviço, reunindo ou não as condições para
uma operação regular, ultrapassou todas as expectativas, de tal forma que o puro e simples incremento da
repressão não resolve o problema. Ele pode conter,
residualmente, uma parte das operações que se es -
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tão impondo mais de fato que de direito, mas está longe de conseguir organizar o segmento.
Por outro lado, o debate acerca da digitalização da
comunicação, que começamos a intensificar e, principalmente, a projetar a partir do trabalho da comissão, na minha opinião, sedimentou uma hipótese de que uma solução definitiva para o problema da radiodifusão comunitária – ou seja, da prestação de um serviço sem fins comerciais e por entidades que têm, na sua forma de ges tão, uma representação da sociedade e uma série de re quisições em relação à natureza da programação – so mente poderá ser dada no Brasil com a digitalização do
rádio, desde que o modelo utilizado permita a superação
dos atuais limites do espectro e possibilite uma multiplicação do número de emissoras. Aliás, hipótese que poderia ser considerada, já que a digitalização do rádio
pode ser acelerada em relação à digitalização do serviço
de televisão, em função do custo dos equipamentos, tanto transmissores quanto receptores, o que possibilitaria
uma massificação bem mais acelerada, e que talvez tenhamos uma dívida histórica com o segmento de rádio. A
inexistência de políticas públicas para a área de radiodifusão – num sentido amplo, que abrange a radiodifusão
– fez com que as emissoras de televisão, especialmente
as redes de televisão, estabelecessem uma competição
desigual, predatória, com as emissoras de rádio, por
exemplo, entre outros aspectos, inserindo publicidade
em retransmissoras de televisão sem a exibição de qualquer contrapartida para a comunidade local, enxugando
as verbas do mercado publicitário que iriam para as
emissoras de rádio.
Exemplos como esse mostram uma competi ção destrutiva em relação ao rádio. Essa competi ção, decorrente da falta de políticas públicas, preju dicou enormemente o segmento de rádio, fazendo
com que a participação das verbas publicitárias fi que em torno de 4%.
Talvez pudéssemos pensar a digitalização do
rádio como um elemento para criar facilidades, condi ções adicionais em relação à transmissão analógica,
para o ingresso de novas emissoras e também para a
valorização da mídia no rádio e da competitividade
desta em relação às demais. Ë uma hipótese que me
parece relevante e que vai surgir do debate da Comis são e de algumas das iniciativas que poderemos ter.
Se não for por uma solução de médio e longo
prazo dessa natureza, o que resta é uma complexa
redefinição das bases regulamentares, a começar
pela Lei nº 9.612. O ponto de partida é o reconheci mento da necessidade do reequacionamento das

617

Outubro de 2002

questões da radiodifusão comunitária em geral, do
que ela traz de prejuízo para o setor privado, para as
emissoras comerciais – segundo defendem as emissoras privadas e comerciais – e das restrições a que
o serviço está submetido, segundo a sustentação enfática que fazem os prestadores do serviço, bem
como os interessados em prestá-lo.
Nossa consulta é para saber se há reconhecimento da necessidade de reequacionamento dessas
questões ou um esforço, uma tentativa de buscar uma
solução com a alteração da base regulamentar, de se
criar uma comissão, desde que se reconheça esse
amadurecimento. Em nosso entendimento, não há
outra condição de organizar adequadamente o segmento e de evitar o que é, hoje, prejuízo para todos e
acaba sendo prejuízo para a sociedade. Ou seja, um
segmento de operação privada comercial diz-se pre judicado e tem fundamentos para apontar os prejuízos que está sofrendo pela ocupação descontrolada
das freqüências e restrições severas, inaceitáveis e
antidemocráticas. Assim os interessados em prestar
o serviço vêm sofrendo.
Se há maturidade em relação ao reconhecimento
de que há necessidade de reequacionamento da questão, sob pena de esse problema persistir indefinidamente, é preciso constituir uma comissão integrada pela
Abert, pela Abratel, pela Fenaj e pela Fitert, dos vários
segmentos que estão aqui representados. A Comissão
procuraria levantar elementos para o reequacionamento e medidas que possam ser tomadas, alterando a le gislação e a regulamentação, e outras que ajudem a organizar o serviço e a evitar os problemas que hoje afe tam a todos. Ë nossa proposição.
Nos próximos dias, seja para o trabalho desta
Comissão ou diretamente para o Conselho, terei condições de detalhar as proposições listadas aqui, mas
que não foram apresentadas ainda, porque algumas
delas precisam de um pouco mais de especificação.
Essa é a proposição que trazemos ao Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil)
– Agradeço ao Conselheiro Daniel Koslowsky
Herz por sua participação. Passo a palavra ao Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Obrigado, Sr. Presidente.
Na semana passada, no Rio de Janeiro, uma rádio comunitária foi fechada e as pessoas foram pre sas. Obviamente, não deveriam estar completamente
legalizadas, ou faltava todo o processo de documen-
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tação. Levantamos essa questão, que entendemos
seja muito preocupante.
Na reunião passada, até citamos aqui o caso
dos Estados Unidos da América, mas não tínhamos
os dados. Mencionaremos só um deles: lá existem
1.200 canais de TV comunitária; no Brasil, são ape nas 16 canais, de acordo com os últimos números.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – A comparação não é boa, Conselheiro, porque a diferença
qualitativa das duas realidades é tão grande que não
dá nem para comparar! A comunitária de lá não tem
nada a ver com a comunitária daqui, de modo que sequer se presta a esse tipo de comparação.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – Tudo bem.
Contudo, no caso específico da rádio comunitá ria em que três pessoas foram presas…
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – A rádio de lá
é pública; a daqui é privada. Começa por aí! Os números não são comparáveis; são duas realidades inteiramente distintas. Perdão por ter interrompido V.Sª.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cine ma e vídeo) – É importante esclarecermos os fatos, e
é isso o que o senhor está fazendo, pelo que o agra decemos.
O que nós queremos levantar, até reforçando as
palavras do Conselheiro Daniel, é que, de fato, preci samos fazer alguma coisa, porque, com todo o respei to às autoridades que emitem ordens de prisão, os ju ízes, talvez existam coisas mais importantes a serem
feitas. Entendemos que, sem violar interesses de
quem quer que seja, todo o segmento tem a ganhar
com o início de um processo de acordo entre todos,
como o Conselheiro Daniel mencionou, para que fa tos lamentáveis como esse não ocorram mais.
A legislação está aí, não concordamos totalmen te com ela, ou em sua integralidade, mas está aí para
ser respeitada. No entanto, é necessário que o Conse lho se mexa, dada sua responsabilidade – esse é o seu
papel –, para que fatos como esse comecem a ser
mais raros e também para que consigamos um acordo
entre as partes. Dá para sobreviver! É possível sobrevi ver! Nós, que somos Conselheiros da TV Comunitária
do Rio de Janeiro e Presidente do Sindicato dos Técnicos de Cinema, expomos aqui a nossa preocupação
com esse tipo de comportamento, que desaprovamos.
Obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Obrigado,
Conselheiro Geraldo Pereira dos Santos.
Passo a palavra ao Conselheiro Roberto Wag ner Monteiro. (Pausa.)
Perdão, Conselheiro, mas gostaria de dizer que
V.Sª, nas críticas que faz à Lei nº 9.612, não expressa
o entendimento que imagino seja o do Conselho.
É uma lei bastante boa tecnicamente. É um
avanço democrático, porque, depois de tanto tempo
sem legislação alguma, ela responde a isso. É uma lei
bem redigida tecnicamente.
Imagino que V.Sª quando fez restrição à lei, estaria certamente se referindo muito mais ao resultado
prático de sua aplicação – que não corresponde ao
que todos queríamos – do que propriamente à sua
existência como realidade formal. Digo isso, Sr. Con selheiro, porque somos o órgão auxiliar do Congresso
Nacional, e há responsabilidade quando indicamos a
desaprovação formal a uma lei; bem ou mal isso tem
repercussão no âmbito do Congresso Nacional. Nós
somos órgão auxiliar. Para uma condenação formal à
lei, faz-se necessário um pouco mais de tranqüilidade, um debate um pouco mais alentado sobre os tex tos da lei. Estou certo de que essa não foi à intenção
de V.Sª que apenas considera frustrante, após esperar tanto tempo, não haver ainda um resultado. E preciso que tenhamos um pouco mais de cautela em re lação à matéria legal, porque esta é uma Casa de fa zer leis, e nosso papel é de órgão auxiliar. A conseqüência prática de condenar formalmente uma lei é
propor ao Congresso Nacional a sua revisão e indicar
como seria a nova lei. É o reparo que faço.
Passo a palavra ao Conselheiro Roberto Wagner.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sr. Presidente, o maior problema, hoje, do setor de radiodifusão são as chamadas rádios clandestinas. O setor é
absolutamente favorável às rádios comunitárias,
mas não pode con cordar que as clandestinas tenham
o mesmo respaldo por parte da sociedade. É possível
a qualquer um, com dez mil reais, se quiser, implementar uma rádio clandestina e entrar em freqüências
da Aeronáutica e de outras rádios. É um crime federal.
A Polícia Federal é acionada pela Anatel, prende…
Essa questão levantada pelo Conselheiro é extremamente relevante. Com relação às prisões, estou ab solutamente de acordo com ele, é um exagero. Não
é por aí.
O setor de radiodifusão está muito preocupado,
Sr. Presidente. Lembro-me, tentando recuperar a his tória, de que a idéia do Ministro Sérgio Motta, ao co -
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mentar a razão pela qual tanto se batia pelas rádios
comunitárias, era dar a grupos regionais condições
de fazer a defesa do meio ambiente, da cultura regio nal, enfim, era cultural e sobretudo regional. Mas o Ministro Sérgio Motta se deparou com a dificuldade de
montar essas rádios e pensou que seria razoável permitir que houvesse patrocínio. A minha Rádio Comu nitária de Campos poderia ter um patrocínio da Prefeitura de Campos, por exemplo, mas não se imaginava,
naquela época, que a primeira coisa a ser feita pela
minha Rádio Comunitária de Campos seria montar
um departamento comercial e, em seguida, ir ao co mércio local oferecer por três o que custa trinta e três
nas outras rádios. Eu não tenho custos, não comprei a
minha emissora, a minha freqüência é pequena, de
500 metros de raio, um quilômetro de diâmetro, por tanto, se eu colocar a minha rádio na principal praça
de uma cidade, certamente vou alcançar, com o meu
sinal, o grande comércio daquela cidade. Como não
tenho custo algum, posso fazer uma concorrência
predatória com os legais, esses que foram às licita ções e que compraram; uma concorrência quase que
invencível. Então essa questão do patrocínio/venda
comercial preocupa demais o setor.
Quanto ao alcance das transmissões, Sr. Presi dente, a idéia era de uma freqüência única de no má ximo 500 metros, com antena de 30 metros, um cone
de um quilômetro. Isso não acontece; o sujeito au menta. É fácil aumentar o seu transmissor.
Fiscalização. A Anatel não tem um quadro de
fiscalização. A Agência é notificada por alguém que
se sente prejudicado, faz uma comunicação a Polícia
Federal, que é o órgão competente pela legislação
para fiscalizar esse tipo de crime. A Polícia Federal
também não tem condições. Hoje, creio que nem é
caso de Polícia Federal. É uma infração nitidamente
administrativa, com um componente econômico. No
caso, o componente econômico é de direito privado.
Tenho autorização administrativa federal, estou crian do um problema para um privado.
A lei teria que ser mudada e deveria ser retirado
do âmbito da Polícia Federal esse tipo de fiscalização.
É absolutamente relevante essa idéia do Con selheiro de fazer uma comissão. Hoje a radiodifusão
tem cinco problemas. O principal deles são as rádios
chamadas clandestinas. O outro problema são as ta xas do ECAD (Escritório Central de Arrecadação de
Direitos Autorais), Sr. Presidente. Há um desejo enorme do setor de radiodifusão de se fazer presente, porque, na lei do ECAD, o legislador não foi sábio, não
deixou presentes às sessões do Ecad representantes
de quem certamente paga os direitos autorais. Falta
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uma representação de alguém ligado à televisão e falta alguém ligado às rádios.
Quanto à propaganda governamental, Sr. Presidente, há uma legislação que diz que a verba do Go verno Federal tem que ser regionalizada. Aí, sim, talvez fosse o caso de um trabalho do Conselho para
essa regionalização, que é lei, é um decreto – não tenho de memória o seu número – que diz que a
SECOM (Secretaria de Comunicação Social) do Pa lácio do Planalto tem que regionalizar mais as verbas
e atender às rádios, sobretudo àquelas do interior, e
também a esse setor de rádio comunitária.
Finalmente, falta ao setor uma linha de crédito
específica para ajudar na recomposição dos equipamentos. Penso, então – finalizando, Sr. Presidente – na
idéia de uma comissão que tivesse representantes da
Abert, da Abratel e de outros setores, para que pudéssemos estudar a rádio comunitária não sozinha, mas
num contexto de empresas privadas legais, aquelas
que compraram as concessões, as rádios comunitárias, também com fundamentação legal, e essa questão
das rádios chamadas clandestinas, que não podem ficar ao arrepio da lei, prejudicando as rádios comunitárias, que assim se implementaram, e esse setor que
está aí, gerando empregos e pagando impostos.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
contribuição do Conselheiro Roberto Wagner. Há
mais alguém que queira manifestar-se sobre este assunto?
Tem a palavra a Conselheira Regina Festa.
A SRA. REGINA DALVA FESTA (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, gostaria de
apresentar uma posição no sentido de concordar com
a criação dessa comissão para estudar a questão da
rádio comunitária no Brasil, proposta pelo Conselheiro Daniel Herz. E creio que devem ser incorporados
outros grupos, aqui presentes, nessa comissão.
Entendo perfeitamente o debate que está sendo
travado aqui, no sentido de que todos os grupos têm
seus interesses. Trago, entretanto, um outro lado desse problema. O art. 220 da Constituição garante o direito, a todo brasileiro, de se pronunciar, e isso não
tem sido garantido à sociedade civil brasileira, porquanto a legalização de tão poucas emissoras não
significa isso.
Tenho participado de muitas discussões nacionais e internacionais a respeito do direito à comunicação, o Brasil tem assinado convenções a esse respeito, e penso que esse é um tema que tem sido tratado
com uma certa leveza.
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Posso perfeitamente entender os interesses
aqui manifestados, todos são procedentes: o interes se dos empresários, o do lucro, o interesse legal. Agora, pensar que este País é feito de meios, de leis, de
orçamentos, sem incluir pessoas, não é uma decisão
total. Tevê comunitária, rádio comunitária, meios de
comunicação, tevê digital, digitalização são proces sos que dizem respeito a pessoas diferentes na soci edade, que não podem ser tratadas apenas do ponto
de vista da tecnologia ou do interesse universalista
kantiano, em que as diversidades não aparecem.
Peço que seja criada esta comissão, da qual eu gos taria de participar e trazer um debate não-universalis ta, mas que contemplasse diversidades e diferenças.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Agradeço a
manifestação da Conselheira Regina Festa.
Passo a palavra ao Conselheiro Paulito.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) – Sugiro, Sr. Presidente, que nessa discussão também se
inclua a SET, para nos dar o suporte técnico, já que o
uso do espectro eletromagnético é um assunto emi nentemente técnico.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Há mais alguém que queira se manifestar? (Pausa.)
Conselheiro Geraldo, usarei a técnica que ve nho adotando: garantirei a palavra a todos. Toda vez
que alguém que não tenha se manifestado pedir a palavra, vou dar preferência. V. Sª já se pronunciou e vai
se manifestar a seguir.
Com a palavra o Conselheiro Fernando Bitten court.
O SR. FERNANDO BITTENCOURT (Engenhei ro com notório conhecimento na área de comunica ção social) – Sr. Presidente, apresento um ponto ape nas para esclarecer e contribuir para a discussão:
neste momento, estamos discutindo a digitalização
da televisão e do rádio. Para serem digitalizadas, tan to a televisão como o rádio vão ocupar outro espectro.
Por exemplo, um canal de televisão que hoje está no
ar deverá ter um segundo canal para transmitir o digi tal, assim como o rádio, dependendo do modelo que
for adotado. Cada nova emissora de televisão que en trar no ar significará duas: a que está entrando no ar e
a futura digital que ela terá que ocupar. Ou seja, para
cada nova outorga, não se estará dando apenas um
canal de televisão, mas dois.
Se isso for feito de maneira mal estudada e mal
planejada, como muitas vezes as ações políticas in -
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duzem, poderá haver problemas seriíssimos na tran sição para a digitalização e provocar um atraso ou até
uma impossibilidade, em algumas regiões, de as
emissoras de rádio e televisão se transformarem em
digital, prejudicando a sociedade.
É preciso que tenhamos em mente que cada
nova emissora de televisão que entra no ar hoje está
ocupando dois canais, assim como o rádio.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) Agradeço a
manifestação do Conselheiro Fernando Bittencourt.
Passo a palavra ao Conselheiro Geraldo Pereira
dos Santos.
O SR. GERALDO PEREIRA DOS SANTOS
(Representante das categorias profissionais de cinema e vídeo) – Obrigado, Sr. Presidente. Pedi a palavra, pela segunda vez, apenas para tranqüilizar V. Sª
Não queremos, até sob pena de prejudicar o próprio
Conselho, criar nenhum contencioso com o Congresso ou qualquer órgão de instância jurídica. Para ilus trar o que apresentamos, está em cartaz um filme brasileiro que aborda a questão da rádio comunitária, em
Minas Gerais, chamada “Rádio Favela”, que é ou não
uma obra-prima. Falo isso porque há muitos críticos
de cinema no Brasil, principalmente para falar contra.
No filme, que é muito interessante, está relatado o papel de uma rádio comunitária.
Quando, no final da nossa primeira fala, dissemos “nós, em nome da TV Comunitária do Rio e da
nossa entidade, desaprovamos”, referia-me justamente aquilo com o que nosso Conselheiro Roberto
Wagner concordou: a conseqüência, a forma de agir,
especificando “prisão”.
Gostaríamos de rediscutir isso dentro desse
grupo, do qual eu também quero participar, porque temos que ter alternativas. Como muito bem apresentou a questão o Conselheiro Roberto Wagner, talvez
não seja ideal resolver com prisão.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Com a palavra a Conselheira Assunção Hernandes.
A SRA. ASSUNÇÃO HERNANDES MORAES
DE ANDRADE (Representante da sociedade civil) –
Mesmo como suplente, creio que posso usar a palavra. Após todo o debate que ouvimos, bastante esclarecedor, gostaria de apresentar minha preocupação
com relação a algumas questões, entre elas a da rá dio comunitária e a da digitalização.
A posição da entidade que represento e com
quem trabalho é de muita preocupação, no sentido de
que a sociedade civil brasileira seja mais presente, e
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não apenas objeto da comunicação no Brasil. A con centração, tanto da televisão quanto da rádio, no Bra sil, é muito sentida, já que o Brasil é um país continen tal que tem uma diversidade cultural como pouquíssi mos países têm e uma riqueza com a qual pode con tar, não obstante a pobreza, a miséria e a exclusão
que todos já conhecemos aqui. No entanto, todo o
procedimento de concessões, ao se permitir a exis tência da comunicação, tem tido um caráter altamen te concentrador.
Gostaria de aqui deixar minha preocupação e
minha posição de que avançamos na democracia, o
que me parece uma grande conquista da qual nin guém quer abrir mão. A comunicação tem de seguir
também esse caminho. Esses dois grupos estão tra balhando, e acredito que também o da regionaliza ção, o qual tem esse caráter previsto na Constituição
há 13 anos, apesar de até hoje não termos consegui do implementá-lo.
Principalmente quanto à questão do isolamento
e da falta de canal de apresentação do audiovisual in dependente no Brasil, podemos dizer que temos pou quíssimas televisões. Se esses a serem concedidos
forem dois, ainda será muito pouco, mesmo porque
um deles é quase majoritário no País. Um país continental como este, com milhões e milhões de brasilei ros de classes sociais tão diferentes, com questões
culturais tão diversas e ricas, ainda é muito pouco re presentado. A nossa posição, a nossa batalha é para
que seja mais e mais presente a imagem diversificada
do Brasil. E isso, obrigatoriamente, tem de ser mos trado na televisão.
Temos só 1.650 salas de cinema para cerca de
6 mil municípios no Brasil, nas quais vemos, de saída,
a exclusão automática da população brasileira. Isso
sem considerar que elas se destinam, basicamente, à
classe “A”, que pode pagar R$8,00, R$9,00, R$10,00,
R$12,00 pelo ingresso. Na verdade, o veículo que
mais chega, democraticamente, aos lares brasileiros,
a televisão aberta, não tem exibido um produto audio visual independente brasileiro.
Portanto, poderíamos dizer, sem risco de dúvi da, que temos cinco olhares que vêem o nosso Brasil
continental. É nesse ponto também que reitero o nos so interesse de que a presença diversificada, a pre sença regional, a presença de olhares independentes
que enriqueçam a forma de ver, de discutir e de apre sentar o País sejam de fato pontos importantes na
atuação deste Conselho. Essa é uma preocupação
que sinto em boa parte dos conselheiros, incluindo a
Presidência.
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Gostaria de reiterar o interesse de que esses
assuntos sejam discutidos com a visão da desconcentração. A comunicação no Brasil é absolutamente
concentrada, e há ainda um espaço enorme a ser representado e a ser introduzido para que possamos,
realmente, ter uma democracia sólida no País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Conselho
agradece o brilho intenso da participação da Conselheira Assunção Hernandes Moraes de Andrade.
Passo a palavra ao Conselheiro Daniel Koslowsky Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Sr. Presidente, gostaria apenas de ressaltar o entendimento que fundamentou a proposição da criação de
uma comissão inicialmente de quatro membros. A
existência de comissões ou grupos de trabalho como
subdivisões do Conselho não deve, de maneira alguma, tolher ou ser encarada como possibilidade de
restrição ou condicionamento para o exame no mérito
de todas as posições que o Conselho vier a tomar do
papel que cabe ao Pleno.
A idéia dessas comissões ou grupos de trabalho
é agilizar medidas, iniciativas, especificação do debate,
enfim, num sentido político, mas principalmente operacional, para agilizar a atuação do Conselho. Evidentemente, é no Pleno do Conselho que se deve proceder
a um exaustivo debate de mérito. Esse é o lugar em
que as decisões do Conselho serão tomadas.
Por isso, a proposição inicial de haver quatro
membros visava, sobretudo, à operacionalização do
levantamento desses elementos e argumentos. A in corporação de dois ou eventualmente de até mais
conselheiros, ampliando-se o número de setores en volvidos no debate, num trabalho ainda preliminar ao
tratamento da matéria no Pleno, só enriquece o seu
desenvolvimento.
Então, com esse comentário, quero dizer que,
na proposta de existência de quatro membros na
composição inicial, não havia nenhuma restrição à
participação de qualquer outro conselheiro ou setor
que queira se fazer representar.
Em segundo lugar, gostaria de informar que
faço parte do Conselho Deliberativo da Fundação
Cultural Piratini, órgão de representação da sociedade perante a organização das emissoras educativo-culturais do Governo do Estado do Rio Grande do
Sul. Esse órgão de representação da sociedade abordou o problema da conceituação dos sistemas “priva-
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do”, “público” e “estatal”, previstos na Constituição Federal, em seu art. 223, que até hoje não mereceu es pecificação nenhuma, numa total omissão do Ministé rio das Comunicações. Nem nos anteprojetos da le gislação que elaborou, em suas várias versões, espe cialmente na década de 90, o Ministério preocu pou-se em sistematizar formulação nesse sentido.
Estamos concluindo uma posição do Conselho
nesse sentido. Ainda durante esta semana, o Conse lho Deliberativo da Fundação Cultural Piratini encami nhará a este Conselho algumas ponderações, uma
base de argumentação que procura avançar na espe cificação desses conceitos de “privado”, “público” e
“estatal”. Refiro-me a essa contribuição do Conselho,
porque, tal qual formulado por essa abordagem, tería mos condição de inserir a radiodifusão comunitária no
conceito de sistema público– não da forma como ar gumentarei aqui, mas da forma como está fundamen tada. Isso possibilitaria uma adequada especificação
de “função social”, da sua amplitude e de seus limites,
em comparação com a especificação de amplitudes e
limites também da radiodifusão privada comercial.
Gostaria de informar que, nos próximos dias,
encaminharemos essa contribuição, que esperamos
possa ajudar no equacionamento conceitual dessa
questão, da qual se poderão retirar desdobramentos
importantes para se pensar a radiodifusão comunitá ria no contexto da radiodifusão, tal qual a radiodifusão
privada comercial também deve ser pensada.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Alguém
mais deseja usar da palavra sobre esse assunto?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sim, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Concedo a
palavra ao Sr. Roberto Wagner.
Esse é um assunto que preocupa a todos nós.
Quando estive com o Ministro das Comunicações, Juarez Martinho Quadros do Nascimento, obtive de S.
Exa a informação de que o Ministério está preparado
para dar, em média, mil outorgas de rádio comunitári as por ano. Há oito mil pedidos pendentes de aprecia ção. A Lei nº 9.612/98 determina que, a cada três
anos, deve haver a renovação dessas concessões, no
parágrafo único do art. 6º:
“A outorga terá validade de três anos,
permitida a renovação por igual período, se
cumpridas as exigências desta Lei e demais
disposições legais vigentes.”
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O cenário, portanto, é aquele em que o Ministério está aparelhado a dar mil concessões, sem considerar o exame das renovações das outorgas. Então,
algo está errado. Vamos retomar o que dissemos na
última reunião: ou está errada a Lei ou está errada a
estrutura de gerenciamento dessas outorgas.
A Lei não é má; é bem pensada. Não está nela
nada que proíba a delegação do exame do deferimento das outorgas aos órgãos estaduais: os Dentel.
Ignoro o que se passa, pois o Ministério não consegue encontrar uma maneira de superar esses gargalos. Isso bloqueia uma reflexão mais ampla sobre o
próprio sentido do rádio no Brasil.
O Brasil tem um problema básico, premente e
maior que todos os outros: trabalho, ocupação e ren da. Nas bases atuais, estão abertas as portas para
que o Governo dê a concessão de um negócio que
pode se realizar sem um único empregado. O fenômeno mais marcante da expansão das rádios na mi nha região, que é o Nordeste, é o fato de as rádios
oferecerem emprego zero. Uma entidade, uma empresa privada com emprego zero é problema dela.
Mas um país que precisa oferecer alternativas de emprego e renda para a sua população, não sei se tem o
direito de dar uma patente que permite ao proprietário
ter uma empresa sem nenhum empregado. Trata-se
de uma autorização pública! Nada se pagou por boa
parte das que aqui estão. E recente a remuneração
pelas concessões. Não há sequer a contrapartida de
um único emprego.
Por outro lado, essas rádios de emprego zero
funcionam com cadeado. Coloca-se o disquete com
os anúncios, e o dono vai para casa esperar o faturamento – mesmo pouco – no final do mês. Amanhã,
se for preciso anunciar uma vacinação, uma missa, a
morte de alguém ou um fato importante, não existe
um veículo. Há uma grande massa de municípios sem
dimensão para ter um jornal. Nesses municípios, o
instrumento de comunicação é a rádio. E não existe
sequer locutor para anunciar que o cidadão morreu,
ou que haverá vacinação na cidade, ou que alguém
casou, ou que será realizado um concurso público.
Não há nada! Será que esse é o modelo de comunicação que se quer para o País? Sem um emprego e com
zero de compromisso para com a região?
A lei diz que é preciso haver compromisso com a
regionalização da programação. O mínimo de regionalização da programação é anunciar que, por exemplo, morreu a professora e estão todos convidados
para o enterro. Existe uma rádio no lugar e não se
pode divulgar essa notícia!
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Vejam bem: eu disse, quando cheguei aqui, que
estava sem certeza nenhuma. Estou apenas refletin do o que tenho ouvido das pessoas. Em alguns casos
– quero confessar aos Srs. Conselheiros – fico muito
impressionado com o que tenho ouvido.
Não ignoro a existência de rádios piratas. Sobre
elas, a mão pesada da lei deve ser severa. É preciso
compreender que há uma distinção entre rádios piratas e rádios comunitárias. Há um grande volume de
rádios que estão funcionando porque o Estado não
consegue responder à demanda social. Uma rádio
que entra na fila agora vai ter deferido o seu pedido
daqui a 10, 12 ou 13 anos. É da natureza humana que
se ponha a rádio no ar; é um pouco a revolta dos fatos
contra os códigos. Então, se há um setor que precisa
parar para refletir, com mais tranqüilidade, sobre o
que está acontecendo é esse. E inconcebível um se tor nacional que seja tão mal gerido como esse! E
preciso encontrar respostas. Estou expondo um pou co do que colhi nas minhas andanças. Esse é um se tor em que a gestão pública é lastimável. Precisamos
encontrar caminhos. Associo-me a todos os esforços
no sentido de que possamos contribuir para uma mu dança qualitativa.
Não tenho nenhuma simpatia pela idéia de que
o Conselho possa articular comissões que represen tem setores específicos. Se tiver que ser assim, pen so que os setores devem articular-se entre si para
buscar interação com os órgãos públicos que quise rem. Estamos implantando um órgão que queremos
ver funcionando; um órgão no qual boa parte desses
setores já estão representados. Se nos inclinarmos
por reuniões do Conselho de Comunicação Social
com o Ministério das Comunicações e a Anatel, mani festo minha adesão absoluta. Não penso que o Con selho deva ser um instrumento que agende reuniões
entre órgãos pulverizados. Já temos muitos assuntos
para nos preocupar e não vejo nenhuma razão que
nos leve a fazer gestões para essa reunião.
De forma que consulto se os senhores consi deram importante que o Conselho, como entidade,
se relacione com a Anatel e com o Ministério das
Comunicações na busca de solução para esses as suntos – o Conselho, não as entidades isolada mente consideradas.
Assim, peço permissão aos senhores para pôr
em votação, primeiro, a tese de que o Conselho bus caria interação com o Ministério das Comunicações e
a Anatel para formar uma comissão que estudasse
mais a fundo esse problema. Quero dizer que isso
vem ao encontro da melhor técnica legislativa. Faço
parte de uma comissão na Itália, uma fundação cha -
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mada Fondazione Giorgio Cini e, a última vez em que
estive lá, realizou-se uma proposta de lei de condomínios e incorporações. Quem faz o primeiro projeto de
lei é uma entidade de sociedade civil, que entrega ao
Congresso Nacional para discuti-lo, já estando a mi nuta do projeto pronta.
Quando o Congresso americano quis fazer a reforma da sua lei de imprensa, o seu LibeI Reform Act,
encomendou a versão inicial ao Annenberg Institute,
provavelmente, o órgão mais avançado em estudo de
jornalismo nos Estados Unidos. Esse Instituto ofereceu o projeto que está sendo discutido no Congresso
americano.
A idéia de que o Conselho possa se reunir com
o Ministério das Comunicações e a Anatel, eventualmente com o Ministério da Justiça, no sentido de re fletir sobre um modelo e elaborar uma nova proposta,
está bem na linha do que há de mais moderno do ponto de vista de técnica legislativa.
Vou colher votos para essa proposta. Não es tou me referindo ainda aos nomes que vão compor
essa comissão, porque só o farei se a comissão for
aprovada.
Como vota o Conselheiro Roberto Wagner?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Encaminharei a matéria de acordo com o Conselheiro Daniel,
por uma comissão do Conselho.
O Conselheiro Daniel, prudentemente, ponderou que, nessa Comissão do Conselho, seria interessante que estivessem presentes os Presidentes da
Abert e da Abratel.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Perdoe-me.
Não se trata disso. Conselheiro Roberto Wagner, não
estou discutindo ainda os nomes que comporão essa
comissão.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Estou tentando recuperar o espírito da indicação do Conselheiro Daniel Herz.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Sr. Conselheiro, há dificuldades. Este Conselho está começando agora.
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Representante das empresas de televisão) – Sim, Sr.
Presidente. Mas trata-se de uma indicação de um
Conselheiro.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Será um
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Conselho que se entenderá com entidades – que já
estão aqui representadas – no sentido de que se co muniquem...
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO (Re presentante das empresas de televisão) – Sr. Presi dente, creio que seria democrático que V. Sª aguar dasse a manifestação dos Conselheiros. Foi um Con selheiro que apresentou essa indicação e com quem,
por acaso, concordo. Encaminhando o que vou votar,
a idéia do Conselheiro Daniel me parece muito interessante.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Não me estou fazendo entender. Não vejo nenhuma dificuldade
em constituir essa comissão. Entretanto, não será
uma comissão do Conselho. É o que quero dizer. No
conjunto de nossos esforços, precisamos analisar se
ainda agregaríamos o esforço de articular com um
conjunto grande de entidades para uma reunião da
qual o Conselho não estará fazendo parte. O Conse lho inclusive pode entrar nessa matéria adiante, mas,
num primeiro momento, se são as entidades que se
relacionarão, não é o Conselho. Era essa a minha manifestação.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas)
– Sr. Presidente, peço a palavra para um esclareci mento.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho) – Concedo a V. Sª a palavra.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Ao citarmos os setores – mais especificamente entidades que representam esses setores na qualidade
de representantes que há no Conselho –, não estáva mos falando do envolvimento direito e institucional
das entidades. V. Sª fez um reparo com toda a razão.
Precisamos pensar o Conselho como uma represen tação do conjunto da sociedade. Portanto, não são as
entidades que estarão falando.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Ca valcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Exa tamente.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Repre sentante da categoria profissional dos jornalistas) –
Então o reparo é procedente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Sr. Conse lheiro, é exatamente esta a matéria. Inclusive, se pas sarmos por esse primeiro ponto, os representantes
do Conselho devem ser os mais plurais possíveis.
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Gostaria, anteriormente, de definir com o Con selho se se trata de uma participação do Conselho ou
das entidades. Talvez seja melhor esclarecer essa situação. Encaminho dessa maneira.
Desejo saber se a participação é do Conselho
ou das entidades.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Do Conselho. A proposição nunca foi envolver direta e
somente as entidades.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – A participação do Conselheiro Roberto Wagner e de V. Sª foi
importante no sentido de redirecionar o encaminhamento da votação. Nessa nova linha, seria uma comissão do Conselho ou das entidades?
O SR. ROBERTO WAGNER MONTEIRO
(Representante das empresas de televisão) – Do
Conselho.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho) – Do Conselho.
Como essa comissão do Conselho será constituída? Em relação a esse ponto, estou inteiramente
de acordo que será o mais plural possível. Zelarei por
este Conselho. Já é muito difícil começar do zero.
Quem desejará participar da comissão?
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) –
Inicialmente, propusemos que os participantes sejam
os Conselheiros que têm representação nos setores
sociais: Conselheiros Paulito, Roberto Wagner, Francisco Pereira da Silva e Daniel Koslowsky Herz.
Sugestões de agregação: Conselheira Regina
Dalva Festa e havia alguém da SET.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – A SET está
representada no Conselho?
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas) – Sim.
O SR. PAULO MACHADO DE CARVALHO
NETO (Representante das empresas de rádio) –
Sim, pelo Conselheiro Fernando Bittencourt.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil) – Mas onde
ele está? Aproveitando a sua ausência, vamos nomeá-lo à revelia – seis membros – para integrar a
Comissão do Conselho. Estamos bem postos nessa
questão.
Antes de fazer as comunicações finais, declaro
aos Srs. Conselheiros que é inadequado encerrarmos
a reunião sem ouvir a voz do Conselheiro Francisco
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Pereira da Silva, candidato a Deputado, e do jornalis ta Alberto Dines, candidato a santo.
Concedo a palavra ao Conselheiro Francisco
Pereira da Silva. Ou V. Sª considera que sua voz é privilégio dos brasilienses?
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– Estou calado, mas permaneço atento, acompa nhando os trabalhos. Incluído na comissão, trabalha rei e convocarei mais pessoas, já que o suplente tem
agora a oportunidade de participar com a voz. Já
anunciei que convocarei o Sr. Orlando José Ferreira
Guilhon para estar conosco.
Para fazer o meu comercial, eu, Chico Pereira,
informo que sou candidato a Deputado Distrital em
Brasília. Por isso, trazer o Sr. Orlando José Ferreira
Guilhon – meu suplente – também é uma tática.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Conselhei ro Jorge da Cunha Lima, queremos ter o prazer de
ouvi-lo.
O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, trago os cum primentos da ABEPEC – Associação Brasileira de
Emissoras Públicas, Educativas e Culturais –, que, no
16º Encontro, realizado na Bahia, neste fim de sema na, se congratula com o Pais pela constituição deste
Conselho, que esperamos desde que a Constituição
Federal foi proclamada e que, finalmente, tem seu es paço.
Aproveitando a existência do Conselho, a unani midade dos representantes e presidentes das televi sões públicas, não posso deixar de me referir à acefalia legislativa com relação à televisão educativa e pú blica do Brasil.
Sr. Presidente, V. Sª conhece – como todos os
presentes – a seqüência de códigos e leis que foram
estabelecidas sem modificar diretamente esses institutos legais e que deixaram a televisão pública e edu cativa deste País num vácuo legislativo inconcebível.
Portanto, os referidos representantes e presi dentes das televisões públicas aproveitam a existên cia deste Conselho para enviar um ofício a V. Sª (Ane xo VIII), dizendo com simplicidade que, no que con cerne às televisões educativas, há uma possibilidade
de legislação contendo três ou quatro artigos singelos
que colocariam ordem nessa questão que nunca se
desejou organizar neste País. Não interessava à ditadura colocar a viabilidade de televisão educativa e pública. Depois, por desleixo, não interessou também
aos governos sucessivos a regulamentação da televi -
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são pública neste País em todos os seus aspectos
educativos e culturais.
Sobre o assunto que está sendo hoje um debate
universal da maior importância, o governo francês se
dá ao luxo de privatizar a televisão pública e educativa da França sem cerimônia, apenas respaldado pe las eleições presidenciais. Precisamos que este risco
não ocorra no Brasil: a televisão pública ser um joguete da incompreensão e da ausência de legislação.
Nesse sentido, quero saber o que faço em rela ção a essa determinação da unanimidade dos presidentes de televisões públicas, que foi encaminhar a V.
Sª uma proposta para que este Conselho tente elaborar, melhor do que esta, uma legislação especifica
para as televisões educativas. Se esperarmos uma lei
geral de comunicação eletrônica de massa, atravessaremos mais um milênio sem que isso aconteça ou
que aconteça favoravelmente.
Então, pedimos uma legislação específica, porque é o setor mais prejudicado, já que a televisão comercial no Brasil está sobejamente legislada. Para a
nossa, há uma ausência de legislação.
Então, gostaria de saber se encaminho este pedido a V. Sª para que todos discutam e se chegue a
uma conclusão. A vontade das televisões públicas é
essa.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho. Representante da sociedade civil.) – Agradeço a
participação, com o brilho habitual, do Conselheiro
Jorge da Cunha Lima.
A questão das televisões educativas está nos
jornais. Talvez nenhuma matéria tenha saído tanto
nos jornais quanto esta. Quase todos os dias. Nós vamos fazer um estudo sério sobre esta questão das televisões educativas. Há, entretanto, um gargalo na
institucionalização do nosso Conselho. Vamos caminhar para dois modelos que são qualitativamente diferentes. É difícil saber, hoje, o que seremos amanhã.
Lembro-me de Orwell: “quem controla o futuro controla o presente; quem controla o passado controla o futuro.” Esse passado, nós não controlamos. Estamos
caminhando para ter um conjunto de técnicos qualificados no Conselho para propor ao Congresso Nacional as legislações. Apresentaremos o projeto de lei, e
o Congresso Nacional fará os ajustes políticos e institucionais que entender cabíveis, isso a partir de um
projeto que já recebeu, que foi maturado e bem redigido. Esse é um caminho. Outro caminho é não termos
essa estrutura de assessoria legislativa e indicar ao
Congresso Nacional os temas das legislações a serem tratados. Estamos no começo da caminhada, e
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ainda não está claro, para mim, qual dos dois mode los vamos seguir. Este órgão, como está sendo criado
no Brasil, não existe no mundo. Vamos fazê-lo. Eu
sempre disse que, se tivermos de errar, vamos errar
com as nossas próprias idéias. Teremos de coser com
as nossas linhas.
Encarrego V. Sª de fazer um estudo sobre esta
proposta e um detalhamento mais consistente e apresentar ao Conselho, na próxima reunião, uma propos ta sobre esta matéria.
O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Representan te da sociedade civil.) – Agradeço a oportunidade e
pergunto se, para facilitar o debate da próxima reunião, a Secretaria poderia distribuir cópia deste ofício,
porque todos estarão mais ou menos dentro do pen samento.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil.) – A Secreta ria assim remeterá para todos. Agradeço a participa ção de V. Sª, que não esteve presente nas primeiras
reuniões e ouvirá agora, de viva voz, o nosso empe nho para que o suplente participe de todas as reuniões. A única limitação será no momento de votar, o
que nem faz diferença, porque temos votado sempre
por consenso. Vossa Senhoria, por favor, não dei xe
de abrilhantar as reuniões do Conselho.
O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Represen tante da sociedade civil.) – Sr. Presidente, confesso
uma ignorância acerca do Regimento. Eu acreditava
que os suplentes não podiam comparecer, a não ser
substituindo o titular. Somente agora fiquei sabendo
desta possibilidade.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil.) – A falha
foi nossa. Todo começo é difícil, Conselheiro. Há te lefones residenciais de membros que só agora eu
tenho. Há um Conselheiro com quem sequer conse gui falar.
Informo a V. Sª que a nossa posição é de con siderar bem-vindos os conselheiros suplentes e ga rantir-lhes participação ampla nas resoluções do
Conselho. Apenas, na hora de votar, se estiver pre sente o conselheiro titular, o suplente não vota.
O SR. JORGE DA CUNHA LIMA (Represen tante da sociedade civil.) – Bem-vindos, virão.
Peço licença ao Presidente para me retirar,
pois tenho uma reunião ainda hoje à noite e preciso
tomar um avião daqui a pouco.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil.) – Lembro
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episódio de Sérgio Buarque de Holanda com um
motorista de táxi. Ele chega com o fardão, e o motorista de táxi faz a pergunta: “Sois rei?” Ele diz: “Não,
vamos embora, que estou atrasado.” O motorista diz:
“Doutor, fique tranqüilo, porque sem o senhor nenhuma reunião começa aqui no País.” Então, fique
tranqüilo, porque, sem o senhor, esse avião não de cola.
Agora, queremos ouvir a voz incandescente e
juvenil do mestre Alberto Dines.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Sr. Presidente, agradeço a preocupação e o convite, mas o meu silêncio – e não omissão
– deve-se a uma razão técnica. Estou gripado há
quinze dias e tenho de me poupar. Não tenho mais
idade, como os demais conselheiros, para cometer
abusos.
Quero aproveitar a oportunidade para oferecer
uma reflexão. Eu já vinha me manifestando desde a
instalação, inclusive por escrito, sobre a existência de
uma contradição, de um paradoxo. Este Conselho de
Comunicação Social, que representa uma série de
instituições ligadas à atividade de comunicação, é o
órgão menos comunicado que conheço. A sociedade
não o conhece, não sabe que foi instalado, a começar
pelo dia seguinte ao da sua instalação, em que ape nas um jornal, o Correio Braziliense, da imprensa local, dignou-se a reproduzir a cerimônia de instalação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Filho – Representante da sociedade civil.) – V. Sª me
concede um breve aparte?
O SR. ALBERTO DINES (Representante da
sociedade civil) – Pois não.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil.) – A imprensa pernambucana noticiou a instalação com
enorme estardalhaço. A Assembléia Legislativa emi tiu voto de aplauso, assim como a Câmara Municipal
de Recife. Não tenho culpa se vocês, de São Paulo,
vivem em lugares menos desenvolvidos. (Risos). Em
Pernambuco, o destaque foi amplo.
O SR. ALBERTO DINES (Representante da sociedade civil) – Feita a ressalva e o pedido de desculpas, a exceção está registrada. Trata-se apenas de
uma questão de consciência individual dos Srs. Con selheiros, sobretudo daqueles que estão ligados aos
meios de comunicação de massa. O segredo e o su cesso deste Conselho, que, como disse V. Sª, talvez
seja único no mundo, está se tornar relevante e ter
uma exposição pública. Embora não seja um órgão
executivo, apenas consultivo, precisa ser conhecido.
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Apelo aos Srs. Conselheiros que tenham conexões, de forma direta ou indireta, com os meios de comunicação de massa no sentido de que as nossas re uniões, as nossas atividades sejam minimamente di vulgadas, para que a sociedade possa se sentir re presentada. Aproveito, pois, a oportunidade para ofe recer aos demais membros essa reflexão.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil.) – A observação do Dines é absolutamente procedente. Eu próprio
já senti necessidade de ter uma estrutura neste Con selho. A assessoria não pode ser melhor, nada nos
faltou, mas é preciso um complemento, uma assesso ria de imprensa. Isso deve ser cuidado. O começo é
sempre complicado, mas temos um certo perdão.
ITEM 1
Audiência com os Ministros de Estado da Justi ça e das Comunicações e com os Senadores
Antero Paes de Barros e Artur da Távola
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil.) – Informo
aos Srs. Conselheiros que a audiência pública que
seria realizada com o Ministério das Comunicações,
o Ministério da Justiça e os Senadores Antero Paes
de Barros e Artur da Távola fica transferida para ou tubro, que é o mês mais próprio.
Lembro aos Srs. Conselheiros que ainda não
entregaram suas fotografias e resumo biográfico que
o façam. Eu próprio já entreguei. Há outros em piores
condições, não farão tão feio.
Drª Márcia, V. Sª fica encarregada de, posterior mente, com gentis telefonemas, fax ou e-mail, cobrar
de cada um. O livro é muito útil, até quando cada um
dos senhores desejarem falar com outro.
Concedo a palavra à Conselheira Berenice.
A SRA. BERENICE ISABEL MENDES
BEZERRA (Representante da categoria profissional
dos artistas) – Sr. Presidente, aguardava por esta
oportunidade. Percebo que caminhamos para o fim, e
V. Sª novamente abordou o tema da audiência, que
está ligado ao que desejo dizer. Peço desculpas por
interromper. Na realidade, gostaria apenas de prestar
uma informação não apenas ao Conselho como um
todo, como aos meus companheiros Conselheiros da
comissão que vai analisar e elaborar o parecer a ser
submetido ao Conselho, a propósito da regionaliza ção da programação, enfim, da regulamentação do
art. 221 da Constituição Federal, talvez da elaboração
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de um próprio substitutivo ao projeto da Deputada
Jandira Feghali.
Por ser obrigada a ficar afastada durante quinze
dias, o volume de tarefas aumentou após meu retorno, o que impediu que eu me articulasse com os conselheiros que participam comigo dessa tarefa. Por outro lado, buscando não atrasar tanto essa obrigação e
compromisso, tenho procurado ouvir e debater com
pessoas que fazem produção independente de audiovisual nos Estados e nas regiões. lenho levado a es sas pessoas não apenas os entendimentos colocados na audiência pública realizada em junho deste
ano no Senado Federal, mas as preocupações relativas à forma de regionalização – não a regionalização
geográfica –, e tantas outras questões levantadas.
Ainda na semana passada, participamos do Fórum
Audiovisual da Federação da Indústria do Rio de Janeiro,
composto pelo Sindicato Nacional da Indústria de Cinema, pela Associação dos Produtores Independentes de
Televisão e uma série de outras entidades que acompanham nosso trabalho – por mais que não seja divulgado,
as pessoas têm conhecimento – com grande expectativa. Estamos nos articulando no sentido de que tais questões sejam aprofundadas dentro dessas entidades e que
retornem a nós os posicionamentos que levaremos ao
conjunto da Comissão.
Haverá também uma reunião na próxima semana em São Paulo com um grande número de entidades e de produtores independentes da região Sudoeste. Já tivemos a oportunidade de nos reunir no Festival de Gramado com os realizadores da região Sul, e
ainda pretendemos levar o tema até o Nordeste.
Então, poderemos nos sentar com nossos companheiros e colocar com clareza e legitimidade a nossa
posição em relação à questão.
Portanto, gostaria apenas de informar que o trabalho está andando, não no ritmo que gostaríamos,
mas está andando.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti
Filho – Representante da sociedade civil.) – Com a
palavra o Conselheiro Daniel Herz.
O SR. DANIEL KOSLOWSKY HERZ (Representante da categoria profissional dos jornalistas.) –
Antes de o Presidente apresentar as suas palavras
finais, eu gostaria apenas de fazer um apelo aos
conselheiros que integram as comissões para que
não se dispersem após a reunião, a fim de que pos samos agendar as atividades das comissões nas
próximas semanas.
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil.) – Não nos
dispersaremos.
Lembro aos senhores que devem trazer a foto e
o currículo. Lembro também que, por favor, havendo
matéria que desejem ver incluída na Ordem do Dia,
nos façam chegar com antecedência maior do que os
oito dias protocolares para a convocação da Ordem
do Dia.
Com a palavra o Conselheiro Francisco Pereira
da Silva.
O SR. FRANCISCO PEREIRA DA SILVA (Re presentante da categoria profissional dos radialistas)
– A propósito de tanta insistência com relação à foto,
gostaria que a nossa Secretaria, se possível, comuni casse quem verdadeiramente ainda está faltando en tregar, porque já estou temendo que a minha tenha
desaparecido.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavalcanti Fi lho – Representante da sociedade civil) – Esse é um
golpe sórdido (riso). Fui o primeiro a entregar.
Quero lembrar aos Srs. Conselheiros que a pró xima reunião não será na primeira segunda-feira,
como de hábito, mas no dia 14 de outubro. Decidimos
na primeira reunião que haveria a exceção do mês de
outubro, devido às eleições.
DOCUMENTOS PERTINENTES À 4ª REUNIÃO
DO CONSELHO DE COMUNICACÃO SOCIAL
ANEXO I
OF. SF Nº 928/2002
Brasília, 12 de agosto de 2002
Ilmº Sr.
Conselheiro José Paulo Cavalcanti Filho
Presidente do Conselho de Comunicação Social
Senado Federal
Senhor Presidente,
Reportando-me ao Requerimento CCS nº 1, de
2002 (Oficio CCS nº 1, de 2002, de 26/6/2002, na origem), comunico a V. Sª, e, por seu alto intermédio, ao
Conselho de Comunicação Social, que a Mesa do Senado Federal, em reunião realizada em 6 de agosto
corrente, aprovou, nos termos do art. 3º da Lei nº
8.389, de 30 de dezembro de 1991, o Regimento Inter no desse Colegiado, conforme Parecer, Ato da Mesa e
Ata da Reunião em anexo, que foram publicados no
Diário do Senado Federal de 8 do corrente. – Cordialmente, Senador RAMEZ TEBET – Presidente do Senado Federal.
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ANEXO II
OF. SF Nº 929/2002
Brasília, 12 de agosto de 2002
Ilmº Sr.
Conselheiro José Paulo Cavalcanti Filho
Presidente do Conselho de Comunicação Social
Senado Federal
Senhor Presidente,
Comunico a V. Sª, e, por seu alto intermédio, ao
Conselho de Comunicação Social, que a Mesa do Senado Federal, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.389,
de 30 de dezembro de 1991, em sua 132 Reunião, realizada em 6 do corrente, resolveu formular, a esse
Colegiado, a seguinte consulta, conforme cópia da
respectiva Ata em anexo:
“Considerando os avanços tecnológicos de informações na área de comunicação social com o ad vento da digitalização, a que, certamente, o Brasil terá
que se integrar, solicitamos posição desse Conselho
sobre o assunto.
Cordialmente, – Senador Ramez Tebet – Presidente do Senado Federal.
Ata da 13ª Reunião da Mesa do Senado Fe deral, realizada em 6 de agosto de 2002
Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e
dois, às onze horas, na sala de autoridades do Gabinete da Presidência, reúne-se a Mesa do Senado Federal, com a presença dos Senhores Senadores Ra mez Tebet, Presidente; Edison Lobão, 1º Vice-Presidente; Antonio Carlos Valadares, 2º Vice-Presidente;
Carlos Wilson, 1º Secretário; Antero Paes de Barros,
2º Secretário; Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário; e
Ronaldo Cunha Lima, 3º Secretário. Havendo número
legal, o Senhor Presidente declara aberta a reunião,
anunciando os assuntos constantes da pauta. Item 1:
Requerimentos nºs 407 a 409 e 421, de 2002, de au toria do Senador Eduardo Suplicy, solicitando informações, respectivamente, aos Ministros de Estado
da Educação, da Saúde, do Desenvolvimento Agrário
e da Justiça. O Senhor Presidente comunica que distribuiu anteriormente os requerimentos ao Senador
Mozarildo Cavalcanti para relatar, a quem concede a
palavra. O Senador Mozarildo Cavalcanti apresenta
os seus relatórios que concluem favoravelmente aos
requerimentos. Submetidos à discussão e votação,
são os relatórios aprovados pela unanimidade dos
presentes. A Secretaria-Geral da Mesa. Item 2: Requerimentos nºs 443 e 444, de 2002, de autoria do
Senador Francisco Escórcio, solicitando informações,
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respectivamente, aos Ministros de Estado da Fazen da, por intermédio da Comissão de Valores Mobiliári os (CVM), e da Justiça, por intermédio do Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE); e 446,
de 2002, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti,
solicitando informações, ao Ministro de Estado da
Justiça. O Senhor Presidente comunica que distribuiu
anteriormente os requerimentos ao Senador Carlos
Wilson para relatar, a quem concede a palavra. O Se nador Carlos Wilson apresenta os seus relatórios que
concluem favoravelmente aos requerimentos. À Se cretaria-Geral da Mesa. Item 3: Requerimento nº 1, de
2002, de autoria do Conselho de Comunicação Soci al, que “Submete à aprovação da Mesa do Senado
Federal o Regimento Interno do Conselho de Comu nicação Social, aprovado em sua 2ª Reunião, realiza da em 26 de junho de 2002.” O Senhor Presidente co munica que distribuiu anteriormente o requerimento
ao Senador Edison Lobão para relatar, a que concede
a palavra. O Senador Edison Lobão apresenta o seu
relatório que conclui favoravelmente ao requerimento,
nos termos do seguinte: ‘Ato nº 2, de 2002, da Mesa
do Senado Federal. Aprova o Regimento Interno do
Conselho de Comunicação Social, com emendas aos
arts. 33 e 36, limitando sua vigência à duração do
mandato dos atuais Conselheiros. O SENADO
FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o
art. 3º da Lei nº 3.389, de 1991, e em conformidade
com o art. 224 da Constituição Federal, resolve: Art.
1º Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho
de Comunicação Social, com as seguintes emendas:
“Art. 33. Parágrafo único. O projeto definitivo mencio nado no caput deverá ser aprovado antes do término
do mandato dos atuais conselheiros.” (NR) “Art. 36.
Este Regimento Interno vigorará a partir de sua apro vação pela Mesa do Senado Federal, até o término do
mandato dos atuais Conselheiros.” (NR.) Art. 2º Este
Ato entra em vigor na data de sua publicação.” Sub metido à discussão e votação, é o relatório aprovado
pela unanimidade dos presentes. À Secretaria-Geral
da Mesa, para as providências legais. Prosseguindo
os trabalhos, a Mesa, nos termos do art. 20 da Lei nº
8.389, de 30 de dezembro de 1991, resolve formular a
seguinte consulta ao Conselho de Comunicação So cial: “Comunico a V. Exª e, por seu intermédio, ao
Conselho de Comunicação Social, que a Mesa do Senado Federal, nos termos do art. 2º da Lei nº 8.389,
de 30 de dezembro de 1991, em reunião realizada
hoje, decidiu solicitar a este Conselho o seguinte:
“Considerando os avanços tecnológicos de informa ções na área de comunicação social com o advento
da digitalização a que, certamente, o Brasil terá que
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se integrar, solicitamos posição desse Conselho so bre o assunto.” Em seguida, o Senhor Presidente suspende a reunião, às onze horas e vinte minutos, ao
tempo em que determina que eu (Raimundo Carreiro
Silva), Secretário-Geral da Mesa, lavre a presente
Ata. Reaberta a reunião, a Ata é lida pelo Senhor Primeiro-Secretário e aprovada pelos Senadores presentes. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às onze horas e trinta minutos, declara encerrada a reunião e assina a presente Ata. Sala de Reuniões, em 6 de agosto de 2002. – Senador Ramez Tebet, Presidente.
ANEXO III
Associação Brasileira de Imprensa
Rua Araújo Porto Alegre, 71 – Castelo – Rio de Ja neiro – RJ. CEP.: 20030-0 10
Tels.: (21) 2292-9202/2282-1292 Fax.: (21) 2262-3893
http://www.abi.org.br e-mail.: diretoria@abi.org.br
Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2002.
Ao
Conselho de Comunicação Social
A/C. Dr. José Paulo Cavalcanti
Senhor Presidente:
A Associação Brasileira de Imprensa, através
da sua Comissão de Sindicância e do seu Departamento de Imprensa Comunitária, tem procurado ori entar as pessoas que se aventuram a colocar em circulação Jornais Alternativos/Comunitários da impor tância de legalização desses veículos. E se prepara
para atuar também junto àqueles que se interessam
pelas Rádios e TVs Comunitárias.
A instalação do Conselho de Comunicação Social passa a se constituir, para nós, em um importante
órgão de consulta no embasamento deste serviço
que a ABI vem prestando, inicialmente, na cidade e
no Estado do Rio de Janeiro. A proposta é contribuir
para que seja disciplinado e preservado esse mercado de trabalho dos jornalistas, ampliando aos poucos
essa tarefa aos demais estados da Federação.
A partir da promulgação da Constituição Federal
de 1988 muita gente tem se valido do seu Capítulo V
(os seus Artigos 220 a 224 tratam da Comunicação
Social) para se julgar com os mesmos direitos dos jor nalistas nas suas múltiplas – todas ligadas a formação de opinião – funções de edição.
Com a decisão da Juíza Carla Rister, Juíza
substituta da 162 Vara Cível da Justiça Federal de
São Paulo, concedendo liminar permitindo o acesso à
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profissão de Jornalista sem formação superior, a con fusão tem sido maior ainda.
O Artigo 220 (“A manifestação do pensamento,
a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição’)
(Grifo da ABI) é o que tem gerado a interpretação
equivocada e provocado o caos na função social e política do jornalismo.
Diante dos inúmeros jornais e “Jornalistas que
em função desta distorção, começaram a surgir de repente, o que fez a ABI, através de sua Comissão de
Sindicância e do seu Departamento de Imprensa Co munitária?
Deu início à promoção de uma série de seminá rios, em sua sede e em alguns municípios fluminen ses, alertando para o problema e chamando a aten ção para os seguintes pontos:
a) Que o parágrafo 1º do Artigo 220 da Constitu ição Federal de 1988 é taxativo ao afirmar:
‘Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação ob servado o disposto nos incisos IV, V, X, XIII e XIV do
Artigo 5º; (Grifo da ABI);
b) Que o inciso XIII, acima aludido, não deixa
margem a outra interpretação pela sua clareza ao
ressaltar: “E livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissio nais que a lei estabelecer (Grifo da ABI).
As qualificações profissionais no caso dos Jor nalistas – está claro – são aquelas definidas no De creto-Lei 972/69 (17.10.1969) aprimoradas pelo De creto 83.284 (13.03.1979).
Que o inciso XIV do Artigo 5º da Carta Magna
de 1988 observa que “Ë assegurado a todos o acesso
à informação e resguardado o sigilo da fonte quando
necessário ao exercício profissional. (Grifo da ABI).
O sigilo da fonte – sabemos – é garantido por
lei somente a jornalistas, assegurando o seu direito
de acesso a todas as fontes para melhor informar à
opinião pública.
São aberrações flagrantes.
Jornais, revistas e outras publicações multipli cam-se por todo o país sem que sejam atendidas as
exigências mais elementares como o Registro do Tí tulo da. publicação no INPI e Registro do Jornal/Re vista no Cartório Civil das Pessoas Jurídicas, e a indi cação do nome e Registro Profissional do Jornalista
que exercerá as funções de Editor.
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Ignoram-se as exigências da Lei 6015
(31.12.1973), descumpre-se o Decreto 83.284
(13.03.19T9), burla-se o Decreto 53.263 (13.12.1963) e
muito menos respeita-se a Lei de Imprensa (Nº 5.250,
de 09.02.1967). Esta última ainda contém alguns resquíscios de autoritarismo; mas é a que temos, por conta
da lentidão do parlamento em aprovar a nova Lei de
Imprensa tramitando no Congresso Nacional.
Nossa luta tem sido em defesa do mercado de
trabalho e na preservação da dignidade profissional
dos jornalistas.
O Conselho de Comunicação Social surge, agora, após tantos anos de espera, como a nossa esperança maior de sua atuação, também, no ordenamento do Jornalismo Alternativo/Comunitário que sabemos ser um forte instrumento no processo de democratização da informação.
A Associação Brasileira de Imprensa, através
de sua Comissão de Sindicância e o seu Departamento de Imprensa Comunitária, espera contar muito
com os esclarecimentos de V.Sª. e dos demais respeitáveis Conselheiros.
Certos de sua atenção e no aguardo de uma
resposta, firmamo-nos
Atenciosamente – Carlos Arthur Pitombeira,
Secretário.
ANEXO IV
Congresso Nacional
Conselho de Comunicação Social
OF. CCS Nº 7/2002
Brasília, 9 de agosto de 2002
Exmº Sr.
Ministro Nelson Jobim
Presidente do Tribunal Superior Eleitoral
NESTA
Senhor Presidente,
O Conselho de Comunicação Social, órgão auxiliar do Congresso Nacional (art. 224 da Constituição Federal), em sua terceira reunião regular, realizada no último dia 5 de agosto, por unanimidade, decidiu vir à pre sença desse respeitado Tribunal, para expor suas preocupações relativamente a disposição da Resolução do
TSE nº 20.988, de 21 de fevereiro de 2002.
Agiu bem esse Egrégio Tribunal ao exigir que
emissoras de rádio e televisão mantenham posição
isenta no curso das campanhas, sem o que restaria
maculada a própria legitimidade do processo eleito-
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ral. Razão por que representa a referida Resolução
do TSE um esforço de mérito neste sentido.
Ocorre que a redação do art. 19, III, da supramencionada Resolução, se impede às emissoras favorecer
candidatos, partidos ou coligações, também impede
que a sociedade civil possa se expressar, livremente,
em relação a esses candidatos. E essa homogeneização, segundo entende o Conselho, também poderia
macular a legitimidade do processo eleitoral.
Em razão do exposto, requer do Tribunal uma
reflexão no sentido de conciliar esses interesses, pre ferentemente, ainda no atual processo eleitoral, ga rantindo isenção e pluralismo nos noticiários da rádio
e televisão, mas também garantindo o direito à opi nião – e, em essência, a própria Democracia.
Respeitosamente – Conselheiro Jose Paulo
Cavalcanti Filho, Presidente.
ANEXO V
Grupo de Empresas de
Antenistas do Rio de Janeiro
Caixa Postal: 70552 – Taquara – RJ.
Cep: 22741 -970. coletivas@ig.com.br
Venho através desta, comunicar-lhe que traba lhamos com antenas coletivas comunitárias de sinais
aberto no ar e na parabólica, nas comunidades carentes (favelas) do Rio de janeiro, atuamos neste tipo de
serviço antes da lei de tv a cabo, o seja com antiga
DISTV, hoje o DTVA o qual o PL4904/2001 se trata.
Estamos procurando vários caminhos como uma
parceria com a outorgada Net Rio, uma vez que esta
mesma concessionária viabilizou com outra empresa
multinacional, Tv Roc na comunidade da Rocinha, e em
Petrópolis a firma outorgada (Rca Company) fez parceria com o grupo de antenistas locais viabilizando assim,
a oficialização dos sistemas de antenas coletivas.
Contamos com seu apoio, favor abrir os arqui vos anexados obrigado Giovander. (OBS)
Aproximadamente 100 mil (cem mil) famílias
estão sendo beneficiadas com os nossos serviços. (a
onde está a nossa constituição, que da direito a todos
o acesso a comunicação) GEAIRJ.
(Textos encaminhados juntamente com o Ofício)
AS COMUNIDADES CARENTES (FAVELAS)
DO RIO DE JANEIRO AGRADECEM
O PROJETO DE LEI. 4904/2001
O Projeto de Lei Nº 4904/2001, trata-se um sis tema de antenas coletivas, ou seja: Á distribuição de
Tv via cabo, apenas de sinais aberto,não codificados
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das emissoras Brasileiras de televisão no ar, ou da
parabólica.
O qual irá beneficiar aproximadamente 100.000
(cem mil) moradores, de comunidades carentes (favelas) que já dispõem desse trabalho. E com preços módicos podemos atender as comunidades de baixa
renda (favelas), tendo em vista que os preços cobrados pelas grandes operadoras de Tv por assinatura,
fogem até mesmo ao poder de aquisição da classe
média alta.
Temos no Rio um grupo de antenistas e desejamos legalizar os nossos sistemas nas comunidades
carentes (favelas) do Rio de Janeiro ajudando assim
a resolver par te do problema da “exclusão digital”.
Temos experiência neste tipo de prestação de
serviço, pois atuamos desde 1988, trabalhamos de
forma atuante, corpo a corpo com o usuário, sabemos
quanto e como eles podem pagar, bem quantos nas
mensalidades como taxa de instalação de pontos adicionais. Instalamos gratuitamente sem nenhum ônus
posterior as associações de moradores, DPOS (departamento de policia ostensivo), creches públicas e
escolas públicas, tais como viabilizamos descontos
especiais para deficientes físicos.
O trabalho que fazemos em certas comunidades carentes, consideradas mais violentas, dominadas inclusive pelo tráfico de drogas, caiu visivelmente
o consumo de entorpecentes de crianças e adolescentes do local no passar dos anos, pois as mesmas
não mais ficam nas ruas e vielas das favelas a mercê
dos traficantes, pois hoje tem televisão com qualidade
de imagem para assistir.
Obrigado e que deus nos abençoe.
Fale conosco. Coletivas@ig.com.br: telecom@bol.
com.br
COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA,
COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA
PROJETO DE LEI Nº 4.904, DE 2001
Cria o serviço de Distribuição de Si nais de IV Aberta – DIVA.
Autor:Deputado Salvador Zimbaldi
Relator:Deputado Silas Câmara
I – Relatório
O Projeto de Lei nº 4.904, de 2001, do Deputado
Salvador Zimbaldi, cria o Serviço de Distribuição de
Sinais de IV Aberta – DIVA, destinado a distribuir, via
cabo, sem exclusividade, os sinais das emissoras
brasileiras de televisão aberta.
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O autor lembra que havia o Serviço de Distribui ção de Sinais de IV por Meios Físicos – DISTV, regu lado pela Portaria nº 250, de 13 de dezembro de
1989.
Com a criação do Serviço de IV a Cabo, pela Lei
nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, o DISTV foi descon tinuado, conforme prevê o artigo 42 daquela lei e as
empresas que o exploravam puderam se transformar
em operadoras do Serviço de IV a Cabo.
Ocorre que o Serviço de IV a Cabo exige uma estrutura maior e mais complexa e muitos operadores do
DISTV não tiveram condições de pleitear a passagem
para o novo serviço e tiveram canceladas suas outorgas, de acordo com o § 3º do artigo 42 da citada lei.
Em sua maioria são pequenos operadores, co nhecidos no mercado como “antenistas”, que prestam
um serviço bastante simples: captam o sinal das
emissoras de IV aberta e o distribuem via cabo a assinantes da localidade, cobrando para isto um preço
módico, bastante inferior ao das televisões por assi natura.
O serviço é prestado em áreas onde a televisão
aberta é captada deficientemente, como em áreas de
“sombra” causadas por morros. Atende, normalmen te, a população de baixa renda, para a qual é cara a
mensalidade das televisões por assinatura.
No prazo regulamentar não foram apresentadas
emendas ao projeto.
II – Voto do Relator
O serviço que o projeto regula é, exatamente, o
dos antenistas, qual seja a distribuição via cabo ape nas de sinais das emissoras brasileiras de televisão
aberta.
Obviamente o serviço só terá clientela em áreas
onde o sinal das televisões abertas é captado defici entemente, pois é difícil imaginar que alguém pague
pelo sinal se este estiver disponível, com boa qualida de, captado pela antena do aparelho de televisão co mum.
Para as emissoras de televisão aberta não há
prejuízo. Pelo contrário, terão vantagens, já que a melhor distribuição de seus sinais aumentará a sua au diência.
De qualquer forma, a receita dos operadores do
DIVA virá do cliente final que capta o sinal de IV e não
da receita publicitária da emissora de IV aberta, e
esta receita de publicidade tenderá a crescer em face
do aumento da audiência.
Lembre-se, ainda, que o projeto impede que a
prestadora de DIVA tenha qualquer participação dos
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operadores de serviços de televisão por assinatura,
bem como de prestadoras de serviços de telecomunicações e de radiodifusão, conforme está estabelecido
em seu artigo 3º.
Há que considerar, ainda, que muitos dos ope radores do antigo DISTV não puderam se transferir
para o Serviço de IV a Cabo e operam precariamente,
muitos sustentados por medidas judiciais. O projeto
de lei, se aprovado, regularizará a sua situação, con forme prevê o seu artigo 5º Trata-se de empresas de
pequeno porte, que não causarão mudanças perceptíveis no mercado, mas que geram renda e empregos,
como bem apontou o ilustre autor.
Por estes motivos nosso voto é pela aprovação
do Projeto de Lei nº 4.904, de 2001.
Sala da Comissão, em de de 2001 – Deputado Silas Câmara, Relator.
ANEXO VI
Roteiro de Trabalho da Comissão
de Tecnologia Digital
1) Elaboração de um relato sobre a evolução
dos estudos e debates desenvolvidos sobre a introdução da tecnologia digital na comunicação social
eletrônica no Brasil.
2) Listagem de fontes essenciais e subsidiárias
para o debate da introdução da tecnologia digital na
comunicação social eletrônica no Brasil.
3) Análise de toda a documentação (pronunciamentos, projetos, audiências, etc.) produzida no Congresso Nacional sobre o assunto.
4) Realização, pela Comissão, de audiências
públicas com os representantes dos quatro padrões
tecnológicos (ATSC, DVB, ISDB e DMB), indagando
sobre os argumentos que estes têm a apresentar sobre a conveniência de adoção do seu padrão no país.
5) Mapeamento e identificação das posições até
agora assumidas pelas principais instituições estatais, empresariais e da sociedade civil sobre o assunto:
Ministério das Comunicações, Anatel, Ministério da
Ciência e Tecnologia, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Ministério da
Cultura, Secretaria de Assuntos Estratégicos, Escola
Superior de Guerra, Abert, Abratel, UniTV, Abta, Ele tros, Abinee, SEI, Fenaj, Fitert, Aneate (e Sindicatos
de Artistas), Stic, Sindicine, entre outros.
6) Realização, pela Comissão, de audiência pública com os representantes do Laboratório de Siste-
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mas Integráveis (LSI) da Escola Politécnica da USP,
que vem desenvolvendo pesquisas sobre TV Digital.
7) Elaboração de um roteiro de indagações e
pesquisas a serem desenvolvidas pela Comissão ou
por especialistas, pesquisadores ou instituições con vidadas que se disponham a contribuir com a Comis são e o Conselho.
8) Elaboração de uma lista de pontos de con senso assumidos pelo Conselho que expressem o
acúmulo do debate desenvolvido e que constituam
propostas de diretrizes ou elementos balizadores das
definições a serem adotadas na implementação da
tecnologia digital na comunicação social eletrônica.
9) Divulgação ampla de convite para uma reu nião da Comissão com representantes de universida des e das entidades acadêmicas da área das Comu nicações (Intercom, Compós, UCBC, etc.) que se dis ponham a participar de trabalhos no auxílio ao Con selho e indiquem especialistas ou pesquisadores que
tenham trabalhos desenvolvidos, estejam com pes quisas em desenvolvimento ou se disponham a ado tar pautas de trabalho apresentadas pelo Conselho.
10) Abertura de espaço, na página do Conse lho na lnternet, para que entidades ou cidadãos em
geral apresentem propostas ou se manifestem sobre
o tema da digitalização, como subsídio para as posi ções do Conselho.
11) Designação de uma equipe de secretaria do
Conselho para apoiar essas atividades.
12) Desenvolvimento das atividades acima refe ridas até o final da segunda quinzena de outubro des te ano e definição de uma posição do Conselho a ser
apresentada ao Congresso, mais especificamente à
Mesa do Senado, até o início de novembro.
ANEXO VII
Empresas que já Receberam Autorização
da Anatel para Executar o Serviço de
Comunicação Multimidia – SCM
– TCO/S/A
– Blue Sky Comunicações Ltda.
– Transit do Brasil Ltda.
– Galáxia Administração e Participação S/A
– IFX Telecomunicações do Brasil Ltda.
– Takano On Line Ltda.
– Grostec Comercial Ltda. EPP
– Canbras Net Ltda.
– Emergia Brasil Ltda.
– Telefônica Empresas S/A
– MMDSC Comunicações S/A
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– Global Village Telecom Ltda.
– Compuservice Ltda.
– AT&T Global Network Services Brasil Ltda.
– Frasabc Informática e Cia. Ltda.
– Convergia Telecomunicações do Brasil Ltda.
– Konecta Telecomunicações Ltda.
– TDKOM Informática Ltda.
– Velloce Telecom Ltda.
– Acom Comunicações S/A
– Conceito Comunicação & Marketing Ltda.
ANEXO VIII
XVI Encontro da ABEPEC
Salvador – Bahia
Salvador (BA), 30 de agosto de 2002.
Excelentíssimo Senhor
Doutor José Paulo Cavalcante
D.D. Presidente do Conselho de
Comunicação Social
Brasília – DF
Senhor Presidente:
A Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e Culturais – ABEPEC, entidade que
congrega as emissoras geradoras de televisão pública do País, vem, mui respeitosamente, externar a urgente e imperiosa necessidade de alterar e atualizar
as normas que regem a chamada radiodifusão com
fins exclusivamente educativos.
A legislação em vigor, oriunda do período autoritário, impõe uma camisa de força às emissoras edu cativas (hoje mais adequadamente conhecidas como
públicas), que não se coaduna com o texto constitucional vigente (art. 223), que preconiza a complementaridade dos sistemas público, privado e estatal, e a regionalização da produção de programas de rádio e televisão.
Em razão do exposto, a ABEPEC apresenta a V.
Exª. dois tópicos que considera relevantes como temas de reflexão, e também uma proposta contendo
três artigos que consubstanciam a posição da entidade sobre o assunto, visando a apreciação por V. Exª e
inclusão na proposta de futura Lei:
a) a União tem competência privativa para legislar sobre radiodifusão, de acordo com o disposto no
art. 22, IV da Constituição Federal.
A legislação que trata desta matéria ainda é o
Código Brasileiro de Telecomunicações, expresso na
Lei nº 4.117, de 27/O 8/1962, e que está, portanto,
completando 40 anos de existência.
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O Código não cuida, em nenhum dos seus arti gos, da questão de doações, patrocínios ou publicida de no que diz respeito à Radiodifusão Educativa.
Aliás, não há no Código qualquer referência à Radio difusão Educativa.
O Decreto-Lei nº 236, de 27/02/1967, contudo,
que foi baixado pelo regime militar para complemen tar e modificar o Código, foi o primeiro diploma legal
que fez a separação entre Radiodifusão e Radiodifu são Educativa e, ao fazê-lo, impôs restrições absolu tamente inadequadas, dispostas, principalmente, no
caput do art. 13 e em seu parágrafo único.
“Art. 13 A televisão educativa se destinará à di vulgação de programas educacionais, mediante a
transmissão de aulas, conferências, palestras e deba tes.”
Paragrafo único: A televisão educativa não tem
caráter comercial, sendo vedada a transmissão de
qualquer propaganda, direta ou indiretamente, bem
como o patrocínio dos programas transmitidos, mes mo que nenhuma propaganda seja feita através dos
mesmos”.
Cumpre observar que, desde o início, o caput do
artigo supracitado jamais foi cumprido por qualquer
das emissoras educativas, enquanto que o disposto
no seu parágrafo único sempre foi levado à risca, principalmente pelos órgãos fiscalizadores, em virtude da
pressão exercida pelas emissoras comerciais. Inte ressante, também, observar que o texto legal só se
refere à televisão educativa, não havendo nenhuma
restrição para a rádio educativa.
A vedação a que se refere o art. 13 do Decre to-Lei nº 236 foi implicitamente revogada quando da
promulgação da Lei nº 7.505, de 02-7-1986, também
conhecida como Lei Sarney, que instituiu benefícios
fiscais às operações de caráter cultural e artístico.
Esta lei previa expressamente que as pessoas jurídi cas que viessem a produzir tais operações pudessem
receber doações, patrocínios e investimentos e, ain da, que pudessem divulgá-los. O art. 2º, VI, da Lei
Sarney incluiu, entre as operações passíveis de ser
incentivadas, a produção de vídeos, filmes e outras
formas de reprodução videofonográfica de caráter
cultural.
A revogação implícita do Art. 13 está respaldada
pelo Art. 2º, parágrafo 1º da Lei de Introdução ao Có digo Civil que estabelece: “A lei posterior revoga a an terior quando expressamente o declare, quando seja
com ela incompatível ou quando regule inteiramente
a matéria de que tratava a lei anterior”.
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A Lei Sarney foi posteriormente revogada, mas,
em 23/12/1991, foi promulgada outra, a Lei nº 8.313,
que ficou conhecida como Lei Rouanet, que não só
restabelece os princípios contidos na Lei Sarney
como ainda inclui expressamente como área cultural
incentivável, em seu Art. 25, IX, “a rádio e televisão,
educativas e culturais, de caráter não comercial”.
A tudo isto se deve acrescentar a posição adotada na elaboração da Constituição de 1988.
Analisando alguns de seus dispositivos, verifica-se que, embora o Estado continue sendo o poder
concedente dos serviços de radiodifusão, ele não tem
mais o poder de restrição que lhe era assegurado à
época do Decreto-Lei nº 236. Isto está expressamente normatizado no § 1º do art. 220, que dispõe: “ne nhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação”.
Além disto, essa mesma Constituição, no ad.
221, determina que a produção e a programação das
emissoras de rádio e televisão deverão atender, pre ferencialmente, ás finalidades educativas, artísticas,
culturais e informativas e, ainda, que tais emissoras
deverão promover a regionalização dessa produção.
Por tudo isto, à luz do espírito desses dispositivos, é impossível sustentar as restrições contidas no
disposto do art. 13 do Decreto-Lei nº 236.
b) a Lei nº 9.637, de 15/05/98, que dispõe sobre
a qualificação de entidades como Organizações Sociais e que transformou a Fundação Roquette-Pinto em
Organização Social, modificando a sua qualificação
jurídica, de Fundação de Direito Público para Associação de Direito Privado, prevê em seu art. 19 que:
“As entidades que absorverem atividades de rádio e televisão educativa poderão receber recursos e
veicular publicidade institucional de entidades de di reito público ou privado, a título de apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de programas, eventos e pro jetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e
outras práticas que configurem comercialização de
seus intervalos.”
A Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto, de conseguinte, Organização Social originada da extinta Fundação Roquette Pinto, e à qual
está vinculada a TVE do Rio de Janeiro, uma das
emissoras componentes da ABEPEC, possui respaldo legal para a veiculação de publicidade institucional, o que caracteriza, inegavelmente, um precedente
normativo.
De outra parte, a missão da Radiodifusão Pública, que representa a efetivação do principio constitu-
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cional do artigo 223, da complementaridade, na radi odifusão, dos sistemas público, privado e estatal, só
poderá ser exercida em sua plenitude se contar com
independência editorial, principalmente em relação
ao Ente Estatal que a subvencione.
c) Em função do exposto, a ABEPEC submete à
apreciação de V. Exa. urna proposta inicial contendo
três artigos que resumem os princípios que norteiam
a sua atuação e as demandas que precisam ser atendidas para viabilizar a sobrevivência das emissoras
que representa:
Das rádios e televisões públicas
Art. 1º As Rádios e Televisões Públicas desti nar-se-ão a propiciar o desenvolvimento e a formação
integral do homem, a prestar serviços públicos e a
preservar a identidade cultural da Nação, incorporan do os valores regionais, através de uma programação
educativa, cultural e informativa.
Paragrafo único. Esta programação a ser veicu lada pelas Rádios e Televisões Públicas deverá obe decer aos seguintes princípios:
a) a defesa dos direitos humanos e da informação como instrumento de cidadania;
b) a valorização dos programas como comple mento às ações educadora e formadora da família e
da escola”.
c) a defesa do entretenimento saudável e enriquecedor, que demonstre respeito à inteligência e à
sensibilidade dos ouvintes e telespectadores, sobre tudo das crianças;
d) a defesa da pluralidade, da diversidade e di reitos das minorias, valorizando as culturas regionais
e a identidade nacional;
e) a valorização da criatividade e da inovação na
produção de programas educativos e culturais;
f) a valorização da análise e do espírito crítico e
questionador como forma de estimular a busca de co nhecimento e de informação;
g) a defesa da não submissão às imposições
mercadológicas, em respeito aos ouvintes e telespec tadores como cidadãos.
Art. 2º As Rádios e Televisões Públicas poderão
receber recursos e veicular publicidade institucional
de entidades de direito público ou privado, a título de
apoio cultural, admitindo-se o patrocínio de progra -
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mas, eventos e projetos, vedada a veiculação remunerada de anúncios e outras práticas que configurem
comercialização de seus intervalos.
Art. 3º Somente poderão executar serviços próprios das Rádios e Televisões Públicas, que deverão
necessariamente dispor de autonomia editorial:
a) a União;
b) os Estados e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras, Públicas (Federais, Estaduais ou Municipais) e Privadas;
d) as Fundações, Associações e Organizações
Sociais constituídas no País, sem fins lucrativos e cujos Estatutos prevejam autonomia administrativa, financeira e editorial.
§ 1º As Universidades, Fundações, Associações e Organizações Sociais deverão, compro vadamente, possuir recursos próprios para executar o empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para Rádios e Televisões Públicas não dependerá da publicação de edital,
e os canais serão aqueles atualmente identificados
com a letra “E” ao lado do número, nos respectivos
Planos Básicos de Distribuição de Canais.
§ 3º As atuais concessões de radiodifusão educativa passam a designar-se concessões de radiodifusão pública, devendo os respectivos outorgados
adaptar-se às disposições desta Lei no prazo de um
(um ano) contado de sua publicação.
§ 4º A regulamentação para a outorga de canais para Rádios e Televisões Públicas será objeto de
ato específico, a ser baixado pelo Poder Executivo.
Na certeza de estar contribuindo para o aperfeiçoamento da Radiodifusão brasileira em direção à
sua vocação de instrumento do exercício da cidadania, a ABEPEC, que representa todas as emissoras
educativas e culturais do País, coloca-se à inteira disposição para futuros contatos que se façam necessários, visando ao aperfeiçoamento da atual proposta.
Atenciosamente. – Jorge da Cunha Lima, Diretor Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Cavatcanti
Filho – Representante da sociedade civil) – Está en cerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às l6h33min.)
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SENADO FEDERAL
SECRETARIA - GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ
Ramais: 3488 – 3489 - 3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES ESPECIAIS
E PARLAMENTARES DE INQUÉRITO
Chefe: WILL DE MOURA WANDERLEY
Ramais: 3623 Fax: 3606
Secretários:

FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal 3508)
DULCÍDIA RAMOS CALHÁO (Ramal 3514)
JANICE DE CARVALHO LIMA (Ramal 3511)
IRANI RIBEIRO DOS SANTOS (Ramal 4854)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Chefe: SÉRGIO DA FONSECA BRAGA
Ramais: 3507 - Fax: 3512
Secretários:

MARIA DE FÁTIMA MAIA DE OLIVEIRA (Ramal: 3520)
CLEUDES BOAVENTURA FARIAS NERY (Ramal: 3503)
MARIA CONSUELO DE CASTRO SOUZA (Ramal: 3504)
RILVANA CRISTINA DE SOUZA MELO (Ramal: 3509)
HERMES PINTO GOMES (Ramal: 3502)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

Secretários:

CAE

- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 4605)

CAS

- EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608)

CCJ

- GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972)

CE

- JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604)

CFC

- JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)

CI

- CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354)

CRE

- MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777)

Atualizado em 30.7.2002
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COMISSÕES PERMANENTES
(Arts. 72 e 77 RISF)
1)

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
Presidente: LÚCIO ALCÂNTARA
Vice-Presidente: CARLOS BEZERRA
(27 titulares e 27 suplentes)
PMDB

TITULARES
Francisco Escórcio
Carlos Bezerra
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
João Alberto Souza
Vago
Alberto Silva
Ney Suassuna
Valmir Amaral

UF

MT
AC
AM
MA
PI
PB
DF

TITULARES
Francelino Pereira
José Agripino
Jonas Pinheiro
Antonio Carlos Júnior
Paulo Souto
Waldeck Ornelas
Lindberg Cury

TITULARES
Freitas Neto
Lúcio Alcântara
Lúdio Coelho
Romero Jucá
Ricardo Santos

TITULARES
Eduardo Suplicy
Heloísa Helena
José Fogaça

UF
MG
RN
MT
BA
BA
BA
DF

UF
PI
CE
MS
RR
ES

UF
SP
AL
RS

Ramais

SUPLENTES

3069/3072
2291/2297
1478/4619
3104/3106
4073/4074

1 - Pedro Simon
2 - Iris Rezende
3 – Mauro Miranda
4 – Sérgio Machado
5 - Renan Calheiros
6 – Gerson Camata
3055/3057 7 – Roberto Requião
4345/4346 8 – Amir Lando
1961/1963 9 – Marluce Pinto
PFL
Ramais

SUPLENTES

UF
RS
GO
MS
CE
AL
ES
PR
RO
RR

UF

2411/2417 1 – Jorge Bornhausen
2361/2367 2 – Leomar Quintanilha
2271/2272 3 – Moreira Mendes
2191/2196 4 – Bernardo Cabral
3173/3175 5 – Romeu Tuma
2211/2215 6 – Geraldo Althoff
2011/2017 7 – José Jorge
BLOCO PSDB/PPB
Ramais

SUPLENTES

2131/2137
1 – José Serra
2301/2307
2 – Geraldo Melo
2381/2387
3 – Eduardo Siqueira Campos
2111/2117
4 – Luiz Pontes
2022/2024
5 – Benício Sampaio
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais
3213/3215
3197/3199
1207/1607
2013/2014

SUPLENTES
1 - José Eduardo Dutra
2 – Paulo Hartung (cessão)
3 – Roberto Freire

SC
TO
RO
AM
SP
SC
PE

UF
SP
RN
TO
CE
PI

UF
SE
ES
PE

Ramais
3230/3232
2032/39
2221/2227
2281/2285
5151
3203/3204
2401/2407
3130/3132
2401/2407

Ramais
1123
2071/2072
2231/2237
2081/2087
2051/57
2041/2047
1284/3245

Ramais
2351/2352
2371/2377
4070/4071
3242/3249
4200/4206

Ramais
2391/2397
1031/1231
2161/2164

PDT
TITULAR
Lauro Campos

UF
DF

Ramais
2341/2347

SUPLENTE
1 – Jefferson Péres

UF
AM

Ramais
2061/2063

PSB
TITULAR
Roberto Saturnino (1)

TITULAR

UF
RJ

UF

Ramais
4229/4230

Ramais

SUPLENTE
1 – Ademir Andrade
PTB
SUPLENTE

UF
PA

UF

Ramais
2101/2109

Ramais

Fernando Bezerra
RN
2461/2464
1 – Arlindo Porto
MG
2321/2327
(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas
Sala nº 19 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: Luiz Gonzaga da Silva Filho (Ramal: 4605)
Telefone da Sala de Reunião: 311-32 55
Telefones da Secretaria: 311-3516/4605
Fax: 311-4344 - E-mail: dirceu@senado.gov.br Atualizada em : 09/10/2002.
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1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
SUBCOMISSÃO DE TURISMO

PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES
VICE-PRESIDENTE: WELLINGTON ROBERTO
(05 TITULARES E 05 SUPLENTES)
TITULARES
SUPLENTES
PMDB
GILVAM BORGES
AP-2151/2152 1- ROBERTO REQUIÃO
WELLINGTON ROBERTO (3)
PB-3194/3195 2- IRIS REZENDE
TITULARES
SUPLENTES
PFL
MOREIRA MENDES
RO-2231/33
1- PAULO SOUTO
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO PSDB/PPB
GERALDO MELO (PSDB) (2)
RN-2371/2372 1-EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
TITULARES
SUPLENTES
BLOCO OPOSIÇÃO / PTB
PAULO HARTUNG (1)
ES-1031/1129 1- ARLINDO PORTO

PR- 2401/2407
GO- 2032/2033

BA- 3173/74

TO- 4070/71

MG- 2321/2322

ORIGEM: REQUERIMENTO N º 07-CAE/2001
REUNIÕES:

SALA N º 19 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRETÁRIO:

(- SALA DE REUNIÕES: 311-3255

(- SECRETARIA: 311-3516/4605

E-MAIL: dirceuv@senado.gov.br

FAX: 311-4344

ATUALIZADA EM: 22.02.2002

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 08.10.2001, passando a membro suplente da Comissão, por cessão, em
10.10.2001.
(2) Passou a membro suplente na Comissão, em 17.10.2001.
(3) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
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COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS – CAS
Presidente: ROMEU TUMA
Vice-Presidente: MARINA SILVA
(29 titulares e 29 suplentes)
PMDB

TITULARES
Maguito Vilela
Marluce Pinto
Mauro Miranda
Pedro Simon
Juvêncio da Fonseca
Casildo Maldaner
Gilvam Borges
Valmir Amaral
João Alberto Souza

UF
GO
RO
GO
RS
MT
SC
AP
DF
MA

TITULARES
Romeu Tuma
Jonas Pinheiro
Waldeck Ornelas
Geraldo Althoff
Moreira Mendes
Maria do Carmo Alves
Leomar Quintanilha
Lindberg Cury

UF
SP
MT
BA
SC
RO
SE
TO
DF

TITULARES
Artur da Távola
Benício Sampaio
Luiz Pontes
Chico Sartori
Eduardo Siqueira Campos
Ricardo Santos

UF
RJ
PI
CE
RO
TO
ES

TITULARES
Emília Fernandes
Marina Silva
Tião Viana

UF
RS
AC
AC

Ramais

SUPLENTES

3149/3150
1301/4062
2091/2097
3230/3232
3015/3016
2141/2146
2151/2157
4064/4065
4073/4074

1 – Vago
2 – Vago
3 – Vago
4 – Vago
5 – Amir Lando
6 – Carlos Bezerra
7 – Alberto Silva
8 – Nabor Júnior
9 – Francisco Escórcio
PFL

Ramais

SUPLENTES

2051/2057
1 – Bernardo Cabral
2271/2277
2 – Paulo Souto
2211/2215
3 - José Agripino
2041/2047
4 – Bello Parga
2231/2237
5 – Antonio Carlos Júnior
4055/4057
6 - Vago
2071/2072
7 – Francelino Pereira
2011/2017
8 – José Jorge
BLOCO PSDB/PPB
Ramais

UF

RO
MT
PI
AC
DF

UF

Ramais
2081/2087
3173/3175
2361/2367
3069/3072
2191/2196

MG
PE

2411/2417
1284/3245

2431/2432
Romero Jucá
3085/3086
Luiz Otávio
3242/3249
Geraldo Melo
2251/2258
Teotonio Vilela Filho
4070/4071
Lúcio Alcântara
2022/2024
Lúdio Coelho
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT, PPS)

2331/2337
2186/2189
3038/3493

3130/3132
2291/2297
3055/3057
1478/4619
3069/3072

AM
BA
RN
MA
BA

SUPLENTES

Ramais

Ramais

SUPLENTES
1 – Geraldo Cândido
2 – Heloísa Helena
3 – Roberto Freire

UF
RR
PA
RN
AL
CE
MS

UF
RJ
AL
PE

Ramais
2111/2117
1027/4393
2371/2377
4093/4095
2301/2307
2381/2387

Ramais
2171/2177
3197/99
2161/2164

PDT
TITULARES
Lauro Campos
Sebastião Rocha

UF
RS
AP

TITULAR
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2331/2337
2241/2247

SUPLENTES
1 – Jefferson Peres
2 – Osmar Dias
PSB

Ramais
2101/2109

SUPLENTE

UF
AM
PR

UF

Ramais
2061/2067
2124/2125

Ramais

1 – Vago

(1) Deixou o exercício do mandato, em virtude da reassunção do Titular em 11/03/2002.

Reuniões: Quartas–feiras às 14:00 horas
Secretário: José Roberto A. Cruz
Telefones da Secretaria: 311-4608/3515
09/10/2002

Sala nº 09 – Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-3359
Fax: 311-3652 - E-mail: jrac@senado.gov.br

Atualizada

em:
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2.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO PERMANENTE PARA ACOMPANHAMENTO E INVESTIGAÇÃO DE CASOS DE
EXPLORAÇÃO DO TRABALHO E PROSTITUIÇÃO INFANTO-JUVENIS

PRESIDENTE: Senadora Marluce Pinto
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves
RELATORA: Senadora Heloísa Helena

PMDB
Marluce Pinto

RR – 1301/4062

Valmir Amaral

DF – 4064/4065
PFL

Geraldo Althoff

SC – 2041/2047

Maria do Carmo Alves

SE – 4055/4057

BLOCO PSDB/PPB
VAGO
BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Heloísa Helena

AL – 3197/3199

Emilia Fernandes

RS – 2331/2337

PDT
Sebastião Rocha

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 11A - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.: DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

AP – 2241/2247
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2.2) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO IDOSO

PRESIDENTE: SENADOR LEOMAR QUINTANILHA (1)
VICE-PRESIDENTE: SENADOR JUVÊNCIO DA FONSECA
RELATOR: SENADOR SEBASTIÃO ROCHA

PMDB
JUVÊNCIO DA FONSECA

MT – 1128/1129

MARLUCE PINTO

RR – 1301/4062

PFL
MARIA DO CARMO ALVES
WALDECK ORNELAS

SE – 4055/4057
BA – 2211/2217

BLOCO PSDB/PPB
LEOMAR QUINTANILHA (PFL) (1)

TO – 2071/2072

Vaga cedida ao Bloco PT/PDT/PPS

BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS)
HELOÍSA HELENA

AL – 3197/3199

EMILIA FERNANDES

RS – 2331/2337

PDT
SEBASTIÃO ROCHA

AP – 2241/2247

(1) Desfiliou-se do PPB, sendo indicado membro titular da Comissão pelo PFL, em 18/10/2001.

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359
DESIGNADA EM: 06/10/1999
ATUALIZADA EM: 03/05/2001
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2.3) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO DA SAÚDE

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:

PMDB
Marluce Pinto
Gilvam Borges
João Alberto Souza

RR – 1301/4062
AP – 2151/2157
MA – 4073/4074

PFL
Geraldo Althoff
VAGO

SC – 2041/2047

BLOCO PSDB/PPB
Benício Sampaio
Freitas Neto

PI – 3085/3086
PI – 2131/2137

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Tião Viana

AC – 3038/3493

PDT
Sebastião Rocha

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359

DESIGNADA EM: 26/04/2000
ATUALIZADA EM:

AP – 2241/2247
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2.4) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO

PRESIDENTE: Senador Mauro Miranda
VICE-PRESIDENTE: Senadora Maria do Carmo Alves
RELATOR:

(7 Titulares e 7 Suplentes)

TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Mauro Miranda

GO – 2095/97

1. Casildo Maldaner

MS – 1128/29

2. Vago

SC –

2141/47
Juvêncio da Fonseca

PFL
Lindberg Cury

DF – 2012/15

1. Paulo Souto

SE – 4055/57

2. Waldeck Ornelas

BA –

3173/75
Maria do Carmo Alves

BA –

2211/17

BLOCO PSDB/PPB
Vago

1. Vago

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Emilia Fernandes

RS – 2331/37

PDT
1. Sebastião Rocha
2241/47

PSB
Ademir Andrade

PA – 2101/2109

1. Vago

SECRETÁRIO: JOSÉ ROBERTO A CRUZ
SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3515/4608
FAX: 311-3652
E-MAIL: jrac@senado.gov.br
REUNIÕES: SALA Nº 09 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL.DA SALA DE REUNIÕES: 311-3359
DESIGNADA EM: 03/10/2001
ATUALIZADA EM: 09/10/2001

AP –
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – CCJ
Presidente: BERNARDO CABRAL
Vice-Presidente: OSMAR DIAS
(23 titulares e 23 suplentes)
PMDB

TITULARES
Gerson Camata
Maguito Vilela
Iris Rezende
Sérgio Machado
Pedro Simon
Amir Lando
Roberto Requião

UF

Ramais

ES
GO
GO
CE
RS
RO
PR

3203/3204
3149/3150
2032/39
2281/2285
3230/3232
3130/3132
2401/2407

SUPLENTES
1 – Marluce Pinto
2 – Casildo Maldaner
3 – Wellington Roberto (1)
4 – João Alberto Souza
5 – Carlos Bezerra
6 – Ney Suassuna
7 – Vago

UF

Ramais

RR
SC
PB
MA
MT
PB

1301/4062
2141/2146
3194/95
4073/4074
2291/2297
4345/4346

PFL
TITULARES
Bernardo Cabral
Antonio Carlos Júnior
Francelino Pereira
Bello Parga (2)
Maria do Carmo Alves
Romeu Tuma

UF
AM
BA
MG
MA
SE
SP

Ramais

SUPLENTES
1 – Jorge Bornhausen
2 – Moreira Mendes
3 – Waldeck Ornelas
4 – José Agripino
5 – José Jorge
6 – Leomar Quintanilha

2081/2087
2191/2196
2411/17
3069/3072
4055/57
2051/2057

UF
SC
RO
BA
RN
PE
TO

Ramais
1123
2231/2237
2211/2215
2361/2667
1284/3245
2071/2072

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES
Lúcio Alcântara
Luiz Otávio
Luiz Pontes
Freitas Neto
Romero Jucá

UF
CE
PA
CE
PI
RR

Ramais

SUPLENTES

2301/2307
1027/4393
3242/3249
2131/2137
2111/2117

José Serra
Artur da Távola
Benício Sampaio
Ricardo Santos
Chico Sartori

UF
SP
RJ
PI
ES
RO

Ramais
2351/2352
2431/2432
3085/3086
2022/2024
2251/2258

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
José Eduardo Dutra
Roberto Freire

UF
SE
PE

Ramais

SUPLENTES

2391/2397
2161/2164

1 – Eduardo Suplicy
2 – Marina Silva
3 – José Fogaça

UF
SP
AC
RS

Ramais
1478/4619
2181/2187
1207/1607

PDT
TITULARES
Jefferson Peres
Osmar Dias

UF

Ramais

SUPLENTES

AM
PR

2061/2067
2121/2125

1 – Sebastião Rocha

UF
AP

Ramais
2241/2247

PSB
TITULARES
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

SUPLENTES
1 – Paulo Hartung

UF
ES

Ramais
1031/1231

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002.

Reuniões: Quartas-feiras às 10:00 horas
Secretária: Gildete Leite de Melo
Telefones da Secretaria: 311-3972/4612
Atualizada em 09/10/2002

Sala nº 03 – Ala Senador Alexandre Costa
Telefone da Sala de Reunião: 311-3541
Fax: 311-4315 - E-mail: gildete@senado.gov.br
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3.1. COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ACOMPANHAR E FISCALIZAR AS
“INDICAÇÕES APONTADAS” NO RELATÓRIO FINAL DA “CPI DO JUDICIÁRIO” E
RECEBER NOVAS DENÚNCIAS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS COM O OBJETIVO
DA INVESTIGAÇÃO.

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:
RELATOR:
(7 TITULARES E 7 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB – 3

PFL - 2

BLOCO PSDB/PPB - 1

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS) - 1

SECRETÁRIA: GILDETE LEITE DE MELO

SALA Nº 03 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. SALA DE REUNIÕES: 311-3541
FAX: 311- 4315
E.MAIL- gildete@senado.gov.br

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4612

Criada

Conforme Requerimento nº 12-CCJ, de 1999, nos
termos do Art. 73, do RISF.
Aprovado em 15/12/1999.
•
•

Retirada as indicações pelas Lideranças
em 6 e 13.9.2000.

Atualizada em 30/05/2001
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4)

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO – CE
Presidente: RICARDO SANTOS
Vice-Presidente: MOREIRA MENDES
( 27 titulares e 27 suplentes)
PMDB

TITULARES
Amir Lando
Casildo Maldaner
Gerson Camata
Gilvam Borges
Marluce Pinto
Nabor Júnior
José Sarney
Valmir Amaral
Ney Suassuna

TITULARES
Geraldo Althoff
Moreira Mendes
Waldeck Ornelas
Leomar Quintanilha
José Jorge
Maria do Carmo Alves
(Vaga cedida ao PTB)

TITULARES
Freitas Neto
Artur da Távola
Ricardo Santos
Teotônio Vilela Filho
Benício Sampaio
Luiz Pontes

TITULARES
Eduardo Suplicy
Emília Fernandes
Marina Silva

UF

Ramais

RO
SC
ES
AP
RR
AC
AP
DF
PB

3130/3132
2141/2146
3203/3204
2151/2157
1301/4062
1478/4619
3429/3430
4064/4065
4345/4346

UF

Ramais

SC
RO
BA
TO
PE
SE

2041/2047
2231/2237
2211/2215
2071/2072
1284/3245
4055/4057

UF

Ramais

PI
RJ
ES
AL
PI
CE

SUPLENTES
1 – Mauro Miranda
2 – Pedro Simon
3 – Vago (2)
4 – Sérgio Machado
5 – Alberto Silva
6 – Maguito Vilela
7 – Juvêncio da Fonseca
8 – Vago
9 – Vago
PFL
SUPLENTES

Lindberg Cury
Bernardo Cabral
Francelino Pereira
Jonas Pinheiro
Romeu Tuma
Paulo Souto
Antonio Carlos Júnior
BLOCO PSDB/PPB
SUPLENTES

2131/2137 1 – Eduardo Siqueira Campos
2431/2432 2 – Lúdio Coelho
2022/2024 3 – Chico Sartori
4093/4095 4 – Romero Jucá
3085/3086 5 – Lúcio Alcântara
3242/3249 6 – Luiz Otávio
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)

UF
SP
RS
AC

Ramais
1478/4619
2331/2337
2181/2187

SUPLENTES
1 – Geraldo Cândido
2 – Tião Viana

UF

Ramais

GO
RS

2091/2095
3230/3232

CE
PI
GO
MT

2281/2285
3055/3057
3149/50
3015/3016

UF

Ramais

DF
AM
MG
MT
SP
BA
BA

2011/2017
2081/2087
2411/2417
2271/2272
2051/2057
3173/3175
2191/2196

UF

Ramais

TO
MS
RO
RR
CE
PA

4070/4071
2381/2387
2251/2258
2111/2117
2301/2307
1027/4393

UF

Ramais

RJ
AC

2117/2177
3038/3493

PDT
TITULAR
Álvaro Dias

UF

Ramais

PR

3206/3207

SUPLENTES
1 – Lauro Campos
2 – Sebastião Rocha

UF

Ramais

DF
AP

2341/2347
2241/2247

UF

Ramais

RJ

4229/4230

UF

Ramais

PSB
TITULAR
Paulo Hartung

UF

ES

Ramais

SUPLENTE

1031/1129 1 – Roberto Saturnino (1)
PTB

TITULAR
Arlindo Porto (por cessão do
PFL)

UF

Ramais

MG

2321/2327

SUPLENTE

(1) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(2) Vaga deixada pelo Sr. Robinson Viana, em virtude da reassunção do titular, Senador Ney Suassuna, em 8.04.2002.
Reuniões: Quintas–feiras às 14:00 horas
Sala nº 15 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: Júlio Ricardo B. Linhares
Telefone da Sala de Reunião: 311-3276
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4.1) – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
SUBCOMISSÃO DE RÁDIO E TV
PRESIDENTE:
(09 TITULARES)

TITULARES
PMDB
VAGO
VAGO
VAGO

PFL
VAGO
VAGO

BLOCO PSDB/PPB
VAGO
VAGO

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
VAGO
VAGO

REUNIÕES: SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES
TEL (s) DA SECRETARIA: 311-3498/4604
3276
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-

ATUALIZADA EM:
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4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DE CINEMA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA

PRESIDENTE: FREITAS NETO
VICE-PRESIDENTE: SATURNINO BRAGA

COMPOSIÇÃO: 12 TITULARES E 12 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

JOSÉ FOGAÇA (2)
GERSON CAMATA
PEDRO SIMON
JUVÊNCIO DA FONSECA

RS-1207/1607
ES-3203/04
RS-3232
MS-3015/16

1-VALMIR AMARAL
2-NABOR JÚNIOR
3-CASILDO MALDANER
4-MAURO MIRANDA

DF-1962
AC-1478/4619
SC-2141/42
GO-2091/92

PFL
FREITAS NETO
FRANCELINO PEREIRA
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR

PI – 2131/37
MG-2414/17
BA-2191/96

1-GERALDO ALTHOFF
2-VAGO
3-ROMEU TUMA

SC-2041/47
SP-2051/57

BLOCO (PSDB/PPB)
LÚCIO ALCÂNTARA
RICARDO SANTOS

CE-2303/08
ES-2022/24

1-VAGO
2-VAGO (1)

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
GERALDO CANDIDO (PT)
EMÍLIA FERNANDES (PT)

RJ-2171/77
RS-2331/37

1-EDUARDO SUPLICY (PT)
2-MARINA SILVA (PT)

SP-3213/15
AC-2182/84

PSB
ROBERTO SATURNINO (3)

RJ-4229/30

VAGO

PDT

(1) Em virtude da reassunção do Senador Artur da Távola, em 25/09/2001.
(2) Desfiliou-se do PMDB, em 01.10.2001, filiando-se ao PPS, sendo substituído na Comissão pelo Senador Sérgio
Machado, em 10/10/2001.
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de
17/05/2002

REUNIÕES:

SALA Nº 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604
FAX: 311-3121
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 22/05/2002
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4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO LIVRO
(BANCADA DO LIVRO)

PRESIDENTE:
VICE-PRESIDENTE:

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

JOSÉ SARNEY
MARLUCE PINTO

AP-3429/31
RR-1101/1201

1-GERSON CAMATA
2-MAURO MIRANDA

ES-3203/04
GO-2091/92

PFL
ANTÔNIO CARLOS JÚNIOR
FRANCELINO PEREIRA

BA-2191/96
MG-2414/17

1-WALDECK ORNÉLAS
2-MARIA DO CARMO ALVES

BA-2211/17
SE-4055/57

BLOCO (PSDB/PPB)
RICARDO SANTOS
LÚCIO ALCÂNTARA

ES-2022/24
CE-2303/08

1-FREITAS NETO
2-TEOTÔNIO VILELA FILHO

PI-2131/37
AL-4093/95

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
EMÍLIA FERNANDES - PT

RS-2331/37

1-ROBERTO SATURNINO – PT

RJ-4229/30

PDT

REUNIÃO:

ª FEIRA ÀS

HORAS

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 16/05/02
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4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DO ESPORTE

PRESIDENTE: GERALDO ALTHOFF
VICE-PRESIDENTE: LUIZ OTÁVIO

COMPOSIÇÃO: 7 TITULARES E 7 SUPLENTES

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

VALMIR AMARAL
MAGUITO VILELA

DF-1962
GO-1440/1132

1-MAURO MIRANDA
2-AMIR LANDO

GO-2091/92
RO-3130/32

PFL
GERALDO ALTHOFF
LEOMAR QUINTANILHA

SC-2041/47
TO-2072/73

1-ROMEU TUMA
2-LINDBERG CURY

SP-2051/57
DF-4070/71

BLOCO (PSDB/PPB)
BENÍCIO SAMPAIO
LUIZ OTÁVIO (PPB)

PI-3085/87
PA-3050/4393

1- CHICO SARTORI
2-(VAGO)

RO-

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT-PPS)
1-GERALDO CÂNDIDO – PT

PDT
ÁLVARO DIAS

REUNIÃO:

ª FEIRA ÀS

PR-4059/60

HORAS

SECRETÁRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES

SALA Nº 15 - ALA SEM. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276

TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604/2006
FAX: 311-3121/ 1319
E-MAIL: julioric@senado.gov.br

ATUALIZADA EM: 22/05/2002

RJ-2171/77
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL – CRE
Presidente: JEFFERSON PÉRES
Vice-Presidente: VAGO
(19 titulares e 19 suplentes)
PMDB

TITULARES
Gilberto Mestrinho
Iris Rezende
João Alberto Souza
José Sarney
Sérgio Machado
Valmir Amaral

TITULARES
Francelino Pereira
Bernardo Cabral
Romeu Tuma
José Agripíno
Moreira Mendes

TITULARES
Geraldo Melo
Lúdio Coelho
José Serra
Benício Sampaio

TITULARES
Geraldo Cândido
Tião Viana

UF
AM
GO
MA
AP
CE
DF

UF

AM
SP
RN
RO

UF
RN
MS
SP
PI

UF
RJ
AC

Ramais
3104/3106
2032/2039
4073/4074
3429/3430
2281/2285
1964/1965

SUPLENTES
1 – Mauro Miranda
2 – Francisco Escórcio
3 – Pedro Simon
4 – Roberto Requião
5 – Wellington Roberto (1)
6 – Nabor Júnior
PFL

Ramais

UF
GO
DF
RS
PR
PB
AC

Ramais
2091/2095
3069/3072
3230/3232
2401/2407
3194/3195
1478/4619

SUPLENTES

UF

Ramais

1 – Jorge Bornhausen
2 – Bello Parga (3)
2081/2087
3 – Waldeck Ornelas
2051/2057
4 – Geraldo Althoff
2361/2367
5 – Paulo Souto
2231/2237
BLOCO PSDB/PPB

SC
MA
BA
SC
BA

1123
3069/3072
2211/2215
2041/2047
3173/3175

UF

Ramais

Ramais

SUPLENTES

2371/2377
Artur da Távola
2381/2387
Teotônio Vilela Filho
2351/2352
Freitas Neto
3085/3086
Luiz Otávio
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais

SUPLENTES

2117/2177
3038/3493

1 – Eduardo Suplicy
2 – Emília Fernandes

RJ
AL
PI
PA

UF
SP
RS

2431/2432
4093/4095
2131/2137
1027/4393

Ramais
1478/4619
2331/2337

PDT

TITULAR
Jefferson Peres

UF
AM

Ramais

SUPLENTES

2061/2067

1 – Álvaro Dias

UF

Ramais

PR

3206/3207

UF

Ramais

PSB

TITULARES
Roberto Saturnino (2)

UF
RJ

Ramais
4229/4230
Andrade

SUPLENTES

PA

2101/2109

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002, e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002
Reuniões: Quintas-feiras às 10:00 horas
Sala nº 07 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: Maria Lúcia Ferreira de Melo
Telefone da Sala de Reunião: 311-3367
Telefone da Secretaria: 311-3259/3496/4777
Fax: 311-3546
Atualizada em :09/10/2002
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COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA – CI
Presidente: ALBERTO SILVA
Vice-Presidente: LÚDIO COELHO
(23 titulares e 23 suplentes)
PMDB

TITULARES
Alberto Silva
Fernando Ribeiro
Valmir Amaral
Mauro Miranda
Nabor Júnior
Roberto Requião
Marluce Pinto

TITULARES
Romeu Tuma
Paulo Souto
Leomar Quintanilha
José Jorge
Arlindo Porto (Cessão ao PTB)
Lindberg Cury

TITULARES
Lúdio Coelho
José Serra
Teotônio Vilela Filho
Luiz Otávio
Eduardo Siqueira Campos

TITULARES
Geraldo Cândido (PT)
Heloísa Helena (PT)
José Eduardo Dutra (PT)
Paulo Hartung (PSB) (1)

UF
PI
PA
DF
GO
AC
PR
RR

UF
SP
BA
TO
PE
MG
DF

UF
MS
SP
AL
PA
TO

UF
RJ
AL
SE
ES

Ramais
3055/3057
2441/2447
1961/1066
1478/4619
2401/2407
1101/1201

SUPLENTES
1 – Juvêncio da Fonseca
2 – Iris Rezende
3 – Gerson Camata
4 – Ney Suassuna
5 – Gilberto Mestrinho
6 – Wellington Roberto (2)
7 – Maguito Vilela
PFL

Ramais

SUPLENTES

UF
MS
GO
ES
PB
AM
PB
GO

UF

2052/2053
3173/3175
2071/2072
1284/3245
2321/2327
2011/2017

1 – Jonas Pinheiro
MT
2 – Antonio Carlos Júnior
BA
3 – Maria do Carmo Alves
SE
4 – Geraldo Althoff
SC
5 – Carlos Patrocínio (Cessão ao TO
PTB)
BA
6 – Waldeck Ornelas
BLOCO PSDB/PPB

Ramais

SUPLENTES

2381/2387
1 – Chico Sartori
2351/2352
2 – Benício Sampaio
4093/4095
3 – Luiz Pontes
3050/3093
4 – Freitas Neto
4070//4071
5 – Romero Jucá
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Ramais
2117/2177
3197/1508
2391/2397
1129/7020

SUPLENTES
1 – Emília Fernandes (PT)
2 – Tião Viana (PT)

UF
RO
PI
CE
PI
RR

UF
RS
AC

Ramais
3015/3016
2032/2039
3203/3204
4345/4346
3104/3106
3139/3141
1132/1332

Ramais
2271/2272
2191/2196
4055/4057
2041/2047
4058/4068
2211/2215

Ramais
2251/2258
3085/3086
3242/3249
2131/2137
2111/2119

Ramais
2331/2337
3038/3493

PDT
TITULARES

UF

Ramais

SUPLENTES
1 – Sebastião Rocha
2 – Lauro Campos

UF

Ramais

AP
DF

2242/2243
2341/2347

UF
RJ

Ramais
4229/4230

PSB
TITULARES
Ademir Andrade

UF
PA

Ramais
2101/2109

SUPLENTES
1 – Roberto Saturnino (3)

(1) Desfiliou-se do PPS, em 02.10.2001, filiando-se ao PSB em 05.10.2001
(2) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(3) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
Reuniões: Terças-feiras às 10:00 horas (Ata publicada no DSF, de 12.09.97, páginas 18655/6)
Reuniões: Terças-feiras às 14:00 horas (Regimento Interno)
Sala nº 13 – Ala Senador Alexandre Costa
Secretário: Celso Parente
Telefone da Sala de Reunião: 311-3292
Telefone da Secretaria: 311-4354/4607/4354
Fax: 311-3286
Atualizada em : 09/10/2002
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6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA

SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM
DANOS AO MEIO AMBIENTE.

PRESIDENTE: Senador Geraldo Cândido
RELATOR: Senador Valmir Amaral
COMPOSIÇÃO: (07 TITULARES E 07 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Alberto Silva
Roberto Requião
Gerson Camata

PI – 3055/57
PR – 2401/07
ES – 3203/04

Paulo Souto
Jonas Pinheiro

BA – 3173/75
MT – 2271/77

1- Iris Rezende
2- Valmir Amaral
3- Gilberto Mestrinho
PFL
1- Mario do Carmo Alves
2 – VAGO

GO – 2032/39
DF – 1961/66
AM – 3104/06
SE – 1306/4659

BLOCO PSDB/PPB
Teotonio Vilela Filho AL – 4093/95

1- Luiz Otávio

PA – 3050/3093

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS)
Geraldo Cândido

RJ – 2171/77

1- Roberto Saturnino
PDT

REUNIÕES:
SECRETÁRIO: CELSO PARENTE
SALA Nº 13 – ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/7284/4607
FAX: 311-3286 - TEL. SALA DE REUNIÃO: 311-3292
ATUALIZADA EM:

RJ – 4229/30
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TITULARES
Alberto Silva
Ney Suassuna
Juvêncio da Fonseca
Fernando Ribeiro
Valmir Amaral
Amir Lando
TITULARES
Antonio Carlos Júnior
Geraldo Althoff
Moreira Mendes
Jonas Pinheiro

OUTUBRO 2002

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE – CFC
Presidente: AMIR LANDO
Vice-Presidente: JONAS PINHEIRO
(17 titulares e 9 suplentes)
PMDB
UF
PI
PB
MS
PA
DF
RO
UF
BA
SC
RO
MT

Ramais

SUPLENTES

UF

Ramais

AM
DF
PB

3104/3106
3069/3072
3139/3141

UF

Ramais

MA
MG

3069/3072
2411/2417

UF

Ramais

PI
ES

2131/2137
2022/2024

UF

Ramais

SE

2391/2397

SUPLENTE

UF

Ramais

SUPLENTES

UF

1 – Ademir Andrade

PA

3055/3057 1 – Gilberto Mestrinho
4345/4346 2 – Francisco Escórcio
3015/3016 3 – Wellington Roberto (1)
1049
1961/1966
3130/3132
PFL
Ramais
2191/2196
2041/2047
2231/2237
2271/2272

SUPLENTES
1 – Bello Parga
2 – Francelino Pereira

BLOCO PSDB/PPB
TITULARES

UF

Ramais

SUPLENTES

Eduardo Siqueira Campos TO 4070/4071 1 – Freitas Neto
Chico Sartori
RO 2251/2258 2 – Ricardo Santos
Romero Jucá
RR 2111/2117
BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT,PPS)
TITULARES
Eduardo Suplicy
Heloísa Helena

UF
SP
AL

Ramais
1478/4619
3197/3199

SUPLENTES
1 - José Eduardo Dutra
PDT

TITULAR
Jefferson Péres

UF
AM

Ramais
2061/2067
PSB

TITULARES

UF
RJ

Ramais
4229/4230

Ramais
2101/2109

(1) Comunicação de filiação ao PTB publicada no DSF de 23/02/2002
(2) Comunicação de desligamento do PSB publicada no DSF de 07/03/2002 e de filiação ao PT publicada no DSF de 17/05/2002
(3) Licenciado por 121 dias, a partir de 02/04/2002.
Reuniões: Quartas-feiras às 18:00 horas (*)
Sala nº 06 – Ala Senador Nilo Coelho
Secretário: José Francisco B. Carvalho
Telefone da Sala de Reunião: 311-3254
Telefone da Secretaria: 311-3935/3519
Fax: 311-1060
(*) Horário de acordo com deliberação do Colégio de Presidentes de Comissões e Líderes Partidários.
Atualizada em : 09/10/2002
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7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

SUBCOMISSÃO DESTINADA A ANALISAR O DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL
PROFERIDA NO PROCESSO EM QUE FIGURAM COMO PARTES O BANCO DO NORDESTE
DO BRASIL - BNB E A EMPRESA AGROINDUSTRIAL E REFLORESTADORA - S/A - ARISA.

PRESIDENTE: SENADOR ALBERTO SILVA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR MOREIRA MENDES
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Manifesta o seu regozijo pelo resultado da eleição
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