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Melo
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merciantes e dá outras providências. Sen Waldeck
..
Ornelas
Parecer nQ 1.032, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
de L.ei da Câmara nQ 12, de 2002 (n Q 4.358/2001,
na origem), que dispõe sobre o transporte rodoviá
rio de cargas e dá outras providências. Sen Ademir
Andrade
.
Q
Parecer n 1.033, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto
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.
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são à Fundação Educativa Salesiana Padre Cíce
ro, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Juazeiro do
Norte, estado do Ceará. Sen Lúcio Alcântara ......
Parecer nQ 1.037, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem n Q 292,
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.
Parecer nQ 1.038, de 2002, da Comissão de
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operação de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no valor total equiva
lente a até US$ 47,600,000.00 (quarenta e sete
milhões e seiscentos mil dólares dos Estado Unidos
da América), de principal, entre a Saneamento de
Goiás S/A - SANEAGO e o Banco Interamericano
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gislativo nQ 560, de 2002). Sen Bello Parga .....
Parecer nQ 1.040, de 2002, da Comissão de
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nQ 441, de 2001 (n Q 325/96, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Prata SA para executar serviço de radio
difusão sonora em onda média na cidade de Nova
Prata, estado do Rio Grande do Sul. Sen Emilia
Fernandes.................
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Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 322, de 2002 (n Q 1501/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Prestadora de Serviços à Comunidade
Ibiaense - ASPIA a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Ibiá, estado de Minas
Gerais. Senador Francelino Pereira ......
Parecer nQ 1.042, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nQ
327, de 2002 (n Q 1528/2001 , na Câmara dos Depu
tados) , que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Paranaíba Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Itumbiara, estado de Goiás.
Sen Mauro Miranda.
..
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Parecer nQ 1.043, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 334, de 2002 (n Q 1.610/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a ACIRCI
- Associação Cultural, Informativa, de Radiodifusão
Comunitária de ltororó - Bahia a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Itororó,
estado da Bahia. Sen Antonio Carlos Junior..
Parecer nQ 1.044, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 336, de 2002 (n Q 1.302/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Vieirense - A.C.v. a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
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Marcelino Vieira, estado do Rio Grande do Norte.
Sen Benicio Sampaio
.
Parecer nº 1.045, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 342, de 2002 (nº 1465/2001, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Recuperação, Conservação e Preser
vação da Bacia Do Rio Pardo a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribas do Rio
Pardo, estado de Mato Grosso do Sul. Sen Juvêncio
f..................
da Fonseca
Parecer nº 1.046, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
343, de 2002 (nº 1466/2001 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Desenvolvimento Artistico e Cultu
ral de Caracol a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Caracol, estado de Mato
Grosso do Sul. Sen Juvêncio da Fonseca
Parecer nº 1.047, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
354, de 2002 (nº 1031/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária do Desenvolvimento Social de Igaporã
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Igaporã, estado da Bahia. Sen Antonio
.
Carlos J u n i o r . .
Parecer nº 1.048, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 356, de 2002 (nº 1.503/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o SER
VIR - Serviço de Promoção do Menor a executar
ser viço de radiodifusão comunitária na cidade de
Januária, estado de Minas Gerais. Sen Francelino
Pereira
.
Parecer nº 1.049, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
357, de 2002 (nº 1475/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza o Conselho de
Desenvolvimento Comunitário de Fontoura Xavier
- CONDEFOX a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Fontoura Xavier, estado
do Rio Grande do Sul. Sen Emília Fernandes..
Parecer nº 1.050, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 358, de 2002 (nº 1423/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Rádio Comunitária de AjuricabalRS
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ajuricaba, estado do Rio Grande do Sul.
..
.
Sen Emilia Fernandes.
Parecer nº 1.051, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
362, de 2002 (nº 633/2000, na Câmara dos Depu
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tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Dias Coelho
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Dias Coelho - Morro do Chapéu, estado
..
da Bahia. Sen Antonio Carlos Junior
Parecer nº 1.052, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 371, de 2002 (nº 132212001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza o Con
selho de Desenvolvimento da Comunidade "Pule"
de São Gonçalo do Sapucai a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de São Gonçalo
do Sapucaí, estado de Minas Gerais. Sen Franceli
no Pereira..
..
.
Parecer nº 1.053, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 372, de 2002 (nº 1.330/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fun
dação de Ação Cultural, Educacional e Social de
Panambi (FACESP) a executar serviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de Panambi, estado
do Rio Grande do Sul. Sen Emilia Fernandes.......
Parecer nº 1.054, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 376, de 2002 (nº 1.378/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Radiodifusão Comunitária a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
União, estado do Piauí. Sen Benício Sampaio......
Parecer nº 1055, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 377, de 2002 (nº 1.386/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Pedro Gomes - ACOPE a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pedro Gomes, estado de Mato Grosso do Sul. Sen
..
.
Juvêncio da Fonseca.....
Parecer nº 1.056, de 2002, da Comissão de
Educaçâo, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
381, de 2002 (nº 1.679/2002, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga concessâo
à Editora Boa Vista LIda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Bonfim, estado de Roraima. Sen Romero Jucá....
Parecer nº 1.057, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
382, de 2002 (nº 1.152/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para
o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Luminárias, estado de Minas Gerais Sen France
..
lino Pereira..
.
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Parecer nº 1.058, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 383, de 2002 (nº 1.261/2001, na Câmara dos
Deputados). que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária Vitória de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária naci
dade de Contagem, estado de Minas Gerais. Sen
,. , ,.. ".,
, ". ,.""
Francelino Pereira
Parecer nº 1.059, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 391, de 2002 (nº 1.424/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Cultural Comunitária Jacutinguense de
Radiodifusão - ACCOJAR a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Jacutinga,
estado de Minas Gerais, Sen Arlindo Porto.......
Parecer nº 1.060, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 398, de 2002 (nº 1.458/2001, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Emissoras Soledadense de Radiodifusão
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Soledade, estado do
Rio de Grande do Sul Sen Emilia Fernandes .......
Parecer nº 1,061, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 403, de 2002 (nº 1.471/2001, na Câmara dos
Deputados). que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Beneficente, Cultural e Social
Borboremense a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Borborema, estado de
São Paulo. Sen Romeu Tuma
.
Parecer nº 1.062, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 405, de 2002 (nº 1.493/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão da Difusora Mogia na Comunicação LIda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto,
..
estado de São Paulo. Sen Romeu Tuma
Parecer nº 1.063, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 409, de 2002 (nº 1.513/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Caxambuense de Radiodifusão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caxambu, estado de Minas Gerais, Sen
..,
..
Arlindo Porto,
Parecer nº 1.064, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 416, de 2002 (nº 1.407/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciacão Rádio Comunitária do 3º Milênio de Agudos
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
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cidade de Agudos, estado de São Paulo. Sen Ro
meu Tuma
.
Parecer nº 1.065, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 421, de 2002 (nº 1550/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga con
cessão à Fundação Comunitária e Educativa de
Paracatu para executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Paracatu, estado de
Minas Gerais. Sen Arlindo Porto
.
Parecer nº 1,066, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
426, de 2002 (nº 1.605/2002, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Rádio Comunitária de Oriximiná, R,C.O, a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Orixim iná, estado do Pará, Sen Luiz Otávio. ,..... '..
Parecer nº 1.067, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 430, de 2002 (nº 1.329/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Pradopolense de Apoio à Educação e
Cultura "APAEC" a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Pradópolis, estado de São
Paulo. Sen Romeu Tuma,
.
Parecer nº 1,068, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
436, de 2002 (nº 1.584/2001, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Padre Pelágio  Rádio Xavantes de
Ipameri para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Ipameri, estado
de Goiás. Sen Mauro Miranda
.
Parecer nº 1.069, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 438, de 2002 (nº 1,519/2001, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Rádio Educativa de Iporá - FUNREI
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Iporá, estado
de Goiás. Sen Mauro Miranda
,
,
Parecer nº 1,070, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 441, de 2002 (nº 1,538/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Radiodifusão Itapuí LIda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Santo Antônio da Patrulha, estado do Rio
Grande do Sul. Sen Emilia Fernandes ......
Parecer nº 1,071, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 446, de 2002 (nº 1,578/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à RBN - Rede Brasil Norte de Comunicação
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LIda. para explorar serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Santarém, estado do Pará.
Sen Luiz Otávio....
Parecer nQ 1.072, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre o Ofí cio nQ S/11, de
1982 (n Q 418/82, na origem), do Governo do Estado
do Pará, solicitando autorização do Senado Federal
para alienar uma área de terras de volutas situadas
no Município de Moju, à firma Sococo-Agroindústria
da Amazônia LIda., com base no Ofício nQ 139/2002,
daquele Governo, que solicita o prosseguirDento da
tramitação da matéria. (Projeto de Decreto Legisla
tivo n Q 561, de 2002). Sen Geraldo Melo.....
Parecer nQ 1.073, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 551, de 2002 (n Q 2.098, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão
à Super Rádio DM LIda para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Alegre, estado do Espírito Santo. Sen
Ricardo Santos.
.
.
Parecer nQ 1.074, de 2002, da Comissão Dire
tora, sobre a Redação final do Projeto de Resolução
nQ 67, de 2002, que autoriza a República Federativa
do Brasil a contratar operação de crédito ex1erno
com o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$5,000,000.00 (cinco mi
lhões de dólares dos Estados Unidos da América),
destinando-se os recursos a financiar, parcialmente,
o Programa de Apoio à Modernização do Tribunal
de Contas da União. Sen Edison Lobão .......
Parecer nQ 1.075, de 2002, da Comissão Di
retora, sobre a redação final do Projeto de Reso
lução n° 6, de 2001, que dispõe sobre a estrutura
e o funcionamento da Subsecretaria de Arquivo
do Senado Federal, consolidando os destaques e
as emendas aprovadas pelo Plenário. Sen Edison
Lobão
.
Parecer n° 1.076, de 2002, da Comissão Di
retora, sobre a redação final do Projeto de Decreto
Legislativo n° 560, de 2002, que aprova a Progra
mação Monetária relativa ao quarto trimestre de
. .
.
2002. Edison Lobão.
Parecer de nQ 1.077, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 262, de 2002 (n Q 1.006/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão
da Rádio Clube Marconi LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Paraguaçu Paulista, estado de São Paulo. Sen
Eduardo Suplicy
.
.
Q
Parecer de n 1.078, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 309, de 2002 (nº 1434/01, na Câmara
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dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural de Ouro Verde
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ouro Verde, estado de Goiás. Sen Mauro
. .
.
Miranda..
Parecer de nQ 1.079, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo n Q 314, de 2002 (n Q 1.597/02, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Cruz das Armas FM a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de João
Pessoa, estado da Paraíba. Sen Ney Suassuna...
Parecer de n Q 1.080, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 324, de 2002 (nº 1.506/01, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de São João D'aliança a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São João D'Aliança, estado de Goiás.
.
Sen Mauro Miranda...
Parecer de nQ 1.081, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 328, de 2002 (n Q 1.530/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à KMR - Telecomunicações LIda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Jaciara, estado de Mato Grosso. Sen
Jonas Pinheiro
.
Q
Parecer de n 1.082, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 332, de 2002 (n Q 1.577/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão da SOMPUR - São Paulo Radiodifusão
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de São Paulo,
estado de São Paulo. Sen Eduardo Suplicy...
Parecer de nQ 1.083, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 333, de 2002 (n Q 1.590/02, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Centro
Social e Comunitário dos Moradores de Pastos Bons
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pastos Bons, estado do Maranhão. Sen
.
.
Gilvam Borges...................
Parecer de nº 1.084, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 337, de 2002 (nº 1.305/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Radiodifusão Cultural e Comunitária
Danúzia Danielle a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Escada, estado de
..
Pernambuco. Sen José Jorge
Parecer de nº 1.085, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
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tivo nº 341 , de 2002 (nº 1.463/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão Sousense
- ACRS a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Sousa, estado da Paraíba. Sen
Ney Suassuna
..
Parecer de nQ 1.086, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 346, de 2002 (nº 1.473/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação dos Moradores do Bairro Rosário a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Nazareno, estado de Minas Gerais. Sen Geraldo
Melo..
..
.
2
Parecer de n 1.087, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 348, de 2002 (nº 1.480/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rede Fortal de Comunicações LIda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Cedro, estado do Ceará. Sen
Luiz Pontes.
..
Q
Parecer de n 1.088, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 351, de 2002 (nº 1.124/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Lucena e Castro LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Chapadinha, estado do Maranhão. Sen
..
..
Gilvam Borges.
Parecer de nº 1.089, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 352, de 2002 (nº 1.126/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
dos Amigos da Cultura de Colinas a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Colinas,
.
estado do Maranhão. Sen Gilvam Borges
Parecer de nº 1.090, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 355, de 2002 (nº 1.240/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que renova a concessão
da Fundação Dom Joaquim para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda tropical na cidade
de Tefé, estado do Amazonas. Sen Luiz Otávio....
Parecer de nº 1.091, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 360, de 2002 (n Q 1.390/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão de Recreio
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Recreio, estado de Minas Gerais. Sen Geraldo
Melo..
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Parecer de nQ 1.092, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 363, de 2002 (n Q 878/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Mães de Pirapemas a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pirapemas,
..
estado do Maranhão. Sen Gilvam Borges
Parecer de nQ 1.093, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nQ 364, de 2002 (nº 946/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociacão Comunitária Barra-Cordense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Barra do Corda, estado do Maranhão. Sen Gilvam
..
.
Borges.
Parecer de nQ 1.094, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 366, de 2002 (n Q 1.253/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Regional Centro Norte LIda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Lucas do Rio Verde, estado
de Mato Grosso. Sen Jonas Pinheiro
.
Parecer de nQ 1.095, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 367, de 2002 (n Q 1284/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão de Ribeirão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ribeirão, estado de Pernambuco. Sen
José Jorge
.
Parecer de nº 1.096, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 368, de 2002 (nº 1.304/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária do Bairro São José a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Carpina, estado de Pernambuco. Sen José Jorge.
Parecer de nº 1.097, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 370, de 2002 (n Q 1.308/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Rádio Buíque FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Buíque,
estado de Pernambuco. Sen José Jorge..
Parecer de nº 1.098, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 395, de 2002 (nº 1.452/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Cultural Cristinense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cristina, estado de Minas Gerais. Sen
Geraldo Melo..
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Parecer de nQ 1.099, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 401, de 2002 (n Q 1.468/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico de Guaratinguetá a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Guaratinguetá, estado de São Paulo. Sen Eduardo
......... .
Suplicy. ..... .
Parecer de nQ 1.100, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nQ 402, de 2002 (nº 1.470/01, na Cãmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rio Jaguaribe a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Russas, estado do Ceará. Sen Luiz Pontes.
Parecer de nQ 1.10 1, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 406, de 2002 (n Q 1.500/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são dos Empreendimentos Radiofônicos Sulminas
LIda para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Itajubá, es
tado de Minas Gerais. Sen Geraldo Melo
.
Parecer de nº 1.102, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 407, de 2002 (n Q 1.507/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de
Matinha - MA a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Matinha, estado de do
.
Maranhão. Sen Gilvam Borges
Parecer de nQ 1.103, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 408, de 2002 (nº 1.510/01, na Cãmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária "São Francisco de Assis"
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Porto Franco, estado do Maranhão. Sen
Gilvam Borges
.
Parecer de NQ 1.104, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 410, de 2002 (n Q 1345/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Fundação Cultural Divino Espírito San
to de Jataí, para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Jataí, estado
.
.
de Goiás. Sen Lindberg Cury....
Parecer de nQ 1.105, de 2002, da Comissão
de Educaçâo, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 412, de 2002 (n Q 1.388/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Assistencial da Chapada (AAC) a executar serviço
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de radiodifusão comunitária na cidade de Utinga,
estado da Bahia. Sen Antonio Carlos Junior. ........
Parecer de NQ 1.106, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 413, de 2002 (n Q 1.399/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio
900 de Paty do Alferes LIda. a explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Botelhos, estado de Minas Gerais. Sen
Arlindo Porto.... ..
. .
..
Parecer de NQ 1.107, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 414, de 2002 (n Q 1.401/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Fundação Padre Penteado para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Carmo do Rio Claro, estado de Minas
..
..
Gerais. Sen Arlindo Porto.
Parecer de nQ 1.108, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 415, de 2002 (n Q 1.404/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Caminho Seguro de Bebedouro
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Bebedouro, estado de São Paulo. Sen
Eduardo Suplicy
.
Parecer de n Q 1.109, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 417, de 2002 (n Q 1.408/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Lageado de Comunicação LIda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cuiabá, estado
de Mato Grosso. Sen Jonas Pinheiro.......
Parecer de nQ 1.110, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 418, de 2002 (n Q 1.410/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Venturo sa FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Venturosa,
estado de Pernambuco. Sen José Jorge..
Parecer de nQ 1.111, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ 419, de 2002 (n Q 1.533/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Comunicação e Cultura,
Rádio Comunitária Interlagos a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Campo do
Meio, estado de Minas Gerais Sen Arlindo Porto.
Parecer de nQ 1.112, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 420, de 2002 (n Q 1.534/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural Comunitária União de Sâo Tiago (ACCU)

890

892

894

896

898

900

902

x
Pág.

a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Tiago, estado de Minas Gerais. Sen
Arlindo Porto
.
Parecer de nº 1.113, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 422, de 2002 (nº 1.432/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária "MORIAH" a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Jales,
.
estado de São Paulo. Sen Eduardo Suplicy
Parecer de nº 1.114, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 432, de 2002 (nº 1.555/01, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Popular Passaquatrense de Radiodi
fusão para o Desenvolvimento Artístico e Cultural
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Pasas Quatro, estado de Minas Gerais.
..
.
Sen Geraldo Melo...
Parecer de nº 1.115, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 435, de 2002 (nº 1.595/02, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Assis tencial Soteropolitana a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Salvador,
estado da Bahia. Sen Antonio Carlos Junior....
Parecer de nº 1.116, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 448, de 2002 (nº 1.582/01, na Cãmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Sociedade Rádio Cultura Riograndina
LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Rio Grande, estado
do Rio Grande do Sul. Sen Emilia Fernandes.......
Parecer de nº 1.117, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 449, de 2002 (nº 1.602/02, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Jardim FM LIda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
.
de Jardim, estado do Ceará. Sen Luiz Pontes
Parecer de nº 1.118, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 453, de 2002 (nº 1.648102, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Amigos do Meio Ambiente a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bu
ritizal, estado de São Paulo. Sen Eduardo Suplicy..
Parecer de nº 1.119, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 454, de 2002 (nº 1.656102, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Educativa de Piedade a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
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cidade de Piedade, estado de São Paulo. Sen Edu
..
ardo Suplicy. "
Parecer de nº 1.120, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
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Ata da 124ª Sessão Não Deliberativa Ordinária
em 8 de novembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Mozarildo Cavalcanti
{(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Havendo
número regimental, declaro aberta à sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECER Nº 1.027 , DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado nº 180, de 2002,
de autoria do Senador Edison Lobão, que
altera a Lei nº 8.670, de 30 de junho de
1993, que dispõe sobre a criação de
Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, e dá outras providências.
Relator: Sena dor Paulo Souto
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de Educa ção, em decisão terminativa, o Projeto de Lei do Senado
nº 180, de 2002, que tem por objetivo a criação da Escola
Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras, no Estado do Maranhão.
Com esse propósito, o art. 1º da proposição em
exame determina a alteração do art. 2º da Lei nº 8.670,
de 30 de junho de 1993, de modo a acrescentar o nome
da Escola Agrotécnica Federal de São Raimundo das
Mangabeiras – Maranhão na relação dos estabelecimentos de ensino a serem criados por meio da lei acima
citada.
O projeto em foco esclarece ainda que as despesas necessárias correrão à conta do orçamento do Mi nistério da Educação (MEC) e que o Poder Executivo tomará as providências necessárias à criação da nova escola agrotécnica.

No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição.
II – Análise
O Pólo Sul do Maranhão, região a ser beneficiada com a criação da Escola Agrotécnica Federal de
São Raimundo das Mangabeiras, tem área de 48.696
Km² e população de 136.691 habitantes. Possui clima
privilegiado para produção de grãos e dispõe de forte
potencial para atividades de bovinocultura, avicultura e
suinocultura.
Os agricultores locais necessitam de adequado
supor te técnico nas fases de produção e comercializa ção de seus produtos, de modo a atender às crescentes exigências do mercado consumidor. Nes se sentido,
a instalação de uma escola pública de educação tec nológica para o setor agropecuário é fator de cisivo
para o desenvolvimento regional e me lhoria do padrão
de vida de parcela significativa da população.
Na rede de ensino público, as escolas agrotécnicas federais são as mais requisitadas, por disporem de
recursos adequados para a formação profissional com a
qualidade requerida pelas circunstâncias atuais relativas
às atividades do setor primário da economia.
A criação da Escola Agrotécnica Federal de São
Raimundo das Mangabeiras constitui ação objetiva e relevante para estimular e aperfeiçoar a formação científica e tecnológica dos jovens e, dessa forma, contribuir
para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios que compõem o Pólo Sul do Maranhão.
III – Voto
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do
Projeto de Lei do Senado nº 180, de 2002.
Sala da Comissão, 5-11-2002. – Presidente – Relator.
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Of. nº CE/51/2002
Brasília, 5 de novembro de 2002
A Sua Excelência o Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que esta Comissão
aprovou, em reunião realizada no dia de hoje, Projeto de
Lei do Senado nº 180 de 2002, de autoria de Sua Exce lência o Senhor Senador Edison Lobão e outro(s) Sr(s.)
Senadores que, “Altera a Lei nº 8.670, de 30 de junho de
1993, que dispõe sobre a criação de Escolas Técnicas e
Agrotécnicas Federais, e dá outras providências
Atenciosamente, Senador Ricardo Santos, Presidente da Comissão de Educação.
PARECER Nº 1.028, DE 2002
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, so bre o Projeto de Decreto Legislativo nº
404, de 2002 (nº 1.479/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Areia Branca
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Caraguatatuba, Estado de São
Paulo.
RELATOR: Senador Gilvam Borges
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 404, de 2002 (nº 1.479, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Areia Branca Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 750, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 170, de 27 de
março de 2001, que outorga permissão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi
instruída de conformidade com a legislação aplicável, o
que levou ao seu deferimento.
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É a seguinte a composição acionária do
empreendimento Rádio Areia Branca Ltda.
(cf. fl. 9):
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da

Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator, o Deputado Gastão Vieira.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con si de ra do jurí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vis ta que o exa me da do cu men ta ção que acom panha o PDS nº 404, de 2002, eviden cia o cum primento das for malidades es tabelecidas
na Reso lu ção nº 39, de 1992, do Se nado Fede ral, fi cando carac te ri za do que a enti da de Rá dio Are ia
Branca Ltda. atendeu a todos os requi si tos técnicos
e lega is para habi li tar-se à outor ga da permissão,
opi na mos pela APROVAÇÃO do ato, na for ma do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ mara
dos De pu ta dos.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – Presidente, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
............................................................................................................
XII – apreci ar os atos de concessão e renovação
de concessão de emis soras de rá dio e televisão;
............................................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Com pete ao Poder Exe cutivo outor gar
e renovar concessão, per missão e autorização para o
ser viço de ra diodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o prin cípio da complementaridade dos sis temas pri vado, público e estatal.
§ 1 º – O Congresso Na cional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do rece bi men to
da mensagem.
§ 2º – A não renovação da concessão ou per missão de penderá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Con gresso Nacional, em vota ção nominal.
§ 3º – O ato de ou torga ou renovação somen te
pro du zi rá efeitos le gais após deliberação do Con gresso Na ci o nal, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º – o cancelamento da concessão ou per mis são, antes de vencido o prazo, de pende de de cisão
judicial.
§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rá dio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 1.029, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de
2002 (nº 1.255 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural e Educacional Santo Afonso, para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais.
Relator: Sena dor Arlindo Porto
I – Relatório
Por meio da Men sagem Pre sidencial nº 303, de
2001 , o Pre sidente da República subme te ao Con -
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gresso Naci o nal, nos ter mos do art. 49, in ci so XII,
combinado com o art. 223, § 1º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ato constante da Portaria nº 813, de 28 de de zembro de 2000, que outor ga per mis são à Fun dação
Cul tu ral e Edu cacional Santo Afonso para executar,
pelo prazo de dez anos, sem di re i to de exclusividade,
com fins exclusivamente edu cativos, ser viço de radio difusão so nora em freqüência modulada na cida de de
Co ro nel Fabriciano, Esta do de Mi nas Ge rais.
Nos ter mos do art. 1 6, § 1 0, do Regulamento
dos Ser viços de Radi o di fu são, aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de ou tu bro de 1 963, com a re dação
dada pelo Decreto nº 2.1 08, de 24 de dezembro de
1 996, a outor ga será con cedida medi an te auto ri za ção do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convê nio, após a aprovação do Con gresso Naci o nal, con forme disposto no art. 223, § 3º,
da Consti tu i ção Federal.
A docu men ta ção anexada à Mensagem Pre si dencial in for ma que o processo foi examinado pelos
órgãos técni cos do Mi nistério das Comunicações,
constatando-se estar devi da men te instru í do e em
conformidade com a legislação per tinente.
O referi do projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tec no lo gia, Comunicação e Informática da
Câ ma ra dos Depu ta dos, re cebeu pare cer favorável
de seu re lator, o Deputado Olimpio Pi res, e aprovação
daquele órgão colegiado. Já na Co missão de Consti tuição e Justi ça e de Re dação daquela Casa, o pro je to foi considerado ju rídico, consti tu ci o nal e vazado em
boa técnica le gislativa.
É a seguinte a direção da Fundação Cul tural e Educacional Santo Afonso (cf. fl. 71 ):
• Pre sidente – Danton Barros de Almeida
• Dire tor Execu ti vo – José Raimundo Vidigal
II – Análise
Regulado pelo Decre to nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1 963, com a reda ção dada pelo Decre to nº
2.1 08, de 24 de dezembro de 1 996, o processo de outor ga, pelo Poder Exe cutivo, para execução de ser vi ço de radiodifusão edu ca ti va, condiciona-se ao cum pri men to de exigências dis tintas da quelas observa das nos casos de con cessões ou permissões para exploração de canais co merciais de rá dio e te levisão.
A legislação per ti nen te estabelece que a outor ga para exploração desse tipo de serviço não depen de de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
educativa as exigências da Resolução do Se nado Federal nº 39, de 1 992, que “dispõe sobre formalidades
e crité ri os para a apreciação dos atos de outor ga e re-
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novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e ima gens”.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e funda ções constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 1 4 do Decreto nº 236, de 28
de fevereiro de 1 967, que complementou e modificou a
Lei nº 4.1 1 7, de 27 de agosto de 1 962, que “institui o
Código Brasileiro de Telecomunicações”.
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III – Voto
Diante da regu la ri da de dos proce di men tos e do
cumprimento da legislação per tinente, opi namos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na for ma do
Pro je to de Decreto Le gislativo nº 437, de 2002.
Sala da Comissão, 5 de no vembro de 2002. –
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
............................................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
Art. 49. É da com petência exclusiva do Congres so Nacional:
............................................................................................................
XII – apreci ar os atos de concessão e renovação
de concessão de emis soras de rá dio e televisão;
............................................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
............................................................................................................
Art. 223. Com pete ao Poder Exe cutivo outor gar
e renovar concessão, permissão e au torização para o
ser viço de ra diodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o prin cipio da complementaridade dos sis temas pri vado, público e estatal.
§ 1 º O Congresso Na cional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou per mis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Con gresso Nacional, em vota ção nominal.
§ 3º O ato de outor ga ou re novação somen te
pro du zi rá efeitos le gais após deliberação do Con gresso Na ci o nal, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou per mis são, antes de vencido o prazo, de pende de de cisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rá dio e de quinze
para as de televisão.
............................................................................................................
LEI Nº 4.1 1 7, DE 27 DE AGOSTO DE 1 962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
............................................................................................................
DECRETO-LEI
Nº 236, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1 9 67
Complementa e modifica a Lei nº 4.117
(*), de 27 de agosto de 1962
............................................................................................................
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Art. 1 4. Somen te po derão execu tar servi ço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Esta dos, Ter ri tó ri os e Municípios;
c) as universidades bra sileiras;
d) as fun da ções cons ti tu í das no Bra sil, cu jos
es ta tu tos não contra ri em o Có digo Brasi le i ro de Telecomunicações.
§ 1 º As Universidades e Fun dações deverão,
comprovadamente, possuir re cursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outor ga de canais para a te levisão edu cativa não dependerá da publicação do edital previsto
no ar ti go 34 do Códi go Bra sileiro de Telecomunica ções.
............................................................................................................
DECRETO Nº 2.1 08,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1 996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
............................................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
Of. nº CE/51/2002
Brasília, 5 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vos sa Excelência que esta Comis são aprovou, em reunião re alizada no dia de hoje, Projeto de Lei do Sena do nº 180 de 2002, de autoria de
Sua Excelência o Se nhor Senador Edison Lo bão e outro(s) Sr(s.) Senadores que, “Altera a Lei nº 8.670, de
30 de junho de 1993, que dispõe so bre a criação de
Escolas Técnicas e Agrotécnicas Federais, e dá outras
providências.
Atenciosamente, Senador Ricardo Santos, Presidente da Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Nos termos
do art. 91, do Regimento Interno, fica aberto o prazo de cinco dias úteis para interposição de recurso, por um décimo
da composição da Casa, para que o Projeto de Lei do
Senado nº 180, de 2002, seja apreciado pelo Plenário,
nos termos do art. 91, §§ 3º e 5º, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti, por 20 minutos.
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O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os lamentáveis episódios ocorridos no presídio Bangu 1, no Rio de Janeiro,
levam-nos a refletir sobre a gravidade do narcotráfico em
nosso País. É inacreditável que Fernandinho Beira-Mar,
de facção do Comando Vermelho, tenha conseguido chefiar uma revolta, matar traficantes de facções rivais, fazer
reféns, ameaçá-los de morte violenta, tudo dentro de uma
prisão considerada de segurança máxima.
Esses fatos demonstram o quanto estamos envolvidos com o narcotráfico e, principalmente, consistem em
uma ameaça a nossa soberania. Temos assistido às insistentes intervenções americanas em países da América Latina, com a desculpa de auxiliar no combate às drogas.
Lembramos o caso da Colômbia, sob a mira dos
Estados Unidos há já algum tempo. No governo de Pas trana, iniciou-se a guerra às drogas, que consistiria, principalmente, na eliminação das plantações de coca. Os
plantios de coca naquele país ocupam cerca de 120 mil
hectares e empregam 300 mil agricultores, especialmente
no Sul, o que faz da Colômbia o maior produtor de cocaína do mundo. São ainda cultivados 17 mil hectares de papoula para a extração da heroína.
Os Estados Unidos calculam que 80% da cocaína
e dois terços da heroína consumidos por cerca de 1,3 milhão de usuários no país sejam produzidos na Colômbia.
Em 1999, elaboraram o Plano Colômbia, uma estratégia
para combater o narcotráfico cuja aplicação custaria cerca de US$7,5 bilhões, divididos entre Estados Unidos,
Japão, União Européia e Canadá.
Fracassou a pri meira eta pa do plano. Os perigo sos fu miga mentos das planta ções de coca, ini ciados
em 1999, ca usaram pre ocupações não só na Colôm bia como nos pa íses vi zinhos, in clu si ve o Bra sil, que
tem uma fronte i ra de 1.600 quilômetros de floresta
densa, e onde é rigorosamente im possível de finir
onde termina o território de um país e começa o do
outro. A fu migação com her bi ci das quími cos cons titui
grave amea ça às co mu ni da des in dí ge nas, às flores tas e à vida silvestre na Amazônia. O uso do herbi ci da
gli fo sa to não im pe diu o culti vo da coca, mas des tru iu
os culti vos de ali mentos, cau sou pro ble mas de saúde
e con taminou a água.
As conseqüências da ação americana são tão graves, que o colombiano Ricardo Vargas Meza, da Ação
Andina, considera que “da intenção de ser um ‘plano
para a paz, a prosperidade e o fortalecimento do Estado’,
o Plano Colômbia é, na verdade, um plano para a guerra,
a pobreza e o debilitamento do Estado”.
E, aqui, Sr. Presidente, é interessante lembrar que
os Estados Unidos fazem esse papel de “xerife” em to dos os cantos do mundo e, no nosso caso, sob a desculpa do combate à droga e da defesa de certos interesses.
Mas, na verdade, estão fazendo uma intervenção aberta
em um país amigo. Portanto, é bom que nós, no Brasil –
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tenho repetido isso desta tribuna –, estejamos alerta
para que o próximo passo não seja na Amazônia brasileira, sob a desculpa de que aqui estão se escondendo ou
para cá estão se transferindo os narcotraficantes, os
guerrilheiros. Com essa desculpa daqui a pouco também
vão intervir no Brasil. Aliás, eles têm feito sucessivas
gestões para que o Governo brasileiro se alie a esse plano, dito “Plano Colômbia”, para ajudar, como se fosse
um esforço internacional de combate às drogas. Eles, os
Estados Unidos, que são os maiores consumidores do
mundo! É um paradoxo: de um lado Estados Unidos e
Europa, os maiores consumidores da droga no mundo
querendo combater esse mal justamente onde se produz a droga e, sob esse pretexto, portanto, dominar,
como dominam, a América Latina!
É bom lembrar que um quilo de cocaína comprado
na Colômbia por US$2 mil é vendido, no varejo, nas ruas
de Frankfurt, por US$150 mil – vejam, portanto, o lucro
dessa operação –, concedendo ao narcotráfico um de
seus melhores momentos. Diz-se que a capacidade de
exportação do país é de 500 toneladas de cocaína e que
a capacidade de interdição é de apenas 20%, o que dá
uma exportação de 400 toneladas. Reclama Ricardo
Vargas Meza de perigosos efeitos sociais e ambientais
na aplicação do Plano Colômbia.
A maioria dos analistas critica o caráter militar do
plano. E alguns ainda vão mais longe, considerando que
o interesse em derrotar a guerrilha colombiana e acabar
com as plantações de coca faz parte de um projeto
geo-estratégico de dominação da América Latina. Basta
ver que, apesar da propaganda imperialista de preservação da Amazônia – falsa pregação –, os americanos
não abrem mão das fumigações com desfolhantes, es pecialmente com o uso de fungos como o fusarium
oxysporum, de conseqüências devastadoras para a fauna e a flora da região, podendo transformar a floresta
amazônica em um novo Vietnã.
Nova fase do Plano Colômbia está sendo implementada agora. Um acordo entre camponeses e o go verno colombiano previa uma ajuda para aqueles que
abandonassem as plantações de coca e se dedicassem
a um outro tipo de cultivo. A promessa foi pagar mil dólares a 38 mil camponeses para o cumprimento do acordo.
Entretanto, só 25% deles começaram novos plantios.
Com a ascensão de Alvaro Uribe ao poder, os
Estados Unidos resolveram atacar novamente, uma vez
que, na primeira tentativa, fracassaram totalmente: a produção de coca cresceu 25% nos últimos anos, como se
a interferência americana tivesse ajudado, e não atrapalhado. Agora, o Departamento de Estado americano pretende matar tantos cultivos que o replantio não possa
acompanhar o ritmo.
A ilegalidade da droga fez os preços alcançarem
níveis fantásticos no mercado internacional. Lamentavelmente, o Brasil tem sido um corredor para o transporte
da droga para os Estados Unidos e a Europa. As liga-
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ções do tráfico brasileiro com a Colômbia são intensas.
Fernandinho Beira-Mar, preso naquele país, continua
dominando, de dentro do presídio, o narcotráfico no Rio
de Janeiro e em alguns outros Estados brasileiros.
É preci so que as autoridades bra sileiras aten tem para esse proble ma que nos afe ta de perto. Em
pri me i ro lugar, a possi bi li da de de destru i ção de nos sas flo res tas com as fu migações ameri ca nas, o pe ri go que corre nos sa po pu la ção fron te i ri ça e a pos sibi lidade de conta mi na ção de nossas águas. Isso sem
falar, Sr. Pre sidente, no pe ri go que corre nos sa so be rania à mercê de políticas ameri ca nas de sas tro sas.
Sem pre é bom lembrar a proposta já fei ta pelos Esta dos Uni dos de que os paí ses deve do res podem pa gar suas dí vi das com a cessão de par te de seu terri tó rio, fra se que de monstra o pou co caso daquele país
para com pa í ses mais pobres, de vedores do Fun do
Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Faço, portanto, mais um apelo, desta tribuna, ao novo
Presidente eleito para que atente para a Amazônia brasileira e a inclua como prioridade no seu plano de Governo
para que ela possa continuar sendo brasileira.
Confiando no bom senso e no discernimento de nossas autoridades, esperamos que o Brasil possa sair incólume dessa desastrosa confusão internacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a
palavra à Senadora Emilia Fernandes, por 20 minutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi atentamente o pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti e
solidarizo-me com as preocupações de S. Exª em relação ao combate à violência, à droga e ao narcotráfico e à
imposição da busca da paz por meio da guerra, da violência e do superpoder dos Estados Unidos, tanto do
ponto de vista político quanto econômico. É realmente
um assunto muito preocupante.
Parece-me que não se pode, em nome do combate ao terrorismo, estabelecer um retorno a antigos métodos, principalmente voltados para a guerra. E o Brasil
precisa, dentro de uma visão de soberania nacional, de
relação solidária com os povos e, principalmente, do fortalecimento da América Latina, estar atento e alerta com
a Amazônia. E os dados sobre crescimento da violência
e da pobreza na América Latina são alarmantes.
Hoje pela manhã, eu lia no jornal O Estado de
S.Paulo que a Cepal, Comissão Econômica para a
América Latina, está apresentando o seu relatório de
2002, onde revela o crescimento da pobreza na América
Latina: 44% da população da América Latina, portanto,
221 milhões de pessoas, é constituída de pobres e outro
tanto vive na total miséria, sem condição sequer para se
alimentar ou ter moradia.
Então, num ambiente de pobreza, de desestrutura
econômica e social, as potências deste Planeta deveriam
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muito mais buscar ações coletivas, conjuntas e solidárias
com diferentes países, na direção não de levar a um Plano
Colômbia; sabemos que, com o Plano Colômbia, conhecido por combater o terrorismo e a droga naquele país, hou ve reforço militar, houve políticas de medo, de confronto,
quando se deveria chamar aqueles agricultores – inclusive
como disse o Senador aqui –, que plantam para os americanos consumirem, e buscar alternativas.
Dialogamos com professores e sindicalistas da
Colômbia e eles nos explicaram que há uma miséria total, há uma desestrutura de princípios, há um movimento
revolucionário, em que tentam pelas armas – com que
não concordamos -, estabelecer uma nova ordem naquele país. Mas quais os projetos concretos que os americanos, por exemplo, apresentaram ao país? Nenhum.
Estão estimulando o confronto, assim como estabelecem e definem países como seus inimigos. E a primeira
medida é tomar decisões, como a recente, quer dizer, o
ataque ao Iraque, por exemplo. Já destruíram milhões de
pessoas na guerra com o Afeganistão.
Lemos inclusive uma crítica de um jornal alemão, e
o artigo dizia que o combate ao terrorismo não se faz necessariamente com a pregação da morte e nem com a
sustentação da guerra.
Queremos iniciar este pronunciamento, que não tinha esse conteúdo, dizendo que precisamos observar
atentamente os acontecimentos. Hoje, a CNN espalhou
pelo mundo – e já é notícia também nos jornais e meios
de comunicação do Brasil – que, na nossa tríplice fronteira, Argentina, Paraguai e Brasil, portanto, próxima ao
meu Estado, o Rio Grande do Sul, na nossa Região Sul,
já houve reuniões terroristas. Às vezes, é uma semente
que se planta com conseqüências que, sabemos, não
são as melhores.
Que o Governo brasileiro se manifeste e que os
governos do Paraguai e Argentina também busquem esclarecer esses fatos. Não podemos permitir que as soluções venham por meio de mais violência.
Quero cumprimentar o conteúdo do pronunciamento do Senador Mozarildo Cavalcanti nesta tribuna.
O motivo que nos trouxe à tribuna é, sem dúvida,
dizer que, dentro de todo este contexto de pobreza, de
miséria, de busca de alternativas de inclusão social, de
oportunidades para as pessoas, particularmente defendo que, além, logicamente, do combate à fome, que é o
grande desafio que o nosso próximo Presidente vai bancar, quando abordou o assunto na grande e exitosa reunião que ocorreu ontem, com o chamamento feito pelo
futuro Presidente Lula à sociedade brasileira, às entidades sindicais, à classe empresarial, às organizações
não-governamentais e que foi muito positivo, temos que
buscar o crescimento do País, gerando emprego, distribuindo renda e dando oportunidade às pessoas para
que tenham dignidade e cidadania.
Dentro dessa visão, Sr. Presidente, quero registrar
um evento altamente significativo, que se realizará ama-
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nhã, dia 9 de novembro, no meu Estado, o Rio Grande do
Sul. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por meio
da nossa Secretaria de Educação, estará promovendo o 1º
Congresso Estadual do Mova – Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos do Rio Grande do Sul.
O evento ocorrerá em Porto Alegre e será aberto
pelo nosso Governador Olívio Dutra e pela Secretária
de Educação, a colega professora Lú cia Ca mini. Pre tende reunir en tre cinco a sete mil pessoas. Sob uma
perspectiva de continuidade e afirmação desse Mo vimento, como prática de identificação da Educação Popular, estarão re unidos nomes que se consagraram
defendendo e implementando os Movimentos de Alfabetização nacional e internacional.
Estão sendo esperados e participarão dos trabalhos que se realizarão durante todo o dia Ana Maria Frei re, educadora e viúva de Paulo Freire; Pedro Pontual,
Presidente do Conselho de Educação de Adultos da
América Latina; Sônia Schneider, representante da
Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil; o edu cador Carlos Rodrigues Brandão e Luiz Percival Leme
Britto, Presidente da Associação de Leitura do Brasil, que
vão conduzir as discussões.
Entendemos, Srªs e Srs. Se nadores, que, para
di mi nu ir o analfabetismo e pro mo ver a inclusão so ci al, essa inici a ti va do Go verno gaú cho foi essen ci al. O
Go ver no do Estado criou, em 1999, este Movimento
de Alfabetização, que não é um pro grama de al fa be ti zação tra dicional; ele convo cou os jo vens e adultos a
partir de quinze anos e contou com a par ti ci pa ção de
inú me ras pesso as de mais de se tenta anos nos ban cos escolares por todo Esta do. Por tanto, dentro da
po lí ti ca públi ca edu ca ci o nal, esse movi men to é con si de ra do de gran de pri o ri da de.
Trata-se de uma ação de governo para superar o
analfabetismo entre os jovens e adultos, principalmente porque a educação, a leitura, a escrita e a integração das pessoas com a sua realidade é a afirmação da cidadania.
Esse movimento, base a do na ex pe riên cia inici ada por Pau lo Frei re como Secre tá rio Mu nicipal de
Edu ca ção de São Pa ulo, em 1989, um mo delo im ple men ta do pelo Go verno Demo crá ti co e Po pular do Rio
Gran de do Sul, desta ca-se naci o nal men te como o
pri me i ro Movimento de Alfa betização de Jovens e
Adul tos com atu ação esta du al, abran gen do todos os
497 muni cí pi os do Esta do.
O Mova – RS constrói a leitura e a escrita a partir
da realidade dos educandos. O Estado garante aos integrantes do Mova um processo continuado de formação
pedagógica por meio de cursos, reuniões e encontros
semanais e mensais nas 30 Coordenadorias Regionais
de Educação, além de seminários estaduais em Porto
Alegre.
Hoje, este é um pro je to co letivo: 353 en tidades
conveniadas (Organizações não-Gover na men ta is,
pre fe i tu ras e uni ver si da des) disponibilizam sua es tru -
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tura para que as au las ocor ram; 497 ani madores e
animadoras popu la res são respon sá ve is pela di vul gação e arti cu la ção do Mo vimento em cada Municí pio e re gião do Estado; mais de 7.000 edu cadores e
educadoras alfabetizam, pro movem e in cen ti vam a
participação dos alunos e alu nas nos es pa ços so cia is e na transfor ma ção da realidade, bus cando a for ma ção in tegral do ser huma no.
O proje to conta ainda com 1.159 apoiadoras e
apoiadores pedagógicos, a quem cabe a tare fa de
sub si di ar, tro car idéias com os su jeitos en vol vi dos no
Movimento, ga ran tin do a forma ção peda gó gi ca per ma nen te que as segura a qua lidade soci al do
Mova-RS. E o mais im portante: os re sultados positi vos já al can ça dos. Ve jam V. Exª que, em três anos
deste Mo vimento – é um Mo vimento que englo ba a
sociedade, cha ma as uni versidades, as comu ni da des, às vezes, funci o na numa sala ce di da nos fundos
de uma esco la ou de uma igreja, não é uma al fabeti zação tra dicional, re pito, as pesso as são integradas à
vida da sua comunidade a partir da apren di za gem
que recebem –, mais de 140 mil pesso as, gaú chos e
ga ú chas, homens e mulheres, bus cam no Mova o
aces so àquele que é um dos dire i tos mais impor tan tes do ser hu mano – o dire i to à Edu cação – e a cida dania na sua ple ni tu de.
Portanto, o Movimento de Alfabetização de Jovens
e Adultos do Rio Grande do Sul é um dos componentes
da obra que se concretiza com projetos inéditos implementados pelo nosso atual Governo Gaúcho, como a criação da Universidade Estadual – Pública e Gratuita –,
quando sabemos que, hoje, há uma grande disputa para
que a educação seja vista como mercadoria, que seja
paga, que seja colocada à disposição daqueles que po dem pagar.
No Rio Grande do Sul, nós criamos e já está em
pleno funcionamento a Universidade Pública Estadual,
gratuita, atingindo mais de vinte municípios gaúchos, em
diferentes regiões. Nela não encontramos os cursos tradicionais, porque esses já existem em grande número.
Seus cursos são detidamente trabalhados e construídos
com as comunidades regionais, com as classes empresarial e trabalhadora, com a sociedade em geral, e são
destinados a estimular o progresso da região ou a suprir
a carência de mão-de-obra. Assim, temos, no Rio Gran de do Sul, um patrimônio que necessita e que deverá ser
fortalecido pelo próximo Governo.
Outra iniciativa inédita do Governo gaúcho foi a
elaboração de uma constituinte es colar, com a participação de professores, pais, alunos e funcionários, que
estabeleceu novos parâmetros pedagógicos e novas
orientações para o conteúdo que será desenvolvido
nas escolas. Trata-se de uma nova base para o ensino
público gaúcho.
Sa be mos que isso é a educação abrindo cami nho para que os gaúchos te nham acesso ao co nheci -
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men to, ao tra ba lho e a novas opor tunidades. Essa
mes ma fórmu la, acredi ta mos, será usada para trans formar a realidade de milhões e mi lhões de bra si le i ras e bra si le i ros, es pecialmente das ca ma das mais
populares, que hoje são exclu í dos so ci al, cul tu ral,
econômico e po liticamente pelo não acesso à educa ção, pelo drama do analfa be tis mo.
Sr. Presidente, um País como o nos so, cuja população econo mi ca men te ati va pos sui, em média,
apenas quatro anos de es colaridade, tem a obriga ção de transformar essa situ a ção se quiser ga rantir
so be ra na men te seu fu turo. Para mudar o rumo do
Brasil, será preciso um es forço con junto e articulado
da soci e da de, do Go verno ele ito, dos Go ver nos es ta du a is e muni ci pa is. Esse é o único cami nho para se
colocar em prá tica as medi das vol tadas ao cres ci men to econô mi co, o que é fun damental para que se jam reduzidas as enormes de sigualdades existentes
em nos so País.
A expansão do sistema educacional público e gratuito e a elevação de seus níveis de qualidade são compromissos e prioridades do novo modelo de desenvolvimento social a ser implantado pelo Presidente eleito,
Luiz Inácio Lula da Silva. A educação básica deve ser
gratuita, unitária, laica e efetivar-se na esfera publica
como dever do Estado Democrático. Além de ser determinante para uma formação integral, humanística e científica de sujeitos autônomos, críticos e criativos, a educação básica de qualidade é decisiva para reverter a condição de subalternidade da maioria do nosso povo. É também um alicerce indispensável da inserção competitiva
do Brasil num mundo em que as nações se projetam,
cada vez mais, pelo nível de escolaridade e de conhecimento de suas populações.
O Governo de Lula pretende estimular a absorção
das melhores práticas educacionais desenvolvidas ao
longo dos anos, tanto nos países de economia avançada quanto nas nações que, na História recente, fizeram
do investimento maciço em educação a base para o seu
salto humano e tecnológico. Experiências nacionais e regionais, com certeza, também servirão de inspiração e
serão absorvidas pelo novo Governo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma boa formação da juventude colabora para a retomada do desenvolvimento sustentável, além de ser um diferencial
para a competição do País no mercado internacional. A
educação de qualidade, de outra forma, também é fator
de emancipação e cidadania, contribuindo para que os
jovens se integrem no mercado de trabalho, evitando a
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fragmentação social que alimenta a violência e o crime
organizado.
A partir de 2003, terá início um esforço concentrado de recuperação da escola pública, em todos os níveis, valorizando principalmente a qualidade. Serão adotadas políticas públicas de valorização da cultura nacional,
em sua diversidade regional, como elemento de afirmação da identidade do Brasil. Serão resgatados a auto-estima e o reconhecimento das trabalhadoras e dos trabalhadores em educação.
Portanto, Sr. Presidente, tenho convicção de que o
Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos, o
Mova – RS, implantado no Rio Grande do Sul com muito
êxito, é um exemplo concreto que poderá ser desenvolvido em todo o Brasil.
Quero também, ao concluir, me solidarizar e celebrar
com os mais de 140 mil alfabetizandos e alfabetizandas,
com a equipe de monitores, com o nosso Governo e com
todos os protagonistas que constroem este novo tempo da
educação de jovens e adultos no Rio Grande do Sul, na
certeza de que a continuidade do MOVA será garantida
pelo próximo Governo, porque experiências positivas, independentemente de siglas partidárias, precisam ser reconhecidas, avaliadas e fortalecidas cada vez mais.
Era o registro que gostaria de fazer, Sr. Presidente,
falando da satisfação de compartilharmos amanhã, em
Porto Alegre, durante todo o dia, desse encontro que reunirá aproximadamente sete mil pessoas, de todas as idades, alfabetizadas, que estarão lendo e se expressando
a respeito da possibilidade de se sentirem, hoje, cidadãs
do mundo a partir da leitura e da escrita.
Muito obrigada.
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. Mozarildo Cavalcanti, 4º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 9 horas e 36
minutos.)
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Ata da 125ª Sessão não deliberativa
em 11 de novembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51 ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão e Nabor Júnior

(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)

EXPEDIENTE
MENSAGEM

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Eduardo Siqueira Cam pos, procederá à leitura do
Expediente.

É lido o seguinte:

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 307, DE 2002
(Nº 971 /2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 123 da Constituição Federal, submeto à consideração de Vossas Excelências o nome do
Almirante-de-Esquadra Marcos Augusto Leal de Azevedo,
para exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal Militar
na vaga decorrente da aposentadoria do Almirante-de-Esquadra Domingos Alfredo Silva.
Brasília, 7 de novembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
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PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 92, DE 2002
(Nº 2.105/99, na Casa de origem)
Estabelece parâmetros mínimos
para os Estatutos de Viabilidade Municipal previsto no § 4º, do art. 18 da Constituição Federal de 1988.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta lei dispõe apresentação e publicação dos
Estudos de Viabilidade Municipal, regulamentando a parte
final do art. 18, § 4º, da Constituição Federal, e define registros mínimos para a criação, incorporação, fusão ou des membramento de Municípios.
Ar. 2º Para efeitos desta lei, considera-se:
I – criação, a instituição de um novo Município cujo
território derive:
a) da emancipação de um ou mais distritos ou povoados de um único município:
b) do fracionamento do território de dois ou mais
Municípios preexistentes:
II – incorporação, absorção de um Município que
se extingue, por outro;
III – fusão, a união e dois ou mais Municípios, que
se extinguem, para a formação de um novo Município;
IV – desmembramento, a separação de parcelas
do território de um ou mais Municípios, que se agregam a
outro Município preexistente;
Art. 3º O parcelamento para criação, incorporação,
fusão ou desmembramento de municípios iniciar-se-ão
mediante requerimento de Deputado Estadual, na forma
do regimento interno da Assembléia Legislativa ou de Lei
Estadual, instruído com representação, subscrita por, no
mínimo, cem eleitores com domicílio eleitoral nas áreas
interessadas com as respectivas firmas reconhecidas.
§ 1º Quando se tratar de fusão de municípios ou de
incorporação de um município a outro, é indispensável à
manifestação favorável de cada uma das respectivas
Câmaras de Vereadores;
§ 2º Na hipótese de criação, de incorporação ou
de fusão de Municípios devem ser mencionadas as áreas envolvidas, os limites à sede e nome proposto;
§ 3º Na fixação dos limites municipais serão observadas as seguintes normas:
I – o município deverá ter configuração regular, evitando-se, quando possível, formas anônimas, estrangulamentos e alongamentos exagerados;
II – dar-se-á preferência para delimitação às linhas
naturais, facilmente reconhecíveis;
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III – na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-ão
linhas retas cujos extremos sejam pontos naturais ou facilmente reconhecíveis e dotados de condições de fixidez.
§ 4º A descrição dos limites municipais obedecerá
ao seguinte:
I – os limites de cada município serão descritos integralmente no sentido e marcha dos ponteiros do relógio e partir do ponto mãos ocidental da confrontação ao
Norte;
II – na descrição dos limites municipais será usada
linguagem apropriada, simples, clara e precisa.
Art. 4º Na toponímia dos municípios, observar-se-ão as seguintes normas:
I – não se repetirão topônimos de cidades ou vilas
brasileiras já existentes;
II – não se empregarão designações de datas, vocábulos estrangeiros, nomes de pessoas vivas, ou deles
derivados, e expressões compostas de mais de três palavras, excluídas as partículas gramaticais.
§ 1º Quando duas ou mais localidades tiverem a
mesma denominação, promover-se-á a alteração do to pônimo, ficando com a indicação original a de mais relevada categoria administrativa ou judiciária, na seguinte
ordem de precedência: capital, sede de comarca, sede
de município e sede de distrito.
§ 2º No caso de haver mais de uma localidade
com o mesmo nome, este prevalecerá para a que o possuir a mais tempo.
§ 3º A Assembléia Legislativa poderá determinar a
realização de consulta plebiscitária para eliminação das
repetições de topônimos ou de dupla denominação,
adotados, no que couber, os procedimentos previstos no
art. 3º, caput, desta lei.
§ 4º Para o cumprimento do disposto neste artigo,
será indispensável à audiência da Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística _ IBGE.
Art. 5º Ao município que resulte de fusão de área
territorial integral de dois ou mais municípios, com a ex tinção destes, é dispensada a verificação dos requisitos
previstos nesta lei, o que também ocorrerá na hipótese
de incorporação total.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas neste artigo, o plebiscito consistirá exclusivamente na consulta
às populações dos municípios envolvidos sobre sua
concordância com a fusão ou a incorporação e a sede
do novo município.
Art. 6º Não será permitida a criação ou o desmembramento de Município sem a preservação dos requisitos de continuidade territorial e da unidade histórico-cultural do ambiente urbano, ouvidos a Fundação Instituto
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Brasileiro de Geografia e Estatística _ IBGE e o Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – IBAMA.
Parágrafo único. Nenhuma área urbana de sede
municipal poderá ser desmembrada para criação de município ou incorporação a outro já existente, salvo se a
sede possuir mais de quinhentos mil habitantes e não
houver ofensa ao disposto neste artigo.
Art. 7º Os Estudos de Viabilidade Municipal têm por
finalidade comprovar a existência de condições que permitam a consolidação e o pleno desenvolvimento do novo
Município e devem abranger os seguintes aspectos:
I – viabilidade sócio-ambiental e urbana;
II – viabilidade econômica;
III – viabilidade política e administrativa.
Parágrafo único. A responsabilidade pela elaboração dos Estudos de Viabilidade Municipal é do Poder Legislativo Estadual.
Art. 8º O estudo de viabilidade sócio-ambiental e
urbana deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – a definição dos limites do Município;
II – o número e a tipologia das edificações existentes no núcleo urbano onde se pretende instalar a sede
do novo Município;
III – o padrão de crescimento demográfico da área;
IV – a origem e o destino dos fluxos diários de
transporte de pessoas;
V – a identificação dos bens e valores do patrimônio cultural relevantes para a comunidade das áreas envolvidas.
§ 1º Na análise de viabilidade sócio-ambiental e urbana, devem ser considerados, no mínimo, os seguintes
critérios e condições mínimas:
I – população superior a:
a) quatro mil habitantes, na Região Norte;
b) seis mil habitantes, na Região Centro-Oeste;
c) oito mil habitantes, na Região Nordeste;
d) dez mil habitantes, nas Regiões Sul e Sudeste;
II – eleitorado não inferior a quarenta por cento da
população;
III – existência de equipamentos sociais e de in fra-estrutura compatíveis com as necessidades da população;
IV – centro urbano já constituído com número de
edificações superior a:
a) duzentas, na Região Norte;
b) trezentas, na Região Centro-Oeste;
c) quatrocentas, na Região Nordeste;
d) quinhentas, nas Regiões Sul e Sudeste.
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V – disponibilidade de edificações, no núcleo urbano onde se pretende instalar a sede do novo Município,
suficientes para abrigar, no mínimo:
a) a Prefeitura Municipal e a Câmara de Vereadores;
b) os equipamentos comunitários de educação e
saúde;
VI – disponibilidade para os sistemas de captação
de água potável e de coleta e disposição final de esgotos
sanitários e resíduos sólidos;
VII – garantia da preservação da continuidade territorial e da unidade histórico-cultural das áreas urbanas
envolvidas.
§ 2º A estimativa populacional, para os efeitos desta lei, levará em conta o último censo realizado, atualizado pela projeção da taxa de crescimento ou diminuição
populacional prevista para as áreas.
Art. 9º o estudo de viabilidade econômica deve
conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – estimativa de:
a) receita fiscal da área que irá formar o novo Município, atestada pelo órgão fazendário estadual, com
base na arrecadação do ano anterior ao da realização
do estudo e considerando apenas os agentes econômicos já instalados;
b) receitas provenientes de transferências federais;
II – estimativa dos custos de administração do Município, inclusive:
a) remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e dos servidores públicos da administração direta;
b) despesas de custeio dos órgãos da administração direta;
c) despesas com a prestação dos serviços públicos de interesse local e com a parcela dos serviços de
educação e saúde a cargo do Município;
III – estimativa de investimentos demandados para
a instalação de equipamentos urbanos e comunitários
ainda não existentes no núcleo urbano onde se pretende
instalar a sede do novo Município.
Parágrafo único. Na análise de viabilidade econômica devem ser considerados, pelo menos:
I – a existência de saldo positivo na comparação
entre os valores apurados nos incisos I e II do caput;
II – a arrecadação estadual de impostos, na área
emancipada, equivalente ao valor de tal receita no Município de menor arrecadação no Estado, levando-se em
conta os dois últimos exercícios financeiros.
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Art. 10. O estudo de viabilidade política e administrativa deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – número de representantes que irão integrar a
Câmara de Vereadores;
II – previsão para a prestação dos serviços públi cos considerados essenciais;
III – estimativa do número de servidores públicos
necessários para compor a administração direta.
Parágrafo único. Na análise de viabilidade política
e administrativa deve ser observada a proporção entre o
número de servidores e a população estimada na área
territorial do novo Município.
Art. 11. Os requisitos serão atendidos da seguinte
forma:
I – anexação dos dados constantes na última divulgação dos resultados consolidados dos censos demográficos apurados pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE;
II – apresentação de relatórios técnicos de órgãos
competentes do Governo do Estado, que comprovem o
atendimento das condições previstas nesta lei;
III – apresentação de documentação comprobatória emitida pelo órgão fazendário estadual.
Art. 12. Não será permitido a criação ou o desmembramento de Municípios que impliquem a perda
de viabilidade, segundo os mesmos critérios previstos
nesta lei, para os Municípios de origem.
Art. 13. Os Estudos de Viabilidade Municipal ficarão
à disposição dos interessados, durante um mínimo de
trinta dias, em local acessível, nos núcleos urbanos dos
Municípios envolvidos e na Assembléia Legislativa do
respectivo Estado.
§ 1º Durante esse período deverá ser realizada,
pelo menos, uma audiência pública em cada um dos núcleos urbanos dos Municípios envolvidos, para esclarecimento da população.
§ 2º Além da divulgação prevista no caput, os Estudos de Viabilidade Municipal deverão ser publicados:
I – na íntegra, no órgão oficial de imprensa do Estado;
II – em resumo, em jornal de grande circulação regional, contendo os principais dados e conclusões.
§ 3º Os Estudos de Viabilidade Municipal, bem
como os demais requisitos previstos nesta lei, poderão
ser impugnados dentro do prazo estabelecido no caput
e no § 2º por qualquer eleitor interessado.
§ 4º Se houver impugnação, a Assembléia Legislativa decidirá, na forma determinada pelo seu Regimento
Interno.
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Art. 14. Somente após a comprovação dos Estudos
de Viabilidade Municipal e dos demais requisitos previstos nesta lei, poderá ser realizada a consulta, mediante
plebiscito, às populações dos municípios envolvidos,
desde que autorizada pela Assembléia Legislativa na
forma do seu Regimento Interno.
Art. 15. Determinada a realização de plebiscito pela
Assembléia Legislativa, caberá ao Tribunal Regional
Eleitoral, em no máximo trinta dias da publicação dos
Estudos no órgão oficial de imprensa do Estado, expedir
resolução fixando a data e a forma da consulta plebiscitária, obedecidos os seguintes preceitos:
I – residência do eleitor, há mais de um ano, nas
áreas envolvidas;
II – a cédula oficial conterá as palavras “sim” e
“não”, indicando, respectivamente, a aprovação ou a re jeicão da criação, fusão, incorporação ou desmembramento do Município.
§ 2º Quando houver, na área envolvida, mais de
um centro urbano que dispute a nomeação como sede
do novo Município, a cédula conterá, conforme determinação da Assembléia Legislativa, espaço próprio para
que o eleitor possa declarar sua opção por uma das lo calidades.
§ 3º O Tribunal Regional Eleitoral, em quinze dias a
contar da realização do plebiscito, publicará a ata final de
apuração, com os respectivos mapas, recursos e demais documentos.
§ 4º O recurso não eleitoral será julgado pela
Assembléia Legislativa.
§ 5º Se uma ou mais seções eleitorais ou votos
forem anulados, e importem quantidade que possibilite
alterar o resultado do plebiscito, o TRE realizará nova
consulta, no prazo de trinta dias, se não estiver vencido o
prazo previsto em Lei Complementar federal.
§ 6º Se houver renovação de votação, de termi nada pela Assembléia Legislativa, em razão da falta
de quórum na primeira vo tação, somente poderá ser
repetida outra consulta na legislatura subseqüente.
Art. 16. Somente será admitida a elaboração de
projeto de lei que promova a criação, incorporação, fusão
ou desmembramento de municípios se o resultado do
plebiscito lhe tiver sido favorável pelo voto da maioria
dos eleitores dos municípios envolvidos, que compareceram às urnas, em manifestação a que se tenham
apresentado pelo menos cinqüenta por cento mais um
dos eleitores inscritos.
Art. 17. Caberá à Justiça Eleitoral prover as despesas com a realização das consultas plebiscitárias.
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Art. 18. O novo Município somente será instalado
com a posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores eleitos na forma da Lei.
§ 1º Da solenidade será lavrada ata, que será re metida aos chefes dos poderes constituídos da República e do Estado e, também, à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
§ 2º Os bens públicos municipais, existentes na
área do município recém-criado e instalado, passam
para o domínio deste, independentemente de indenização, sendo os imóveis transcritos no livro próprio, depois
de inventariados.
§ 3º O servidor público municipal, que exerça sua
atividade no território do município recém-instalado, passa a integrar o quadro de pessoal deste, sem prejuízo do
seu tempo de serviço e dos demais direitos previdenciários e sociais, ressalvada a opção, manifestada no prazo
de trinta dias, para permanecer no município de origem,
se lhe for conveniente.
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§ 4º Enquanto não possuir legislação própria, o
município recém-instalado reger-se-á pelas leis do município do qual foi desmembrado.
§ 5º Se o município recém-instalado foi desmembrado de mais de um município, a lei de sua criação determinará a legislação do município a ser aplicada.
Art. 19. Os processos de criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios, cuja tramitação
foi suspensa por ocasião da Emenda Constitucional nº
15, de 1996, serão revistos e prosseguirão seu curso
atendendo ao previsto nesta Lei, realizadas as consultas
plebiscitárias.
Parágrafo único. É assegurada a instalação dos
municípios cujas leis de criação obedeceram a legislação anterior, desde que o resultado do plebiscito tenha
sido favorável, aplicando-se, neste caso, o disposto no
art. 18.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ORIGINAL
Estabelece parâmetros mínimos
para os Estatutos de Viabilidade Municipal previsto no § 4º, do art. 18 da
Constituição Federal de 1988.
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CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
............................................................................................................
TÍTULO III
Da Organização do Estado
CAPÍTULO I
Da Organização Político-Administrativa
Art.18. À organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.
§ 1º Brasília é a Capital Federal.
§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e
sua criação, transformação em Estado ou reintegração
ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar.
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, ou
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente interessada, atra vés de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4º A criação, a incorporação, a fusão e o des membramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual,
dentro do período determinado por lei complementar fe deral e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
§ 4º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 12-9-1996.
..........................................................................
..........................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)

PARECERES
PARECER Nº 1030, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econô micos, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 63, de 2001 (nº 2.862/2000, na Casa de
origem), que dá nova redação ao art. 12
da Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que trata da incidência do imposto
de renda sobre os rendimentos recebidos acumuladamente.
Relator: Senador Geraldo Melo
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I – Relatório
Encaminhado a esta Casa para apreciação, nos
termos do art. 134 do Regimento Comum, o Projeto de
Lei da Câmara nº 63, de 2001, ementado à epígrafe,
compõe-se de dois artigos.
O art. 1º altera a redação do art. 12 da Lei nº 7.713,
de 1988, de molde a dispor o caput que, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física,
o Imposto sobre a Renda incidirá, no mês do recebimento ou crédito, aplicando-se a tabela progressiva e à legislação relativas a cada mês a que se referirem os rendimentos.
Consoante estabelece o § 1º do art. 12 da referida
lei, ora acrescido, não será cobrado o imposto em relação aos meses cujo rendimento, isoladamente considerado, não ultrapassar o limite da isenção.
E o § 2º, acrescido também, dispõe que se deduzirá, para fins de determinação da base de cálculo sujeita
à incidência do imposto, o valor das despesas com ação
judicial, inclusive com advogados, necessárias ao recebimento dos rendimentos, se tiverem sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
O art. 2º do projeto fixa como cláusula de vigência
a data da publicação da futura lei.
A proposição sob análise tem origem em projeto
de lei de autoria do Senhor Deputado Milton Temer,
apresentado em 18-4-2000, e distribuído, inicialmente,
na Câmara dos Deputados, à Comissão de Finanças e
Tributação – CFT, que, em 22-11-2000, aprovou por unanimidade voto do relator, Senhor Deputado Pedro Novais, pela compatibilidade e pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação.
Depois, em 17-5-2001, a Comissão de Constituição
e Justiça e de Redação – CCJR aprovou, em caráter terminativo, também por unanimidade, voto do relator, Se nhor Deputado Nelson Pellegrino, pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, com substitutivo.
Coube, por fim, em 26-6-2001, à referida CCJR dar aprovação unânime à redação final oferecida pelo relator,
Senhor Deputado Osmar Serraglio, obedecidas as disposições regimentais aplicáveis. Com tal redação, o projeto veio a esta Casa revisora em 22-8-2001 (fls. 1 a 5 do
processo).
Essas informações, corroboradas pelo avulso anexado à fl. 8 dos autos, foram colhidas por consulta direta
ao banco de dados informatizados daquela Casa, em
substituição ao resumo da tramitação na Casa de origem, ora constante às fls. 6 e 7, o qual, por lapso, trata de
outra proposição (PL nº2.882/00). É a única discrepância
a observar, no tocante à documentação a que se refere o
art. 261, II, a, do Regimento Interno do Senado.
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Distribuído a esta Comissão de Assuntos Econô micos (CAE) em 27-8-2001, o PLC nº 63, de 2001, veio ao
presente relator no dia 30 seguinte.
II – Análise
Consoante o Regimento Interno (art. 99, I, IV e VII),
compete a esta CAE opinar sobre proposições pertinentes a aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria que lhe seja submetida, tributos, finanças públicas e
outros assuntos correlatos.
Ademais, o Projeto sob análise está sendo objeto
de apreciação pelo Senado Federal, na qualidade de
Casa revisora, nos termos do Regimento Comum (arts.
134 e segs.).
O Autor alega, na justificação, que o projeto, ao
alterar o art. 12 da Lei nº 7.713, de 1988, visa corrigir
erro técnico de tributação na fonte e a injustiça da incidência errônea sobre parcelas isentas, mediante aplicação da tabela progressiva do Imposto sobre a Renda
de Pessoas Físicas, pelo simples fato de estas receberem acumuladamente, em determinado mês, rendimentos atrasados, o que implicaria dupla apenação: atraso
nas quantias salariais devidas e ônus tributário desproporcional, a incidir sobre perdas patrimoniais de trabalhadores, aposentados e assemelhados.
Na Casa de origem, o relator na Comissão de Fi nanças e Tributação salientou que, nas circunstâncias
atuais, está ocorrendo retenção indevida ou a maior de
Imposto de Renda, sobre rendimentos que deveriam
ser diluídos. E que o fato de se elidir essa retenção in devida não constitui beneficio tributário, daí não vis lumbrar qualquer óbice quanto às Leis de Diretrizes
Orçamentárias para 2000 e 2001, nem com referência
à Lei de Responsabilidade Fiscal, até porque o possível impacto na arrecadação é irrelevante e de proble mática ou inviável apuração. O parecer dessa Comis são, aprovado à unanimidade em 22-11-2000, concluiu
pela compatibilidade e pela adequação financeira e
orçamentária e, no mérito, pela aprovação do projeto
de lei.
Por sua vez, a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, em 17-5-2001, opinou unanimemente
pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, na forma do substitutivo oferecido pelo relator, que
aperfeiçoou a redação e a técnica legislativa da proposição.
Nada temos a aduzir a tais manifestações, razão
por que o projeto, tal como consta na redação final
aprovada pela Casa de origem, afigura-se merecer
aprovação.
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III – Voto
À vista do exposto, concluímos pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 63, de 2001.
Sala da Comissão, Lucio Alcantara, Presidente
– Geraldo Melo, Relator – Luiz Pastore – Gilberto
Mestrinho – Bello Parga – Paulo Souto – Wldeck
Ornelas – Lúdio Coelho – Roberto Saturnino – Romeu Tuma – Eduardo Siqueira Campos – Benício
Sampaio – Jefferson Peres.
PARECER Nº 1.031, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da Câmara
nº 128, de 2001 (nº 1.149/1995, na Casa de
origem), que estabelece forma de tributação na importação de mercadorias por
pequenos comerciantes e dá outras providências.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
A proposição em epígrafe per mite às microem presas, as empresas de pequeno porte e aos comerci antes ambulantes importar mercadorias do exterior por
intermédio de associações e cooperativas a que per tençam ou que para esse fim sejam constituídas.
As associações ou cooperativas que realizarem
tais importações responsabilizar-se-ão pela tramitação
de documentos e pelo desembaraço aduaneiro, junto
às alfândegas e repartições públicas incumbidas dos
controles de comércio exterior, e entregarão aos comitentes importadores os documentos necessários à
comprovação da regularidade da importação e do pagamento dos tributos.
Se houver um único documento para cobrir importação realizada por vários comitentes importadores,
ser-lhes-ão entregues cópias daquele, contendo, no
verso, certificação de que o documento original está ar quivado na sede da associação ou cooperativa a que
estão filiados.
Com esse projeto de lei, nas palavras de seu
eminente Autor, o Deputado Luís Mainardi, “regularizar-se-á o deprimente quadro de pequenos contraventores que as autoridades não acham econômico combater
ou que suscitam na população o sentimento de que se
está cometendo uma injustiça ao enquadrá-los legalmente. Evita-se, por outro lado, a concorrência desleal
com comerciantes estabelecidos e permite-se a regula-
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rização nos limites da economia formal de trabalhadores que, de outra forma, cairiam na ilegalidade.”
É o relatório.
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LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996

II – Análise
A Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, que “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”, veda, em seu art. 9º,
XII, a, a opção pelo SIMPLES à pessoa jurídica que reali ze operações relativas à importação de produtos estrangeiros.
Em conseqüência, as microempresas e empresas de pequeno porte que importarem mercadorias,
ainda que por intermédio de associações ou cooperativas a que pertençam ou que hajam sido constituídas
para esse fim, ficarão sujeitas a exclusão do sistema
simplificado de tributação (arts. 12 a 15 da Lei nº 9.317,
de 1996).
Tendo em vista as vantagens do SIMPLES, em
termos de unificação, redução e facilitação das obrigações tributárias, acreditamos que muito poucas empresas o trocariam pela sistemática ora proposta, o que a
tornaria inútil.
Por outro lado, parece-nos remota a possibilida de de se exercer um controle fiscal adequado sobre
tais operações, tendo em vista o grande número de
comitentes que nelas estará envolvido, bem como a
sua dispersão por todo o território nacional, o que tor nará extremamente difícil a confrontação dos documentos comprobatórios de pagamento dos tributos
devidos (Imposto de Importação, Imposto sobre Pro dutos Industrializados e Imposto sobre Operações Re lativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Inter municipal e de Comunicação), em poder das coopera tivas e associações, com as suas cópias entregues
aos comitentes.

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.
Art. 9º Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa
jurídica:
XII – que realize operações relativas a:
a) importação de produtos estrangeiros;
Art. 12. A exclusão do SIMPLES será feita mediante
comunicação pela pessoa jurídica ou de ofício.
Art. 13. A exclusão mediante comunicação da pessoa jurídica dar-se-á:
I – por opção;
II – obrigatoriamente, quando:
a) incorrer em qualquer das situações excludentes
constantes do art. 9º;
b) ultrapassado, no ano-calendário de início de
atividades, o limite de receita bruta correspondente a
R$60.000,OO (sessenta mil reais) multiplicados pelo
número de meses de funcionamento nesse período.
§ 1º A exclusão na forma deste artigo será formalizada mediante alteração cadastral.
§ 2º A microempresa que ultrapassar, no ano-ca lendário imediatamente anterior, o limite de receita bruta
correspondente a R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), estará excluída do SIMPLES nessa condição, podendo mediante alteração cadastral, inscrever-se na
condição de empresa de pequeno porte.
§ 3º No caso do inciso II e do parágrafo anterior,
a comunicação deverá ser efetuada:

III – Voto

a) até o último dia útil do mês de janeiro do
ano-calendário subseqüente àquele em que se deu o
excesso de receita bruta, nas hipóteses dos incisos I e
II do art. 9º;

Em face do acima exposto, somos pela rejeição do
Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 2001.
Sala da Comissão, Waldeck Ornelas, Relator –
Luiz Pastore – Alberto Silva – Ney Suassuna – Bello Parga – Antonio Carlos Junior – Paulo Souto –
Freitas Neto – Romero Jucá – Roberto Saturnino –
Romeu Tuma – Geraldo Althoff – Arlindo Porto.

b) até o último dia útil do mês subseqüente àquele em que houver ocorrido o fato que deu ensejo à ex clusão, nas hipóteses dos demais incisos do art. 9º e
da alínea b do inciso II deste artigo.
Art. 14. A exclusão dar-se-á de ofício quando a
pessoa jurídica incorrer em quaisquer das seguintes hipóteses:
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I – exclusão obrigatória, nas formas do inciso II e §
2º do artigo anterior, quando não realizada por comunicação da pessoa jurídica;
II – embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigada, bem assim pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros,
quando intimado, e demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Sistema
Tributário Nacional);
III – resistência à fiscalização, caracterizada pela
negativa de acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam as
atividades da pessoa jurídica ou se encontrem bens de
sua posse ou propriedade;
IV – constituição da pessoa jurídica por interpostas
pessoas que não sejam os verdadeiros sócios ou acionista, ou o titular, no caso de firma individual;
V – prática reiterada de infração à legislação tribu tária;
VI – comercialização de mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho;
VII – incidência em crimes contra a ordem tributária, com decisão definitiva.
Art. 15. A exclusão do SIMPLES nas condições de
que tratam os arts. 13 e 14 surtirá efeito:
I – a partir do ano-calendário subseqüente, na hi pótese de que trata o inciso I do art. 13;
II – a partir do mês subseqüente ao em que incorrida a situação excludente, nas hipóteses de que tratam
os incisos III a XVIII do art. 9º;
III – a partir do início de atividade da pessoa jurídica, sujeitando-a ao pagamento da totalidade ou diferença dos respectivos impostos e contribuições, devidos de
conformidade com as normas gerais de incidência,
acrescidos, apenas, de juros de mora quando efetuado
antes do início de procedimento de ofício, na hipótese do
inciso II, b, do art. 13;
IV – a partir do ano-calendário subseqüente àquele
em que for ultrapassado o limite estabelecido, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 9º;
V – a partir, inclusive, do mês de ocorrência de
qualquer dos fatos mencionados nos incisos II a VII do
artigo anterior.
§ 1º A pessoa jurídica que, por qualquer razão, for
excluída do SIMPLES deverá apurar o estoque de produtos, matérias-primas, produtos intermediários e materiais
de embalagem existente no último dia do último mês em
que houver apurado o IPI ou o ICMS de conformidade
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com aquele sistema e determinar, a partir da respectiva
documentação de aquisição, o montante dos créditos
que serão passíveis de aproveitamento nos períodos de
apuração subseqüentes.
2º O convênio poderá estabelecer outra forma de
determinação dos créditos relativos ao ICMS, passíveis
de aproveitamento, na hipótese de que trata o parágrafo
anterior.
PARECER Nº 1.032, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 12, de 2002 (nº 4.358 de 2001,
na origem), que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas e dá outras providências.
Relator: Senador Ademir Andrade
Relator ad hoc: Senador Ricardo Santos
I – Relatório
Vem a esta Comissão o projeto de lei epigrafado,
de autoria do Deputado Feu Rosa.
A proposição, que já logrou aprovação na Câmara
dos Deputados, dispõe sobre o transporte rodoviário de
cargas mediante remuneração e a responsabilidade dos
contratantes desses serviços, estando estruturada em
vinte e cinco artigos, cujo conteúdo resume-se no seguinte:
O exercício da atividade é livre, dependendo apenas da inscrição do interessado no Registro Nacional
de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C)
da Agência Nacional de Transportes Terrestres
(ANTT), para a qual são feitas algumas exigências mí nimas, tanto para a Empresa de Transporte Rodoviário
de Cargas (ETC) quanto para o Transportador Autônomo de Cargas (TAC), ficando para definição em regulamento a documentação a ser apresentada para o referido registro.
Tanto a atividade do transportador quanto as relações decorrentes do contrato de transporte rodoviário
de cargas são de natureza comercial, não ensejando
vínculo de emprego, ficando definida a competência,
da Justiça Comum para julgar as ações relativas aos
referidos contratos.
O transporte rodoviário de cargas será efetuado
mediante contrato ou conhecimento de transporte.
O transportador é responsável pela execução dos
serviços de transporte e pelos prejuízos resultantes de
perdas, danos e avarias às cargas, bem como pelos prejuízos decorrentes de atraso na entrega.
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A responsabilidade do transportador tem como li mite:
a) no caso de prejuízos resultantes de perdas e
danos à carga, o valor declarado pelo expedidor e con signado no conhecimento de transportes acrescido do
valor do frete e do seguro correspondentes (ou, se não
houver valor declarado, ao valor de dois DES — Direito
Especial de Saque por quilograma de peso bruto trans portado);
b) no caso de prejuízos resultantes de atraso na
entrega, o valor do frete, salvo cláusula contratual que
estipule outro valor.
A responsabilidade do transportador, que compreende e período desde o recebimento da carga até o momento de sua entrega, se estende às ações e omissões
de seus empregados, prepostos e terceiros contratados,
com direito de regresso contra os últimos.
O atraso na entrega superior a trinta dias dá ao interessado o direito de, considerar a carga como perdida.
O projeto relaciona as hipóteses em que o trans portador será liberado de sua responsabilidade.
O expedidor indenizará o transportador pelas per das, danos ou avarias resultantes de inveracidade na
declaração de carga ou de inadequação dos elementos
que lhe compete fornecer para a emissão do conhecimento de transporte; ato ou fato a ele imputável; inadequação da embalagem; e manuseio, embarque, estiva
ou descarga executados diretamente por ele, seus agentes ou prepostos.
Os operadores de terminais, armazéns e quais quer outros que realizam operações de transbordo são
responsáveis, perante o transportador, pelas perdas e
danos causados à carga quando da realização das referidas operações, inclusive de depósito.
As operações de transporte de carga serão sem pre seguradas contra perdas e danos, devendo o contrato estipular a quem caberá a responsabilidade pela contratação do seguro, se ao contratante dos serviços ou ao
transportador.
A chegada da carga ao destino deverá ser comunicada pelo transportador, devendo o interessado retirá-la
no prazo de trinta dias da notificação, após o que será
considerada abandonada, podendo o referido prazo ser
reduzido nos casos de bens perecíveis ou produtos perigosos.
O prazo de prescrição das ações judiciais pelo
não-cumprimento de responsabilidades decorrentes do
contrato de transporte é de um ano, contado da data da
entrega da carga ou do quadragésimo quinto dia após o
prazo previsto para a entrega, se esta não ocorrer.

NOVEMBRO 2002
Terça-feira 12 21001

A proposição admite que os conflitos entre os contratantes sejam solucionados mediante arbitragem.
Para efeitos fiscais e previdenciários, a parcela
destinada à remuneração da mão-de-obra do TAC, compreendida nos fretes que contratar, corresponderá a
onze inteiros e setenta e um centésimos por cento do
montante bruto recebido a este título.
As infrações às disposições do projeto serão puni das com multas administrativas, que vão de R$550,00
(quinhentos e cinqüenta reais) a R$10.500,00 (dez mil e
quinhentos reais), a serem aplicadas pelo órgão competente, sem prejuízo de cancelamento da inscrição no
RNTR-C, quando for o caso.
Na aplicação do disposto na lei que se originar do
projeto, ficam ressalvadas as disposições previstas em
acordos ou convênios internacionais firmados pela Re pública Federativa do Brasil.
Os arts. 24 e 25 estabelecem que a lei em que o
projeto se converter entrará em vigor na data de sua pu blicação, ficando revogada a Lei nº 6.813, de 10 de julho
de 1980, que limita a exploração da atividade por estrangeiros.
No prazo regimental, não foram apresentadas
emendas à proposição.
É o relatório.
II – Análise
A proposição trata do transporte rodoviário de cargas e de responsabilidade civil, matérias sobre as quais
a União tem competência privativa para legislar, nos termos dos incisos I e XI do art. 22 e do caput do art 178 da
Constituição Federal.
Por outro lado, cabe ao Congresso Nacional dispor
sobre a matéria, sendo legítima a iniciativa parlamentar,
em conformidade com o que estabelecem os arts. 48 e
61 da Carta Magna.
A obrigatoriedade de registro para o exercício da
atividade de transporte rodoviário de cargas mediante
remuneração já se encontra estabelecida na Medida
Provisória nº 2.217-3, de 4 de setembro de 2001, que
modifica a Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001 (norma
que criou a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT), para, entre outras medidas, determinar
que “o exercício da atividade de transporte rodoviário
de cargas, por conta de terceiros e mediante remuneração, depende de inscrição do transportador no Registro
Nacional de Transportadores Rodoviários de Carga –
RNTRC”.
Todavia, a proposição inova ao estabelecer con dições para o referido registro, entre as quais a exigên-
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cia de que o interessado comprove a propriedade ou o
arrendamento de pelo menos um veículo automotor de
carga.
Julgamos a medida oportuna, tendo em vista que o
projeto define requisitos mínimos para o exercício da atividade, que deverão balizar a ANTT na regulamentação
do referido registro obrigatório.
A definição expressa da natureza comercial da atividade e do contrato de transporte rodoviário de cargas é
importante para afastar quaisquer possíveis entendimentos quanto à existência de vinculo empregatício en tre as partes contratantes, evitando-se, com isso, o acionamento da Justiça Trabalhista para resolver conflitos
dessa natureza.
Não restam dúvidas de que, entre as medidas mais
importantes adotadas na proposição, destaca-se a definição das responsabilidades das partes contratantes do
serviço de transporte rodoviário de cargas mediante re muneração.
O detalhamento legal das responsabilidades do
transportador, do expedidor da carga e de outros agen tes envolvidos nas operações de transporte não só pro piciam a agilização do Poder Judiciário, na solução de
conflitos, como também contribui para reduzir as demandas judiciais relacionadas à atividade, tendo em vista ficarem mais claramente definidos os direitos e deveres
das partes.
Na definição das responsabilidades, o projeto busca o equilíbrio dos interesses envolvidos, tendo, como
parâmetro as normas pertinentes à matéria estatuídas
na Lei nº 9.611, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas e dá outras providências.
A obrigatoriedade de segurar contra perdas e da nos a carga é bastante oportuna, parecendo-nos razoável deixar a critério das partes a definição do responsável por sua contratação.
Também merece destaque a expressa previsão legal da possibilidade de solução de conflitos relacionados
aos contratos de transporte rodoviário de cargas mediante arbitragem, sistema que se tem revelado ágil e eficaz, além de desafogar o Poder Judiciário.
Enfim, o projeto vem ao encontro das necessidades do setor de transporte rodoviário de cargas mediante
remuneração, que já há algum tempo vem reivindicando
a regulamentação da atividade, motivo pelo qual deve
ser aprovado.
Julgamos necessários, contudo, alguns aperfeiçoamentos na proposição, era sua maioria apenas de na tureza redacional.

175
Novembro

de

2002

A proposição aborda especificamente o transporte
rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante
remuneração, não dispondo sobre o transporte efetuado
por conta própria, motivo pelo qual sua ementa e seu art.
1º devem ser alterados (Emendas nºs 1 e 2).
O texto do art. 2º do projeto foi incorporado ao dos
arts. 1º e 3º), para os quais estamos propondo emendas,
razão pela qual aquele dispositivo deve ser suprimido
(Emenda nº 3).
Também é importante definir as categorias nas
quais pode ser efetuado o registro do transportador junto
à ANTT. Dispositivo nesse sentido constava do projeto
original e parece ter sido inadvertidamente excluído na
redação final da proposição na Câmara dos Deputados
(Emenda nº 4).
Ainda mediante a Emenda nº 4 estamos propondo que, assim como está previsto em relação ao responsável técnico da Empresa de Transporte Rodoviário
de Cargas (ETC), também seja exigido do Transportador Autônomo de Cargas (TAC), para fins de registro,
experiência anterior ou aprovação em curso específico.
Ademais, propomos que em todos os veículos automotores de carga conste a identificação da ETC ou TAC
que sejam seus proprietários ou arrendatários, com vis tas a facilitar o trabalho de fiscalização.
Como redigido, o art. 5º do projeto enseja a interpretação de que todo contrato de transporte envolve
três partes, quais sejam a ETC, o embargador da carga
e o TAC, motivo pelo qual deve ser modificado. Por ou tro lado, é preciso definir que formas são admitidas
para a prestação do serviço por parte do TAC, pois, do
contrário, não haveria necessidade de inclusão desse
dispositivo no texto do projeto, por desnecessário
(Emenda nº 6).
A informação, ao expedidor ou ao destinatário da
carga, do prazo previsto para sua entrega, so mente se
justifica quando o referido prazo não tiver sido estipu lado no contrato. Por outro lado, não é a denomina ção pelo expedidor que caracteriza a perecibilidade
ou a periculosidade do produto transportado, motivo
pelo qual a expressão “assim de nominada pelo ex pedidor” deve ser suprimida do § 4º do art. 12 do pro jeto. Julgamos oportuno, ain da, o es tabelecimento de
um prazo para carga e descarga do veículo de trans porte, após o qual será devida multa ao transportador
(Emenda nº 8).
A Emenda nº 9 tem por finalidade corrigir erro de
remissão no inciso VI e ajustar a redação do parágrafo
único do art. 13 do projeto.
Não é o transportador que conta com o seguro e
sim a operação de transporte, especialmente conside-
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rando-se que a contratação do seguro pode ser feita
pelo contratante dos serviços, motivo pelo qual a redação do caput do art. 14 deve ser modificada (Emenda nº
10).
As Emendas nºs 5, 7, 11, 12, 13 e 15 têm por finalidade aperfeiçoar a redação dos arts. 4º, 7º, 15, 16, 18 e 22
da proposição, respectivamente.
A Emenda nº 14 tem por finalidade ajustar o art.
19, que trata do prazo de prescrição da pretensão à re paração de danos relacionados aos contratos de transporte.
Finalmente, a Emenda nº 16 visa a assegurar
àqueles que atualmente exploram a atividade de trans porte rodoviário de cargas o direito de continuar a exer cê-la, independentemente do preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo projeto.
III – Voto
Em vista do exposto, manifestamo-nos
pela constitucionalidade e juridicidade do Pro jeto de Lei do Senado nº 12, de 2002, e, no
mérito, pela sua aprovação, com as emendas
a seguir apresentadas:
EMENDA Nº 1-CCJ
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
Dispõe sobre o transporte rodoviário de
cargas por conta de terceiros e mediante remuneração.
EMENDA Nº 2-CCJ
Dê-se ao art. 1º do projeto a seguinte redação:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Transporte
Rodoviário de Cargas (TRC) realizado em vias
públicas, no território nacional, por conta de terceiros e mediante remuneração, os mecanismos de sua operação e a responsabilidade do
transportador.
EMENDA Nº 3-CCJ
Suprima-se o art. 2º do projeto.
EMENDA Nº 4-CCJ
Dê-se ao art. 3º do projeto a seguinte redação:
Art. 3º A atividade econômica de que tra ta o art. 1º é de natureza comercial, exercida
por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscri-
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ção do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas (RNTR-C) da Agência Nacional
de Transportes Terrestres (ANTT), nas seguintes categorias:
I – Transportador Autônomo de Cargas (TAC),
pessoa física, que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;
II – Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas
(ETC), pessoa jurídica, constituída por qualquer forma
prevista em lei, que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal
§ 1º O TAC deverá:
I – comprovar ser proprietário, co-proprietário ou
arrendatário de, pelo menos, um veículo automotor de
cargo, registrado em seu nome no órgão de trânsito,
como veículo de aluguel;
II – comprovar ter experiência de, pelo menos, 3
(três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso
específico.
§ 2º A ETC deverá:
I – ter sede no Brasil;
II – comprovar ser proprietária o arrendatária de
pelo menos um veículo automotor de carga, registrado
no País;
III – indicar e promover .a substituição do Responsável Técnico, que deverá ter pelo menos três anos de
atividade ou ter sido aprovado em curso especifico;
IV – demonstrar capacidade Financeira para o
exercício da atividade e idoneidade de seus sócios e de
seu responsável técnico.
§ 3º Para efeito de cumprimento das exigências
contidas no inciso II do § 2º deste artigo, as Cooperativas de Transporte de Cargas deverão comprovar a
propriedade ou o arrendamento dos veículos automotores de cargas de seus associados.
§ 4º Deverá constar no veículo automotor de car ga, na’ forma ‘a ser regulamentada pela ANTT, o inúmero de registro no RNTR-C de seu proprietário ou ar rendatário.
§ 5º A ANTT disporá sobre as exigências curriculares e a comprovação dos cursos previstos no inciso II
do § lº e no inciso III do § 2º deste artigo.
EMENDA Nº 5-CCJ
Dê-se ao art. 4º do projeto a seguinte redação:
Art. 4º O processo de inscrição e cassação do registro, bem como a documentação exigida para o
RNTR-C, serão regulamentados pela ANTT.
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EMENDA Nº 6– CCJ
Dê-se ao art. 5º do projeto a seguinte redação:
Art. 5º O contrato a ser celebrado entre a
ETC e o TAC ou entre o dono ou embarcador
da carga e o TAC definirá a forma de prestação de serviço desse último, como agregado
ou independente.
§ 1º Denomina-se TAC-agregado aquele
que coloca veículo de sua propriedade ou de
sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por
preposto seu, a serviço do contratante, com
exclusividade, mediante remuneração ceda.
§ 2º Denomina-se TAC-independente
aquele que presta os serviços de transporte
de.carga de que trata esta Lei em caráter
eventual e sem’ exclusividade, mediante frete
ajustado a cada viagem.
EMENDA Nº 7-CCJ
Dê-se ao art. 7º do projeto a seguinte redação:
Art. 7º O transporte rodoviário de cargas
será efetuado sob contrato ou conhecimento
de transporte, que deverá conter informações
para a completa identificação das partes e
‘dos serviços e de natureza fiscal.
EMENDA Nº 8-CCJ
Dê-sé ao art. 12 do projeto a seguinte redação:
Art. 12. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.
§ 1º O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo
hábil, a chegada da carga ao destino.
§ 2º A carga ficará à disposição do interessado, após a comunicação de que trata o §
1º, pelo prazo de trinta dias, se outra condição
não for pactuada.
§ 3º Findo o prazo previsto no § 2º, não
sendo retirada, a carga será considerada
abandonada.
§ 4º No caso de bem perecível ou produto perigoso, o prazo do que trata o § 2º deste
artigo poderá ser reduzido, conforme a natureza da mercadoria, devendo o transportador in formar o fato ao o expedidor e ao destinatário.
§ 5º Atendidas as exigências deste artigo, o prazo máximo para carga e descarga do
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veículo de Transporte Rodoviário de Cargas
será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada
do veículo no endereço de destino; após este
período será devido ao TAC ou à ETC o valor
de R$ 1,00 (um real) por tonelada/hora ou fra ção.
EMENDA Nº 9-CCJ
Dê-se ao inciso VI e ao parágrafo único do art. 13
do projeto a seguinte redação:
Art. 13. ...................................................................
................................................................................
VI – contratação de seguro pelo contratante do serviço de transporte, na forma do art.
14, inciso I, desta Lei.
Parágrafo único. Não obstante às excludentes de responsabilidades previstas, neste
artigo, o transportador è seus subcontratados
serão responsáveis pela agravação das perdas ou danos a que derem causa.
EMENDA Nº 10-CCJ
Dê-se ao caput do art. 14 do projeto a seguinte redação:
Art. 14. Sem prejuízo do seguro de responsabilidade civil contra danos a terceiros
previsto em lei, toda operação de transporte
contará com o seguro contra perdas ou danos
causados à carga, de acordo com o que seja
estabelecido no contrato ou conhecimento de
transporte, podendo o seguro ser contratado:
................................................................................
EMENDA Nº 11-CCJ
Dê-se ao caput do art. 15 do projeto a seguinte redação:
Art. 15. A responsabilidade do transportador por prejuízos resultantes de perdas ou da nos causados às mercadorias é limitada ao
valor declarado pelo expedidor e consignado
no contrato ou conhecimento de transporte,
acrescido dos valores do frete e do seguro
correspondentes.
................................................................................
EMENDA Nº 12-CCJ
Dê-se ao art. 16 do projeto a seguinte redação:
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Art. 16. Quando não definida no contrato
ou conhecimento de transporte, a responsabilidade por prejuízos resultantes de atraso na entrega é limitada ao valor do frete.
EMENDA Nº 13-CCJ
Dê-se ao art. 18 do projeto a seguinte redação:
Art. 18. O expedidor, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, indenizará o transportador pelas perdas, danos ou avarias:
I – resultantes de inveracidade na declaração de carga ou de inadequação dos elementos que lhe compete fornecer para a emissão do conhecimento de transporte, sem que
tal dever de indenizar exima ou atenue a responsabilidade do transportador, nos termos
previstos nesta lei; e
II – quando configurado o disposto nos
incisos I, II e IV do art. 13 desta lei.
EMENDA Nº 14-CCJ
Dê-se ao art. 19 do projeto a seguinte redação:
Art. 19. Prescreve em um ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos
contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano pela parte interessada.
EMENDA Nº 15-CCJ
Dê-se ao art. 22 do projeto a seguinte redação:
Art. 22. As infrações do disposto nesta lei
serão punidas com muitas administrativas de
R$550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) a
R$10.500,00 (dez mil e quinhentos reais), a serem aplicadas pela ANTT, sem prejuízo do
cancelamento da inscrição no RNTR-C, quan do for o caso.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 12, DE 2002.
Sala das Reuniões, 6 de novembro de 2002. –
Bernardo Cabral, Presidente – Ricardo Santos, Relator “ad hoc” – Luiz Pastore – Fernando Ribeiro –
João Alberto Souza – Bello Parga – Íris Rezende –
Jorge Bornhausen – Waldeck Ornélas – Francelino Pereira – Amir Lando – Antônio Carlos Júnior –
Osmar Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER,
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
I – direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;
............................................................................................................
XI – trânsito e transporte;
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a san ção do Presidente da República, não exigida esta para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordi nárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
(*) Redação dada ao artigo pela Emenda Constitucional
nº 7, de 15-8-95:

EMENDA Nº 16-CCJ
Dê-se ao art. 24 do projeto a seguinte redação:
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, assegurando-se aos que já
exercem a atividade de transporte rodoviário
de cargas inscrição no RNTR-C e a continuação de suas atividades, observadas as disposições da presente lei.
Sala da Comissão, 6 de novembro de 2002. –
Ademir Andrade, Relator.
( Comissão de Contituição, Justiça e Cidadania.)

“Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação
dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela
União, atendido o princípio da reciprocidade.
Parágrafo único. Na ordenação do trans porte aquático, a lei estabelecerá as condições
em que o transporte de mercadorias na cabotagem e a navegação interior poderão ser feitos por embarcacões estrangeiras.”
................................................................................
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LEI Nº 9.611, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre o Transporte Multimo dal de Cargas e da outras providências.
LEI Nº 10.233, DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre a reestruturação dos
transportes aquaviário e terrestre, cria o
Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência Nacional
de Transportes Terrestres, a Agência Na cional de Transportes Aquaviários e o
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências.
............................................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.217-3,
DE 4 DE SETEMBRO DE 2001
Altera a Lei nº 10.233, de 5 de junho
de 2001, que dispõe sobre a reestruturação dos transportes aquaviário e terrestre, cria o Conselho Nacional de Integração de Políticas de Transporte, a Agência
Nacional de Transportes Terrestres, a
Agência Nacional os Transportes Aquaviários e o Departamento Nacional de
Infra-Estrutura de Transportes, e dá outras providências.

PARECER Nº 1.033, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justi ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 13, de 2002, (nº 402/99, na
Casa de origem), que “altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 –Códi go de Trânsito Brasileiro“.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2002 (nº
402, de 1999, na Casa de origem), propõe alterações
tópicas em diversos dispositivos do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB), oriundas de dois projetos que, tendo
tramitado conjuntamente naquela Casa, receberam
aprovação na forma do substitutivo ora em análise.
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Da proposição principal, de autoria do Deputado
Inocêncio de Oliveira, vieram às alterações relacionadas com o segmento dos veículos de duas ou de três
rodas, as quais, segundo a justificação apresentada, visam a “corrigir distorções latentes no texto do Código
de Trânsito Brasileiro, em seus arts. 61, 105 e 338”. São
as seguintes às alterações propostas, segundo o objetivo e a justificação específica de cada uma:
– no art. 61, para incluir as motocicletas entre os
veículos cuja velocidade máxima permitida nas rodovias é de cento e dez quilômetros por hora.
A alegação é de que “as motocicletas foram equivocadamente equiparadas a veículos tradicionalmente
lentos, sujeitando-se (...) ao mais baixo limite de velocidade (oitenta quilômetros por hora) previsto no Código
de Trânsito Brasileiro, quando, na realidade, a legislação mundial considera que a velocidade máxima indicada para as motocicletas é igual à dos automóveis”;
– no art. 105, para suprimir da relação dos equi pamentos obrigatórios nas bicicletas o espelho retrovisor e a campainha.
A proposta baseia-se na constatação de que “os
citados equipamentos encontram-se atualmente em
completo desuso em todo o mundo. Tanto assim que
inexistem referências a esse respeito na legislação de
trânsito vigente em países como os Estados Unidos e
os europeus, de modo geral. Além de onerar o custo
do veículo, (...) tais exigências em nada contribuiriam
para aumentar sua segurança no trânsito”;
– no art. 338, para isentar os fabricantes ou im portadores de ciclos da obrigação de fornecer, no ato
da comercialização do veículo, “manual contendo normas de circulação, infrações, penalidades, direção defensiva, primeiros socorros e Anexos do Código de
Trânsito Brasileiro”.
O autor argumenta que o referido material “é es sencialmente dirigido para usuários de veículos automotores” e representa um “impresso com volume correspondente a cerca de 100 páginas, sendo que em
menos de duas delas poder-se-ia esgotar a totalidade
das matérias de interesse direto dos usuários de bicicletas.”
Da proposição apensada (PL nº 474, de 1999),
de autoria do De putado João Cóser, o substitutivo in corporou a proposta de in clusão, no art. 105 do CTB,
de novo item obrigatório nos, veículos de transporte
escolar e nos veículos com mais de dez lugares. Tra ta-se de “equipamento que impeça o deslocamento
do veículo en quanto qualquer das portas estiverem
abertas”. Como justificativa, alega-se que o fato de
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esses veículos poderem ser postos em movimento
sem que as portas es tejam fechadas coloca em risco
a segurança das pes soas que se en contram no interior do veículo.
Distribuído a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não foram oferecidas emendas ao pro jeto no prazo regimental.
II – Análise
A proposição em pauta encontra amparo no art.
22, inciso XI, da Constituição Federal, que determina
ser competência privativa da União legislar sobre trânsito e transportes. Como tal, cabe ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria (art. 48), assegurada a qual quer de seus membros ou comissão a iniciativa de lei
ordinária sobre o assunto, que, de resto, não integra a
reserva de iniciativa própria do Presidente da República
(art. 61).
Inicialmente orientado para corrigir pontos da le gislação que o autor da proposição principal conside rara prejudiciais ao segmento dos veículos de duas ou
de três rodas, o PLC nº 13, de 2002, acabou incorpo rando outra preocupação, objeto do projeto apensado,
a qual diz respeito à segurança dos usuários de veí culos de transporte escolar, assim como daqueles
com capacidade para transportar mais de dez passa geiros.
Em primeiro lugar, considera-se essa diversificação de objetos prejudicial à coesão interna e à unidade
do projeto. Consoante com tal diversidade, o PLC nº 13,
de 2002, adota ementa extremamente genérica (“altera a
Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997”), o que é pouco
recomendável em termos de precisão e clareza – dois
atributos imprescindíveis à redação das leis.
É no mérito, contudo, que reside o principal problema da proposição.
Nesse aspecto, reconhecemos como válidas as
propostas relacionadas com os veículos de duas ou de
três rodas, porque vêm, de fato, contribuir para aperfeiçoar o conjunto das disposições específicas do CTB sobre
o assunto – seja quando definem para as motocicletas
em trânsito nas rodovias um limite de velocidade compatível com o desempenho desses veículos; seja quando
desobrigam as bicicletas do uso de equipamentos superados ou de pouca utilidade à vista das características
dos veículos e suas condições de uso, ou, ainda, quando
dispensam os fabricantes de ciclos de fornecer aos consumidores um material complexo demais para a catego-
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ria do veículo comercializado e para as circunstâncias
que prevalecem na sua utilização.
Afinal de contas, não é mesmo razoável, no que se
refere às velocidades máximas permitidas em rodovias,
que o CTB, em seu art. 61, tenha equiparado as motocicletas a veículos pouco ágeis como as carretas e os caminhões. Nesse particular, estamos diante de equívoco que
mais parece ter sido produto de omissão do que propriamente de intenção do legislador.
Da mesma forma, as demais alterações relacionadas, com os veículos de propulsão humana, de duas ou
de três rodas, mostram-se pertinentes, porque eliminam
exigências desnecessárias e tendem a promover a utili zação dos veículos da categoria (as bicicletas, especificamente, no que se refere à retirada de equipamentos
obrigatórios; e os ciclos, de modo geral, no que se refere
à dispensa de fornecimento da coletânea de normas e
informações de trânsito).
Assim, três das quatro alterações propostas – as
que afetam os arts. 61, 105 e 338 do CTB, referindo-se,
respectivamente às motocicletas, às bicicletas e aos ciclos em geral – são consideradas positivas, simplificadoras e, por isso mesmo, capazes de contribuir para aperfeiçoar o CTB e reduzir entraves à sua aplicação.
Já a quarta alteração – exatamente aquela que
propõe um novo equipamento obrigatório para os veículos de transporte escolar e para aqueles com mais de
dez lugares – mereceu avaliação diferente, conforme relatado a seguir.
Examinando o CTB, constata-se que, ao tratar de
equipamentos obrigatórios dos veículos, a lei limitou-se a
estabelecer apenas alguns deles, reservando ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), órgão máximo
normativo integrante do Sistema Nacional de Trânsito, a
competência para definir outros, julgados necessários à
segurança no trânsito. É o que dispõe o art. 105, caput:
Art. 105. São equipamentos obrigatórios
dos veículos, entre outros a serem estabelecidos pelo Contran:
................................................................................
É evidente que, em matéria de segurança de trân sito, os padrões e as necessidades evoluem rapidamente. A tecnologia aplicada aos veículos, por sua vez,
quando não se antecipa, responde às mudanças na
mesma velocidade.
Assim é que, a todo momento, a indústria automobilística coloca à disposição dos consumidores novos re-
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cursos, novas facilidades, novos itens de segurança ou
de conforto para os usuários dos veículos. Note-se que
inovações desse tipo exigem um período de maturação,
ao longo do qual os fabricantes costumam mantê-las
restritas a determinados modelos, geralmente os de luxo,
enquanto analisam a conveniência e a viabilidade de estendê-las aos demais.
Assim, a dinâmica anteriormente descrita desa conselha iniciativas tendentes a esgotar, ou mesmo, a
ampliar, no corpo da lei, a pauta de itens de segurança
que deve ser exigida dos veículos. Tampouco seria ra zoável que, a cada nova necessidade, devesse a lei ser
alterada, de modo a incluir uma nova exigência ou um
novo equipamento a ser incorporado aos veículos. Daí
porque o CTB, para preservar seu caráter de permanência como lei, transfere ao Contran e às normas de hierarquia infralegal a função de zelar pela melhoria e atualização do padrão de segurança dos veículos.
Resulta, então, descabido, a nosso ver encami nhamento, como matéria de lei, da proposta de introdu ção de um novo equipamento de segurança, obrigatório
para os veículos que especifica. Além de a competên cia para tal ter sido formalmente repassada ao Contran,
a decisão de tornar obrigatório um determinado equipamento é complexa e tem componentes técnicos tão fortes que, para lidar adequadamente com eles, somente
uma estrutura como a do Contran – com o suporte pro vido pelo Departamento Nacional de Trânsito
(DENATRAN) e pelas câmaras temáticas específicas –
está devidamente aparelhada e habilitada.
De acordo com a sistemática adotada pelo Con tran, decisões como essa são necessariamente precedidas de estudos técnicos detalhados, avaliações criteriosas e longos períodos de teste. Somente a partir daí, é
possível concluir sobre a real viabilidade da medida, tendo em conta a eficácia do equipamento confrontada aos
custos de sua aplicação.
A propósito, registre-se que ponderações desse
tipo teriam levado o Poder Executivo a decidir-se pela
aplicação de veto ao dispositivo que, no projeto do CTB
aprovado pelo Congresso Nacional, previa o air-bag
como equipamento de uso obrigatório nos veículos.
Tudo indica, portanto, que o objeto do inciso VII
que o projeto propõe acrescer ao art. 105 do CTB foge,
seguramente, ao domínio do legislador. Não é por outra
razão, aliás, que o caput do artigo em questão repassa
ao Contran a tarefa de definir outros equipamentos obrigatórios nos veículos, além daqueles relacionados nos
seis incisos existentes.

Novembro

de

2002

Vale ressaltar finalmente, por oportuno, que o problema dos acidentes envolvendo lotações e veículos de
transporte escolar em áreas urbanas demanda não apenas soluções baseadas em tecnologia. Aponta igualmente para a necessidade de conscientização dos condutores e dos próprios passageiros, de modo a prevenir
situações de risco motivadas por imprudência ou negligência de ambas as partes.
Nesse sentido, especificamente no que se refere à
habilitação de condutores desse tipo de veículo, o CTB
exige alguns requisitos adicionais. Sabendo-se que a categoria D de habilitação corresponde ao “condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros,
cuja lotação exceda a oito lugares”, é o que estabelece o
art. 145:
Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou
para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
I – ser maior de vinte e um anos;
II – estar habilitado:
................................................................................
a) no mínimo há dois anos na categoria
B, ou no mínimo há um ano na categoria C,
quando pretender habilitar-se na categoria D; e
................................................................................
III – não ter cometido nenhuma infração
grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;
IV – ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do Contran. (Destacamos.)
III – Voto
Diante do exposto, nosso voto é pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 13, de 2002, com as alterações decorrentes das emendas que oferecemos a seguir.
EMENDA Nº 1-CCJ
Dê-se à ementa do Projeto de Lei da Câmara nº 13,
de 2002, a seguinte redação:
“Altera os arts. 61, 105 e 338 da Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997, que ‘institui
o Código de Trânsito Brasileiro’, para dispor
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sobre especificidades dos veículos de duas e
de três rodas.”

EMENDA Nº 2-CCJ
Suprima-se do art. 2º do Projeto de Lei da Câmara
nº 13, de 2002, a expressão “e acrescido do seguinte inciso VII”, bem como a íntegra do texto proposto para o referido inciso.
Sala de Reuniões, 6 de novembro de 2002. – Ber nardo Cabral, Presidente – Francelino Pereira, Relator – Ricardo Santos – Luiz Pastore – Waldeck
Ornélas – Amir Lando – Fernando Ribeiro – João
Alberto Souza – Bello Parga – Romeu Tuma – Se bastião Rocha – Antônio Carlos Júnior – Osmar
Dias – Jefferson Peres.
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Art. 145. Para habilitar-se nas categorias D e E ou
para conduzir veículo de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
PARECER Nº 1.034, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 41, de 2002, (nº
2.219/99, na Casa de origem), que denomina “Aeroporto de Montes Claros/Mário Ribeiro”, o aeroporto da cidade de Montes
Claros, no Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA NO PARECER, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 22. Compete privativamente à União legislar
sobre:
............................................................................................................
XI – trânsito e transporte;
............................................................................................................
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a san ção do Presidente da República, não exigida esta para o
especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as
matérias de competência da União, especialmente sobre:
............................................................................................................
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordi nárias cabe a qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tri bunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos
casos previstos nesta Constituição.
............................................................................................................

LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Código de Trânsito Brasileiro.

O projeto em pauta, originário da Câmara dos Deputados, tem por objetivo homenagear a figura de Mário Ribeiro, mediante atribuição de seu nome ao aeroporto da cidade de Montes Claros, no Estado de Minas
Gerais.
O autor da proposição inicial na Câmara dos De putados, Deputado Walfrido Mares Guia, destaca o im portante papel desempenhado pelo homenageado, Mário Ribeiro da Silveira, falecido em 1999.
Mário Ribeiro foi vereador, vice-prefeito e prefeito
de Montes Claros, além de secretário de Trabalho e
Ação Social do Estado de Minas Gerais. Médico de for mação, foi fundador e primeiro diretor da Faculdade de
Medicina de Montes Claros, em 1969. Teve ainda destacada atuação nas áreas empresarial, esportiva e acadêmica, tendo recebido como homenagem, ainda em vida,
a Medalha de Ouro da Cidade de Montes Claros.
Na Câmara dos Deputados, o projeto recebeu parecer favorável das Comissões de Viação e Transportes;
de Educação, Cultura e Desporto; e de Constituição e
Justiça e de Redação. Ante a inexistência de recurso
para o Plenário, foi o projeto definitivamente aprovado e
encaminhado ao Senado Federal.
Recebido nessa Casa em 26 de abril de 2002, o
projeto foi distribuído a esta Comissão de Educação
(CE).
Não foram oferecidas emendas.
II – Análise
A denominação de vias e estações terminais do
Plano Nacional de Viação é regida pela Lei nº 6.682.
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de 1979. Esta determina que “as estações terminais,
obras de arte ou trechos de via do sistema nacional de
transporte terão a denominação das localidades em
que se encontrem, cruzem ou interliguem, consoante a
nomenclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação” (art. 1º). A Lei admite, ainda, que, mediante lei es pecial, seja atribuída supletivamente a tais equipamentos a designação de um fato histórico ou de nome de
pessoa falecida que haja prestado relevante serviço à
Nação ou à Humanidade (art. 2º). A proposição atende,
portanto, aos preceitos de constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade, além de estar redigido em boa
técnica legislativa.
As informações oferecidas pelo autor da proposição na Câmara dos Deputados demonstram o mérito do
homenageado, justificando plenamente a aprovação do
projeto.
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Art. 2º Mediante lei especial, e observada a regra
estabelecida no artigo anterior, um a estação terminal,
obra de arte ou trecho de via poderá ter, supletivamente,
a designação de um fato histórico ou de nome de pes soa falecida que haja prestado relevante serviço à nação
ou á humanidade.
Art. 3º São mantidas as denominações de estações terminais, obras de arte e trechos de via aprovadas
por lei.
Art. 4º O Poder Executivo regulamentará esta Lei
no prazo de 90 (noventa) dias, estabelecendo, inclusive,
o início de sua execução.
Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
– JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO, Presidente da
República – Eliseu Resende.

III – Voto
Ante o exposto, voto pela aprovação do PLC nº 41,
de 2002.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator –
Gilvam Borges – Ney Suassuna – Moreira Mendes
– Benício Sampaio – Emília Fernandes – Mau ro
Miranda – Juvêncio da Fonseca – Lindberg Cury –
Francelino Pereira – Romeu Tuma – Lúcio Alcân tara – Luiz Otavio – Roberto Saturnino.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 6.682 DE 27 DE AGOSTO DE 1979
Dispõe sobre a denominação de
vias e estações terminais do Plano Nacional de Viação, e dá outras providências.
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º As estações terminais, obras de arte ou trechos de via do Sistema Nacional de Transporte terão a
denominação das localidades em que se encontrem,
cruzem ou interliguem, consoante a nomenclatura estabelecida pelo Plano Nacional de Viação.
Parágrafo único. Na execução do disposto neste
artigo será ouvido, previamente, em cada caso, o órgão
administrativo competente.

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 63, de 2001 (nº 2.862/2000, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 12 da Lei nº 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que trata da incidência
do imposto de renda sobre os rendimentos recebidos
acumuladamente; o Projeto de Lei da Câmara nº 12,
de 2002 (nº 4.358/2001, na Casa de origem), que dispõe
sobre o transporte rodoviário de cargas e dá outras
providências; Projeto de Lei da Câmara nº 13, de
2002 (nº 402/99, na Casa de origem), que altera a Lei nº
9.503, de 23 de setembro de 1997 – Código de Trânsito Brasileiro (altera dispositivos referentes aos veículos
de duas ou três rodas); e Projeto de Lei da Câmara nº
41, de 2002 (nº 2.219/99, na Casa de origem), que denomina “Aeroporto de Montes Claros/Mário Ribeiro” o
aeroporto da cidade de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, cujos pareceres foram lidos anteriormente,
ficarão perante a Mesa durante cinco dias úteis, a fim de
receberem emendas, nos termos do art. 235, II, “d”, do
Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da Câmara nº 128, de 2001 (nº 1.149/95, na Casa de origem), que
estabelece forma de tributação na importação de mer cadorias por pequenos comerciantes e dá outras providências, cujo parecer foi lido anteriormente, de acordo com
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o disposto no parágrafo único do art. 254, combinado com
o art. 133, § 1º, do Regimento Interno, fica aberto o prazo de
dois dias úteis para interposição de recurso, por um décimo
dos membros do Senado, para que a matéria continue sua
tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra à primeira oradora inscrita, Se nadora Heloísa Helena, pelo espaço de vinte minutos.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de fato fa rei brevíssimas considerações sobre mais uma missão
do FMI ao Brasil.
Nem falaria sobre isso hoje, porque estava que rendo dedicar-me ao tema dos hospitais universitários,
a que me reportarei amanhã.
Contudo, hoje pela manhã, uma senhora do interior de Alagoas conseguiu localizar-me, para falar sobre
sua relação com um agiota. Contou que o agiota invadiu sua casa, tomou o televisor, obrigou-a a vender a
geladeira. Evidentemente, por relação factível, lembrei-me da missão do FMI que chega hoje ao Brasil e
tive a oportunidade de explicar-lhe o significado do
Fundo Monetário Internacional.
Mais uma vez chega uma missão do Fundo Mo netário Internacional ao País. Creio até que já me indignei mais com o moralismo farisaico deles. Hoje muitas
personalidades, até mesmo consideradas moderadas,
conservadoras, já fazem críticas preciosas ao chamado receituário do Fundo Monetário Internacional. Quem
teve oportunidade de ver as entrevistas dadas por um
economista considerado moderado e conservador, prê mio Nobel de economia, numa revista de economia
também considerada conservadora, a revista Forbes,
notou as críticas importantes ao chamado receituário
do FMI. Até então, a indignação e as críticas pareciam
discursos raivosos da Oposição radicalizada no Brasil
e no mundo.
Hoje, apesar de a indignação e a crítica serem
compartilhadas por muitos, é evidente que não deixo
de sentir-me nauseada com todo o esquema bajulatório que se monta em torno dessas missões do Fundo
Monetário Internacional. Por mais que a complexa sub jetividade humana se predisponha a explicar isso e por
mais que esses senhores se apresentem como se tocados pelos chamados temperos da civilidade humana
e, portanto, pela moderação e pela prudência, existe
algo que sempre nos leva à indignação: a pose desses
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senhores, sempre frios, calculistas, racionais, supostamente movidos por um grau científico em suas ações.
Com certeza, quem vive a realidade do Brasil e do
mundo consegue, com muito pouco, desmistificar o re ceituário, a pose e o moralismo farisaico do Fundo Mo netário Internacional. Quem lê sobre a questão já sabe
como se apresentam: são o alto comando, um comitê
para a salvação do mundo. Várias revistas importantes
e jornais já o caracterizaram dessa forma. Pertencem
ao comitê o Departamento do Tesouro dos Estados
Unidos, o Banco Central Americano e o Fundo Monetário Internacional. São os desbravadores de oceanos,
fronteiras, abismos e florestas. É claro que, como des bravadores, com a omissão e a cumplicidade do Governo federal, desrespeitam a ordem jurídica do País.
Reza a Constituição de nosso País – e não um
estatuto ou cantilena trotskista, leninista ou marxista –,
o instrumento mais importante para caracterizar a ordem jurídica vigente, em seu art. 1º, inciso I, da soberania nacional. O art. 170 da Constituição, no capítulo Da
Ordem Econômica e Financeira, tem como tema, também em seu inciso I, a soberania nacional, portanto,
um requisito irrenunciável para a relação dos agentes
públicos com os organismos internacionais.
Infelizmente, nossa Constituição vem sendo rasgada ao longo da história do País em nome da chamadas determinações do Fundo Monetário Internacional,
ora determinando providências, ora concedendo empréstimos. Imagino que o povo brasileiro já saiba o que
de fato são essas operações de crédito. Mas, como
eles mentem muito e dissimulam os dados, às vezes
as pessoas, conquistadas pela mídia, mentes e corações, acreditam que o dinheiro que vai entrar no País
servirá para investir em políticas públicas e econômicas, em desenvolvimento social, em dinamização da
economia local, em geração de emprego e renda.
Mas, é bom que o povo brasileiro saiba – e ima gino que o saiba – que essa concessão de empréstimos, essas operações de crédito nada mais são que
dólar em caixa, dinheiro esse que não pode ser convertido em moeda corrente – portanto, não pode ser con vertido em real –, para viabilizar os interesses dos cha mados credores do Estado brasileiro, aqueles que conhecemos o seu significado: essa nuvem financeira de
capital volátil que paira sobre o planeta Terra, aqueles
que não se submetem ao risco do Capitalismo, aqueles
que – como dizemos no interior – ganham dinheiro
“sem dar um prego numa broa”, sem fazer absolutamente nada, sem se submeter aos riscos do chamado
mercado e do chamado Capitalismo. E vão determinando providências.
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As providências que eles dizem determinar – já o
verificou quem teve a oportunidade de estudar os acor dos com o Fundo Monetário Internacional em várias na ções – fazem parte da mesma cantilena enfadonha: re moção dos obstáculos para consolidar um desenvolvimento capitalista contínuo e sem sustos; uma acumulação leve e flexível, sem grande mobilização do capital
em plantas rígidas. Para isso, é fundamental o fim do intervencionismo estatal.
No Brasil, houve as privatizações, inclusive eiva das de crimes contra a Administração Pública. O Código
Penal diz que se trata de crimes contra a Administração
Pública: intermediação de interesse privado, exploração
de prestígio e tráfico de influência – tudo o que foi denunciado como parte do processo de privatização.
Quanto à flexibilização da legislação trabalhista e
previdenciária, todos já sabemos o significado. Liberdade refere-se à livre mobilidade de capitais e mercadorias. Eles não têm ousadia de falar sobre força de trabalho. Quem teve oportunidade de condenar o Muro de
Berlim, espero que esteja condenando igualmente, com
mais vigor ainda, o muro gigantesco de concreto invadindo o oceano na travessia México–Estados Unidos,
que trata a força de trabalho da América Latina que
tenta entrar na terra da liberdade com choque elétrico,
com fuzil e com metralhadora. Basta ver o número de
mortes de sul-americanos que tentaram, em nome da
livre mobilidade da força de trabalho, entrar na terra da
liberdade. A livre mobilidade de mercadorias é um assunto já bastante conhecido. Transações comerciais livres, investimentos de multinacionais, liberdade alfandegária, abolição de tarifas, evidentemente, tudo isso é
dever de casa para nós, porque sabemos o que efetivamente foi feito para preservar os interesses comerciais das grandes nações: gigantescas barreiras protecionistas para proteger os seus parques produtivos e
seus postos de trabalho.
Isso, evidentemente, sem falar da Alca, porque
não dá para admitir que o País se submeta ao debate
a respeito da Alca depois que o Senado americano
considerou poucos os 204 produtos estabelecidos pelos Srs. Deputados – e isso corretamente, porque cabe
ao Senado americano, como caberia ao nosso, a defesa legítima dos interesses do seu país, para transformá-lo em uma nação – e estabeleceu uma simples lis tagem de 340 produtos, cuja legislação não pode ser
alterada, incluindo os que, de longe, são os interesses
econômicos brasileiros: aço, produtos têxteis e agrícolas, açúcar, álcool e calçados, todos fora de qualquer
debate sobre liberdade alfandegária, abolição das tarifas ou livre mobilidade das mercadorias.
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Mais do que isso, sem sequer discutir as relações
estabelecidas, o nível de competitividade, dos investimentos em tecnologia desde a micro e a pequena em presa americana até as grandes estruturas e o grande
setor produtivo americano e de outros países.
Livre mobilidade de capitais – aqui entra, de forma muito preciosa, o debate do Fundo Monetário Inter nacional – eliminação dos obstáculos criados pelas
barreiras nacionais aos recursos estrangeiros. Isso ficou conhecido – e não dito por mim, mas caracterizado
pelo famoso jornalista americano John Thomas Friedman – como rebanho eletrônico, e todos sabem o que
é: fundos mútuos, bancos comerciais, seguradoras e
outras instituições que administram profissionalmente
os chamados recursos financeiros. É aquela experiência em que um administrador de uma carteira de títulos
ou um banqueiro comercial destrói uma nação inteira
simplesmente apertando o teclado de um computador
do outro lado do mundo.
É neste mundo em que aparecem as já conhecidas frases: “temos que acalmar o mercado”; “afastar o
pesadelo, o pânico”; “evitar contaminação, rumores
alarmistas, humor do mercado”. E para apaziguar esses setores, o chamado rebanho eletrônico, o Fundo
Monetário Internacional se apresenta como um vaqueiro valente, na titulação. Mas é absolutamente incapaz,
como tem demonstrado ao longo da história recente do
Brasil e do mundo, de controlar os tais rebanhos eletrônicos. Ou seja, o Fundo Monetário Internacional, juntamente com os chamados salvadores do mundo, tais
como o Tesouro americano, fizeram esforços gigantescos para viabilizar a estrutura de mobilidade de capitais, apenando e desestruturando parques produtivos,
destruindo milhões de postos de trabalho e nações in teiras com uma cantilena enfadonha e um receituário
econômico decadente e incapaz.
Claro que, do ponto de vista do parasitismo a que
ele se propõe, certamente dá uma certa sobrevida aos
países parasitários, para que tenham a oportunidade
de continuarem vivos nessa estrutura do capital.
Vimos o que ocorreu no Brasil. Até agora, só
aconteceu o básico; ainda não vivemos o que ocorreu
com o Leste Asiático, com a Argentina. Para eles, o bá sico implica privatização com corrupção, flexibilização,
imposição de superávit primário, que sabemos exatamente o que significa, e que não é poupança.
Lamentavelmente, apenas fazemos pose de que
mexemos no orçamento, haja vista que o País compromete 63% do PIB para pagar juros do serviço da dívida.
Na verdade, fazemos garimpagem orçamentária.
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Brigamos pelo orçamento impositivo, mas impositivo já é. Prova disso é que, dos 317 temas que compõem
o Orçamento, 44 tiveram execução zero e de 115, execução só de 5%, pois toda a estrutura do País é simplesmente viabilizada para juros do serviço da dívida ou para
viabilizar o chamado superávit primário, que não é poupança, mas feito com contingenciamento de gastos sociais e um vigoroso e terrível aumento da incidência tributária no setor produtivo nacional, cujo resultado já conhecemos: é aquela fórmula que nos irrita repetir, porque todo
mundo sabe e, efetivamente, ações não são tomadas
para enfrentá-la. Cortam-se gastos públicos, acarretando,
conseqüentemente, contração da demanda efetiva, queda das vendas no varejo, inchaço insuportável dos estoques, corte na produção, demissões, aumento do desemprego, redução das rendas familiares e, portanto, dos
gastos do consumo e mais desemprego!
É exatamente por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, que, não apenas nós do Partido dos Trabalhadores, mas certamente a gigantesca maioria do povo
brasileiro, desde o primeiro turno do processo eleitoral,
votou por mudanças, pois 76% dos candidatos, mesmo
não sendo de Esquerda, que se apresentavam como
candidatura de oposição ao Governo Fernando Henrique
tiveram um percentual estupendo.
Tenho certeza de que toda a esperança depositada
no companheiro Lula na Presidência da República deverá
significar mudanças estruturais profundas, até porque sei
que nem Lula, nem o PT vai querer repetir na vida aquele
velho trechinho de um poema de Patativa do Asseré, segundo o qual: “Somente o rico na terra tem o seu nome
na História. Quando o pobre vence a guerra, o rico alcança a vitória.”
É por isso que espero realmente que, a partir do
próximo ano, possamos, ao menos, cumprir o que manda
a ordem jurídica vigente, o Texto constitucional, e que,
portanto, a soberania nacional seja maior do que a agiotagem, a nuvem financeira de capital volátil que manda
no planeta Terra, e do que esses parasitas da humanidade que se articulam em torno de uma sigla chamada
Fundo Monetário Internacional.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Concedo a
palavra ao eminente Senador Moreira Mendes, por vinte
minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde, faço referência ao 14º Festival do Turismo de Gramado, evento do
qual tive o prazer de participar.
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Passo a ler um pequeno trecho com que as organizadoras do evento abriram o conclave:
Amigos do trade turístico,
De suma importância para o desenvolvimento das nações, o turismo não é somente
uma alavanca para a geração de riquezas. Ele
traz agregados a si valores que são tão caros ao
homem quanto ao bem estar material. Estamos
falando da convivência, mistura de raças, da arte
do encontro.
Assim, duas valorosas empresárias, Marta Rossi e
Sílvia Zorzanello, que há 14 anos promovem o Festival de
Turismo de Gramado, abriram a sua 14ª edição, ocorrida
no último dia 7.
Sr. Presidente, durante a abertura do evento, participei da Mesa e estive ao lado da figura ilustre do Governador daquele Estado, Olívio Dutra, pessoa extraordinária –
dei-me muito bem com S. Exª –, e também do Prefeito Pedro Henrique Bertolucci, Prefeito daquela cidade, que é a
mais européia das cidades brasileiras.
Gramado é uma cidade fantástica, linda, acolhedora, e
tem um povo maravilhoso. Ela é um exemplo do turismo
para o Brasil, porque tudo que ali acontece está, de uma forma ou de outra, intimamente ligado a essa grande indústria
sem chaminés, que é a indústria do turismo.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este festival,
na sua 14ª edição, conseguiu congregar cerca de 1.788
empresas expositoras do Brasil e do exterior, pois se realizou concomitantemente com o 10º Salão de Negócios Turísticos do Mercosul e o 4º Salão do Rio Grande do Sul Cooperativado, Touristcard. Quase dez mil visitantes estiveram naquela feira, muitos negócios foram realizados. Eu
gostaria de registrar também que, na abertura dos trabalhos, foram premiados com o Troféu Festival de Turismo
oito pessoas que se destacaram, na opinião dos organizadores, na defesa desse grande segmento da economia
brasileira que é o turismo.
Ainda desejo assinalar, da tribuna do Senado, para
que fique consignado nos Anais da Casa, meu voto de louvor a Dª Marta Rossi e a Sílvia Zorzanello, figuras ilustres,
que mais uma vez conseguiram levar a cabo esse tão im portante evento, que melhora e se supera a cada ano. Isso
é muito importante para o Brasil. Gramado tem servido
como exemplo de indústria do turismo no Brasil. Espero
que outros eventos como esse continuem a ocorrer na quela magnífica cidade, trazendo proveitos para todos
nós.
Era o registro que eu queria fazer nesta tarde, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Moreira Mendes, o Sr. Nabor Júnior 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 Amir Lando, por vinte minutos.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores, eu gostaria de abordar, mais uma
vez, um tema que tem sido referência constante nos meus
estudos: a questão agrária brasileira. Faço isso neste mo mento, porque entendo que estamos no limiar de uma retomada decisiva da reforma agrária brasileira.
Se eu pudesse fazer um breve comentário sobre a
evolução desse tema, voltaria aos idos de 1964. É preciso
destacar que o regime militar, em tema de reforma agrária, focalizou com muita determinação a questão agrária
brasileira, tanto que, em 30 de novembro de 1964, o Con gresso Brasileiro aprovava a Emenda Constitucional nº
10, que introduzia o Direito Agrário e, sobretudo, a indenização justa e prévia em casos de desapropriação. Assim,
a Constituição Federal abriu as portas para a reforma
agrária possibilitando que o Governo Federal legislasse, e
quando falo em Governo, refiro-me à União, sobre matéria de Direito Agrário.
A partir de então, já se editava o Estatuto da Terra,
um instrumento que modificou sobremodo o cenário da
legislação agrária brasileira, porque, até aquele momento,
Sr. Presidente, o que havia era um conjunto de leis esparsas, que não vislumbravam nem atendiam à imensidão
dos problemas agrários do Brasil.
Algumas tentativas poderíamos lembrar, como a de
Getúlio Vargas nos projetos de colonização. Mas elas
eram pontuais, sem essa visão global de país e da unidade nacional que trouxe o Estatuto da Terra, à luz da
Emenda Constitucional nº 10.
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preocupação séria com o combate sistemático ao latifúndio e ao minifúndio, fixando-se num modelo da propriedade familiar.
Não há dúvida, Sr. Presidente, que essa determinação evoluiu, e evoluiu muito. Sobretudo, quero remeter-me
ao Ato Institucional nº 9, que retirou da Constituição a idéia
de prévia indenização, lá mantendo só a disposição relativa
à justa indenização. O que isso possibilitou, Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Senadores? A edição do Decreto-Lei 554, também de 1969, que estabeleceu um rito rápido, um rito muito
mais do que sumário, porque, em verdade, entregue a petição inicial em juízo, pedindo a desapropriação de uma determinada área, em 72 horas aquela propriedade, antes
particular, já passava para o domínio público mediante a
transcrição em registro imobiliário.
Este é um fato importante, Srªs. e Srs. Senadores.
Evoluímos muito, até aquele ponto, o que possibilitou também a importância na discussão do que era o justo preço, porque este poderia ser feito após a consumação da
desapropriação, que nada mais é do que a transferência
forçada de um determinado imóvel, no caso de domínio
particular para o domínio público. Ou até poderia ser do
domínio público para o domínio público, por exemplo, do
Estado para a União. Esse é o ponto que destaco e que
quero melhor analisá-lo quando chegar o momento oportuno sobre o tema.
Veja, Sr. Presidente, o que se fez em termos de celeridade, da efetiva destinação social da propriedade definida na Constituição e, sobretudo, no Estatuto da Terra. E
a terra só desempenha a sua função social quando exe cuta essa finalidade fundamental de ser um bem de pro dução. A terra não pode ser considerada como reserva
de valor e, sim, um fator de produção.

A seguir, Sr. Presidente, montaram-se os órgãos
destinados a executar a Reforma Agrária, especialmente,
de um lado, aquela que corresponde a nada mais do que
a alteração do sistema de tenência da terra e a modificação da posse e do uso da terra. O Incra – na época, Ibra
– foi o encarregado de realizar essa tarefa.

Tanto é que essa informação vem na inspiração da
doutrina social da Igreja, sobretudo das encíclicas papais,
sobremodo a de João XXIII. E, no caso, o direito de propriedade que era absoluto no Código de Napoleão torna-se, diante dessas transformações legislativas no Brasil, muito mais no direito de produzir porque a terra realmente deve desempenhar a função primordial de produzir, propiciar a todos os homens a sobrevivência digna e
humana.

Além da distribuição da terra, cuidou também o
Estatuto da Terra do desenvolvimento agrário quando foi
criado o Inda. Esses dois órgãos, sobretudo o Incra, tiveram papel importante. O Inda ficou numa definição que
ainda pode ser considerada superficial, sem condições
de exercer uma atuação forte e decisiva na mudança do
sistema fundiário brasileiro. Mas foi o Estatuto da Terra, e
sua regulamentação, que abriu no cenário brasileiro uma

É por isso que os conceitos tiveram na época um
momento alto de discussão nacional, sobretudo dentro
da própria instituição pública, um centro de treinamento,
um centro de discussão em que essa matéria veio a
lume.
Houve contribuições importantíssimas no sentido de
evoluir daquele conceito absoluto de propriedade como direito de dispor da coisa como bem entendesse seu titular
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para um direito restrito, um direito com limites, que era relativo à função social da propriedade.
O que foi modificado? Houve uma doutrina de reforma agrária no País. As modificações foram sendo introduzidas nas universidades, sobretudo nas Faculdades
de Direito. Inclusive nessa época tive a oportunidade de
lecionar Direito Agrário e mostrar à juventude as inovações trazidas à luz da legislação e dos conceitos que se
plasmavam tanto na Constituição Federal quanto na legislação infraconstitucional. Naquele momento, havia no País
um espírito de reforma agrária, uma decisão política de reforma agrária. Nunca se desapropriou como então. Devo
dizer que à época éramos advogados do Incra. Em apenas uma ação em Rondônia – o Senador Moreira Mendes
pode dar seu testemunho –, desapropriamos um milhão
de hectares na região de Nova Vida, onde foram assentados milhares de pequenos produtores com base no modelo da propriedade familiar.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Amir Lando?
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Pois não,
nobre Senador Moreira Mendes.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Ilustre Senador Amir Lando, não só quero testemunhar esse fato
como quero, mais uma vez, lembrar que uma das grandes riquezas do nosso Estado é o fato de ser basicamente constituído de pequenas propriedades, resultado da re forma agrária pública, um trabalho intenso do Incra reconhecido por todos nós ao longo desses quase 35 anos.
Por um lado, avançamos ao conseguir uma legislação
agrária moderna, a ponto até de mudar a doutrina. Como
elucidou V. Exª, como professor, o conceito da propriedade está mudando graças a esse avanço que começou
com a nossa Constituição. Se, de um lado, registra-se
esse fato positivo, de outro lado, pelo menos no nosso
Estado de Rondônia – e aí V. Exª há de também testemunhar o que vou afirmar -, o Incra passou a não mais
realizar aquele trabalho por falta de recursos, por falta de
instrumentos. Se a minha memória não falha, temos hoje
cerca de 150 mil hectares de terras desapropriadas no
Estado de Rondônia, sem que o Incra tenha condição de
assentar uma única família sequer. Aproveito o brilhante
pronunciamento que V. Exª faz para chamar a atenção
do Governo Federal, para chamar a atenção das autoridades do Ministério da Reforma Agrária e também do
Incra para o fato de que não é possível mais permanecer
dessa forma. Em Rondônia, temos problemas sérios de
sem-terras que estão ocupando, se não me engano, cerca de seis ou sete propriedades, quando essas pessoas
poderiam estar instaladas em terras desapropriadas. Não
sei se o assentamento não se realiza por falta de interes-
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se do Governo Federal ou por falta de recursos, mas
essa é a grave realidade no nosso Estado que queria
também registrar, ao tempo em que parabenizo V. Exª
pelo pronunciamento.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – V. Exª. tem
toda a razão e antecipa em alguns pontos nosso cenário
atual, aquilo que acontece hoje, sobretudo no Estado de
Rondônia, e do que somos testemunhas oculares.
Infelizmente, todo esse processo evolutivo hoje é
um retrocesso. Vê-se que o Incra não atua de maneira
eficiente, não cumpre a lei, não dá destinação social sobretudo às terras públicas, às terras devolutas. Bem sabe
V. Exª que estamos constituindo verdadeiros latifúndios,
que, se em um primeiro momento, eram um prêmio ao pioneiro, àqueles que foram fazer Brasil a Amazônia brasileira, hoje não se justificam mais. O que se verifica é uma
proliferação de grandes fazendas, de grandes propriedades às custas de bens públicos, de terras públicas, da terra do povo, da qual não se zela e à qual não se dá a
destinação social, aludida pela lei, aludida por essas normas que acabo de mencionar.
Eu queria, Sr. Presidente, continuar esse breve es boço que faço de improviso, sem ter sequer pensado em
dizer algumas palavras sobre este tema, mas que faço
para mostrar e deixar registrado nos Anais a evolução,
em um certo momento, até a edição do Decreto-Lei 554,
de 1999, que deu um rito rápido e de certa forma seguro.
Avançou-se muito em termos de conceituação e de celeridade do processo de reforma agrária. Mas o que acontece em seguida, Sr. Presidente? Temos a Constituição
de 1988 sob o influxo de correntes contrárias. De um lado
o Centrão, de outro lado, eu não poderia dizer os sem-terra, mas os partidos de esquerda. Os partidos de esquerda exigiam a emissão da posse, no mínimo, em 120 dias;
o Centrão dizia que isso era impossível, um tema absurdo e impróprio, porque o Decreto-Lei nº 554 determinava
que a emissão na posse fosse feita em 72 horas. Vejam
Vossas Excelências como o tema foi deslocado, não
para a idéia do bode dentro do apartamento, mas para
uma coisa tão estranha, tão absurda que não posso aqui
debitar ao desconhecimento do tema, mas quero registrar
porque houve algumas decisões isoladas no âmbito do
Poder Judiciário que foram postergando as emissões de
posse. Mas isso, de modo algum, necessitaria de uma
providência constitucional ou legal para alterar o rito então
vigente, que era realmente muito mais rápido.
Lembro-me que estive, na época, com o Deputado
Ulysses Guimarães e depois com o então Deputado, hoje
Senador, Bernardo Cabral, Relator-Geral da Constituinte.
Discutimos como conceituar a propriedade dando-lhe destinação social na Constituição. A nossa proposta aceita –
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em função de uma discussão que tivemos com o Deputado Ulysses Guimarães – era a de que a Constituição gravasse mais ou menos os seguintes termos: “Fica garantido
o direito de propriedade condicionado à sua função social”.
Ainda acrescentávamos que não seria prévia a indenização, a desapropriação mediante justa indenização, mantendo um texto que era um avanço. O que tivemos depois
dessa longa discussão e embate de duas correntes igualmente contrárias? Tivemos um retrocesso. Devolvemos à
Constituição a idéia da justa e prévia indenização. Isso
equivale a dizer que a transferência da propriedade privada
ou particular para o Poder Público só poderá ocorrer depois
da sentença final que julgar o conflito de discussão do preço da propriedade e outros incidentes processuais. Isso
equivale a dizer que voltamos atrás.
A reforma agrária não anda porque há esses empecilhos, mas não anda sobretudo por decisão política, que a
relegou a um plano secundário, a um plano de desprezo, a
um plano de desinteresse. Hoje, há um estrépito na mídia
sobre a reforma agrária. Tenho dito que se trata de uma reforma agrária feita nos meios de comunicação, sem distribuição de terras.
Quero dizer a V. Exªs que na época em que eu era
Procurador do Incra, festejamos a entrega do milionésimo
título de propriedade. Diz-se, atualmente, que ninguém assentou tanta gente. Não é verdade, e os Anais podem provar. Por isso, há conflitos entre o MST e os órgãos oficiais.
Há uma diferença muito grande a ser superada entre da dos e informações.
A verdade é que em nosso País, de dimensão continental, há muitas terras devolutas em Rondônia, no Acre,
no Mato Grosso, no Amazonas e no Pará. São mais de 100
milhões de hectares aptos para a reforma agrária. Em grande parte, são terras devolutas, estaduais ou federais. Em
vez de gerarmos a pequena propriedade, a propriedade familiar, de darmos uma destinação social à terra, o que fazemos é, cada vez mais, gerar o latifúndio, modelo antigo,
existente desde as Capitanias Hereditárias, que moldou,
cristalizou o sistema fundiário brasileiro.
Quero dizer a V. Exªs que precisamos evoluir. É chegada a hora de o Governo Federal ter um órgão executivo.
Não adianta criar um Ministério de Desenvolvimento Agrário; é preciso haver um órgão executivo ligado ao futuro
Presidente da República. E quero fazer, desta tribuna, uma
indicação. Falo de um órgão executivo capaz de realizar a
reforma agrária com eficiência, com determinação. Poderíamos alterar algumas disposições constitucionais e, sobretudo, voltar ao conceito real do processo de desapropriação: mediante justa indenização, extraindo o termo “pré via”, que não faz nenhum sentido, senão atrapalhar a reforma agrária propriamente dita.
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Sr. Presidente, podemos evoluir gerando emprego
e renda, sobretudo postos de trabalho, porque gerar emprego e renda é realmente matar a fome. Quem recebe
um pedaço de terra, semeia o grão e colhe o fruto, e a
primeira coisa que faz é saciar a fome: passa a comer
três e até quatro vezes por dia. O que importa é a fartura
e a abastança. A produção, em primeiro lugar, serve para
o consumo do produtor e de sua família.
Sabemos que o preço mais baixo a se pagar para
a geração de empregos é a reforma agrária, sobretudo
se atentarmos para esse estoque imenso de terras devolutas. O Governo Federal, em vez de deixar os Estados
gerarem latifúndios, poderia comprar essas terras, desapropriá-las e promover um entendimento para que tais
terras possam ser transferidas para a reforma agrária.
Quem deve fazer isso não é o Município nem o Estado,
mas a União. Só ela pode realizar essa grande tarefa,
que é uma aspiração nacional, porque é um pressuposto
do desenvolvimento econômico e social. Todas as nações mais evoluídas passaram pela distribuição da terra,
gerando emprego e riqueza, riqueza que por sua vez
aquece a economia como um todo.
Assim, teríamos a possibilidade de resolver em
grande parte, ou consideravelmente, a questão da fome.
Daríamos terra a quem trabalha, daríamos a essas pessoas a chance de plantar e de colher, para que o povo
brasileiro possa comer. Todos concordam que o nosso
sistema de distribuição, da posse, do uso da terra e da
propriedade fundiária brasileira é injusto, vem do formato
do latifúndio embutido na legislação das Capitanias Hereditárias, no regulamento geral e até na Lei de Terras, de
1850, que é a Lei n.º 601. De lá para cá, o combate ao la tifúndio vem por meio do processo de reforma agrária,
imaginado, sobretudo, pelo estatuto da terra. Se cumprida
essa lei com as legislações posteriores, com os aprimoramentos necessários nesses dias, poderemos realizar um
grande sonho nacional: dar a terra a quem trabalha.
Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o
Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs. e Srs.
Senadores, a Presidência informa que se encontra na
Casa o Sr. João Olivir Gabardo, primeiro Suplente do Se nador Álvaro Dias, da representação do Estado do Paraná,
convocado em virtude de licença do titular.
S. Exª encaminhou à Mesa o original do Diploma e
demais documentos exigidos por lei, que serão publicados na forma regimental.
É o seguinte o diploma recebido:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Designo
comissão formada pelos Senadores Eduardo Siqueira
Campos, Leomar Quintanilha e Pedro Simon para conduzir S. Exª ao plenário, a fim de prestar o compromisso
regimental. (Pausa.)
(O Sr. João Olivir Gabardo é conduzido ao plená rio e presta, perante a Mesa, o compromisso.)
Solicito a todos os presentes que permaneçam de
pé para o compromisso de posse.
Antes do juramento do Senador a ser empossa do, a Presidência registra com satisfação a presença,
na Casa, do eminente Governador do Estado do Tocan tins, Sr. Siqueira Campos; do Governador eleito do
Estado do Tocantins, Sr. Marcelo Miranda; do Senador
eleito pelo Estado do Tocantins, João Ribeiro; do Sena dor eleito pelo Estado da Paraíba, Sr. Efrain Moraes;
dos Deputados Federais eleitos pelo Estado do Tocan tins, Sr. Eduardo Gomes e Sr. Maurício Rebelo.
Convido o Sr. João Olivir Gabardo a proceder ao
juramento na forma constitucional e regimental.
O SR. JOÃO OLIVIR GABARDO (Sem Partido –
PR) Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do
País, desempenhar fiel e lealmente o mandato de Senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Declaro
empossado, no mandato de Senador da República, o no bre Sr. João Olivir Gabardo, que, a partir deste momento,
passa a participar dos trabalhos da Casa. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lida a seguinte:
COMUNICAÇÃO DE FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA E NOME PARLAMENTAR
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência,
em conformidade com o art. 7º do Regimento Interno,
que, assumindo nesta data a representação do Estado
do Paraná, adotarei o nome abaixo consignado e que no
momento não integro nenhuma bancada partidária.
Nome Parlamentar: OLIVIR GABARDO
Sala das Sessões, 11 de novembro de 2002. – Ga bardo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tenho a
honra de conceder a palavra, pelo prazo regimental de cinco minutos, ao Senador recém-empossado Olivir Gabardo.
O SR. OLIVIR GABARDO (Sem Partido – PR.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Excelentíssimo Sr. Pre-
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sidente do Senado Federal; Excelentíssimos Srs. Senadores Membros da Mesa Diretora; Excelentíssimas Srªs
e Srs. Senadores; Excelentíssimo Sr. Governador do
Estado do Tocantins, Siqueira Campos; Excelentíssimo
Sr. Governador eleito do Estado do Tocantins, Marcelo
Miranda; Srs. Senadores e Deputados eleitos pelo To cantins, João Ribeiro, Efraim Morais, Eduardo Gomes e
Maurício Rabelo; minhas senhoras e meus senhores,
volto ao Congresso Nacional, desta feita à Casa de Rui
Barbosa, e muitas são as lembranças acumuladas nos
quinze em que exerci o mandato de Deputado Federal,
eleito pelo meu Estado do Paraná.
Lembro-me dos Líderes de então, como Ulysses
Guimarães, Pedrosa Horta, Tancredo Neves, Freitas Nobre, Alencar Furtado e tantos outros, com quem estive
desde a fundação do MDB e que tanto honraram o Parlamento Nacional.
Lembro-me, no Senado, de figuras ímpares como
Franco Montoro, Afonso Arinos, Petrônio Portella, Teotônio Vilela, entre outros, cuja passagem por esta Casa deixou registros indeléveis e cujo exemplo de vida parlamentar sobejamente a dignificam.
Assumo, em caráter temporário, a vaga do ilustre
Senador Álvaro Dias, a quem, desde há muitos anos,
quando o tive como meu aluno, sempre admirei pela dignidade e correção na árdua vida política e a quem presto,
de pronto, as minhas homenagens e as de meu Estado,
por sua qualidade como representante dos paranaenses.
Sr. Presidente, minha posse exige, em seu formalismo, minha declaração de filiação partidária, que revelo, de momento, ser a ausência de vínculo político, tendo
promovido na semana finda minha desfiliação do Partido
Democrático Trabalhista, por motivos graves, sobre os
quais discorrerei ainda nesta oportunidade.
À licença do Senador Álvaro Dias, por um período
de quatro meses, sucede uma intensa campanha eleitoral em que, candidato ao Governo do meu Estado, foi
alvo de agressões políticas e legais que, ao lado de de monstrar a real face de alguns políticos nacionais, tiveram negativa e definitiva influência nos resultados eleitorais do Paraná.
Álvaro Dias havia vencido o primeiro turno das eleições com diferença superior a trezentos mil votos e liderava as pesquisas eleitorais, o que, de resto, vinha ocorrendo nos últimos quatro anos. Seu Partido, o PDT, ao
qual eu também estava filiado, havia fechado no segundo turno uma aliança com o PT, em âmbito nacional. Isso
deveria significar uma aliança no Paraná, entre os candidatos destes Partidos, para a Presidência da República e
o Governo do Estado, como ocorreu em diversas outras
Unidades da Federação. No entanto, o PT não honrou
esse pacto, trabalhando ativamente para a candidatura
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de seu adversário, o Senador Roberto Requião, filiado
ao PMDB, Partido adversário do PT em âmbito nacional.
O cenário posto se tornou ainda mais grave quando o meu antigo Partido, o PDT, não esboçou qualquer
reação contrária à quebra do pacto, numa atitude de
complacência, incompatível com os meus princípios de
comportamento político, o que provoca, agora, o meu
desligamento voluntário de seus quadros.
A interferência do PT na eleição estadual materializou-se pela intensa presença de seus filiados e dirigentes, inclusive de vários outros Estados, na fase final da
campanha, culminando com a participação de Lula no
programa eleitoral do PMDB, pedindo votos para o can didato adversário.
Nesse fato, Srªs e Srs. Senadores, reside flagrante
agressão legal ao Senador Álvaro Dias, uma vez que a
Justiça Eleitoral deveria ter impedido a participação do
candidato petista à Presidência, por ser vinculado à outra
coligação partidária. Não o fez, mesmo instada formalmente pelo Senador Álvaro Dias, rechaçando uma tese
que se consumou vencedora em diversos outros Esta dos, como a vizinha Santa Catarina.
O favorecimento decisivo a que me refiro, configurado contra a candidatura do Senador Álvaro Dias, foi fator primordial no resultado eleitoral, pois o fenômeno político nacional conhecido como “Onda Lula”, não teria
sido suficiente para modificar radicalmente a vontade
eleitoral dos paranaenses, senão com o uso ilegal da mídia, como ocorreu no Paraná.
Aproveito para assinalar, também, a inoportuna di vulgação de pesquisas eleitorais na véspera das elei ções, que tem um poder indutivo sobre os indecisos, in fluenciando-os no sentido de votar nos candidatos me lhor colocados. É fundamental que se distanciem as pesquisas da data do pleito, para que os eleitores não sejam
contaminados por tendências conjeturais de última hora.
Sr. Presidente, como disse no início, chego a esta
Casa com gratas lembranças dos tempos do Parlamento, de onde me afastei para servir ao Paraná em sua Corte de Contas. Chego, mesmo por um breve período, com
a responsabilidade e espírito públicos para atuar sempre
sob o primado da liberdade, da democracia e da supremacia do bem nacional.
Não estou vinculado senão à minha consciência, votando de forma independente e em favor do Brasil, cobrando dos que governam idêntica postura de comportamento
político e opondo-me a tudo que se configure incoerente
ou impróprio para nossa Pátria ou para o meu Estado.
Srªs e Srs. Senadores, minhas palavras finais não
poderiam deixar de ser para minha família. Este momento, como outros que a vida pública me reservou, não teria
certamente existido sem o permanente apoio daqueles
que tanto me amam. Também, não teria sentido estar
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aqui, se eles não existissem e não partilhassem dos
meus sonhos.
Agradeço a Deus e peço a Ele que me ilumine e
me aponte sempre o caminho do bem.
Muito obrigado. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não há
mais oradores inscritos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 526, DE 2002
Requeremos, nos termos do artigo 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, as
seguintes homenagens pelo falecimento da Srª Maria
Dolores Alcântara e Silva, ocorrido no dia 1º do corrente
a) inserção em ata de um voto de profundo pesar;
b) apresentação de condolências à família.
Sala das Sessões, 11 de novembro de 2002. –
Eduardo Siqueira Campos – Leomar Quintanilha
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Nabor Júnior.
São lidos os seguintes:
Ofício nº 57/2002 – GLPTB
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vos sa Excelência para indicar o Exmº Sr. Senador Wellington Roberto e o Exmº Sr. Senador Carlos Patrocínio
como titular e suplente, respectivamente, das vagas destinadas ao Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, na Co missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização,em substituição aos anteriormente indicados.
Colho a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente. – Senador Carlos Patrocínio,
Líder d&PTB
OF. GLPMDB Nº169/20
Brasília, 7 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência o remanejamento do Senador Fernando Ribeiro, como
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membro suplente, em vaga anteriormente ocupada pelo
Senador Gilberto Mestrinho e este, como titular, em substituição ao primeiro citado, na Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização – CMO/2003.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calhei ros Líder do PMDB.
Ofício nº142/02-LPSDB
Brasília, 7 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de substituir o Senador
Benício Sampaio pelo Senador Antero Paes de Barros,
como titular, na composição do Bloco PSDB/PPB, na
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada estima e distinta consideração.
Senador Geraldo Melo, Líder do Bloco
PSDB/PPB.
GLPMDB Nº 171/2002
Brasília, 7 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Exce lência a indicação do Senador Luiz Pastore, como suplente, em substituição ao Senador Sérgio Machado, este,
como titular, em vaga anteriormente ocupada pela Senadora Marluce Pinto e esta, como titular, em substituição ao
Senador Gerson Camata, na Comissão Mista, incumbida
de examinar e emitir parecer à Medida Provisória nº 47, de
26-6-2002, ficando a mesma assim constituída”:
Titulares
Marluce Pinto
Íris Rezende
Sérgio Machado
Roberto Requião
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Suplente
Luiz Pastore
João Alberto Souza
Amir Lando
Carlos Bezerra
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cisco Dornelles, como titular, e o Deputado João Pizzolatti, como suplente, em substituição aos anteriormente
indicados para integrarem a Comissão Especial Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória nº 66, de 29 de
agosto de 2002, que “Dispõe sobre a não cumulatividade na cobrança da contribuição para os Programas de
Integração Social (PIS) e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), nos casos que especifica; sobre os procedimentos para desconsideração de atos ou
negócios jurídicos, para fins tributários; sobre o pagamento e o parcelamento de débitos tributários federais, a
compensação de créditos fiscais, a declaração de inaptidão de inscrição de pessoas jurídicas, a legislação adu aneira, e dá outras providências.”
Atenciosamente, – Deputado Odelmo Leão, Lí der do PPB.
GABINETE DO LÍDER DO PSDB
OF. PSDB/I/Nº 1.130/2002
Brasília, 7 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar a substituição do Deputado Luiz Ribeiro pelo Deputado Raimundo
Gomes de Matos, como membro suplente, na Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Atenciosamente, – Deputado Jutahy Júnior, Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Serão fe itas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os tra balhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a
realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo tos de apreço e consideração. – Senador Renan Ca lheiros, Líder do PMDB.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 40, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)

LIDERANÇA DO PPB

Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 40, de 2002, que abre crédito extraordinário, no valor
de R$ 326.075.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões e
setenta e cinco mil reais), em favor do Ministério de Minas e Energia, para os fins que especifica, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, proferido
no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição

Ofício nº 531/02
Brasília, 9 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência, pelo
Partido Progressista Brasileiro – PPB, o Deputado Fran -
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à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, Relator: Deputado Professor Luizinho
(PT-SP).
Relator Revisor: Senador
–2–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 41, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 41, de 2002, que altera a Lei nº 10.147, de 21 de de zembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da con tribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio – PIS/PASEP e da Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
nas operações de venda dos produtos que especifica, e
dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, proferido
no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição
à Comissão Mista, Relator: Deputado Osvaldo Biolchi
(PMDB-RS).
Relator Revisor: Senador
–3–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 42, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 6º
do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 42, de 2002, que dispõe sobre a estruturação da Carreira de Inteligência, a remuneração dos integrantes do
Quadro de Pessoal da Agência Brasileira de Inteligência
- ABIN, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória e pela rejei ção das Emendas nºs 1 a 4, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator: Deputado Odelmo Leão (PPB-MG).
Relator Revisor: Senador
–4–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 43, de 2002, que dispõe sobre a remuneração dos
cargos da Carreira de Procurador da Fazenda Nacional,
e dá outras providências, tendo
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Parecer proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, favorável à
Medida Provisória, Relator: Deputado Claudio Cajado
(PFL-BA).
Relator Revisor: Senador Geraldo Althoff.
–5–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 44, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 44, de 2002, que dispõe sobre a inclusão dos cargos
da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira
– CEPLAC no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de 1970, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, nos termos
de Projeto de Lei de Conversão, rejeitado pelo Plenário
da Câmara dos Deputados, proferido naquele Plenário,
em substituição à Comissão Mista, Relator: Deputado
José Carlos Aleluia (PFL-BA).
Relator Revisor: Senador Waldeck Ornelas.
–6–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do § 6º
do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 21, de 2002, proveniente da Medida Provisória 46, de 2002, que dispõe sobre a reestruturação da
Carreira Auditoria do Tesouro Nacional, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal – ARF,
e sobre a organização da Carreira Auditoria-Fiscal da
Previdência Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Tra balho, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória e às emendas, na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 21 de
2002, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados,
em substituição à Comissão Mista , Relator: Deputado
Jovair Arantes (PSDB-GO).
Relator Revisor: Senador
–7–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 47, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 47, de 2002, que dispõe sobre a estruturação da Car-

NOVEMBRO 2002
21022

Terça-feira 12

ANAIS DO SENADO FEDERAL

195

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

reira de Perito Federal Agrário, a criação da Gratificação
de Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário –
GDAPA e da Gratificação Especial de Perito Federal
Agrário – GEPRA, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória e pela rejei ção das Emendas de nºs 1 a 28, apresentadas, proferido
no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição
à Comissão Mista, Relator: Deputado Wagner Rossi
(PMDB-SP).
Relator Revisor: Senador
–8–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, Medida Provisória nº 48,
de 2002, que dispõe a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Controle e Segurança de Tráfego
Aéreo – GDASA e da Gratificação Especial de Controle do
Tráfego Aéreo – GECTA, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, proferido no
Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Co missão Mista, Relator: Deputado Wagner Rossi (PMDB-SP).
Relator Revisor: Senador
–9–
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 49, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 49, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a contratar em nome da União operação de crédito interno e a
conceder garantia da União a entidades da administração federal indireta, bem como a Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às suas entidades da administração indireta, em operação de crédito interno, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, proferido
no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição
à Comissão Mista, Relator: Deputado Wagner Rossi
(PMDB –SP).
Relator Revisor: Senador
– 10 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 50, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 50, de 2002, que abre, em favor de Operações Oficia-
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is de Crédito, crédito extraordinário no valor de trezentos
e oitenta milhões, novecentos e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais, para os fins que especifica, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, proferido no
Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Wagner Rossi (PMDB-SP).
Relator Revisor: Senador
– 11 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 54, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 54, de 2002, que abre crédito extraordinário, em favor
do Ministério da Integração Nacional, no valor de trinta e
seis milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais, para
os fins que especifica, tendo
Parecer favorável, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator
Professor Luizinho (PT-SP).
Relator Revisor: Senador
– 12 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 55, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 55, de 2002, que autoriza condições especiais para o
crédito de valores iguais ou inferiores a R$ 100,00 (cem
reais), de que trata a Lei Complementar nº 110, de 29 de
junho de 2001, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória e pela rejeição da Emenda nº 1, proferido no Plenário da Câmara
dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, Re lator: Deputado Professor Luizinho (PT-SP).
Relator Revisor: Senador
– 13 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 56, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 56, de 2002, que autoriza o Poder Executivo a contratar em nome da União operação de crédito interno e a
conceder garantia da União a entidades da administra-
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ção federal indireta, bem como a Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às suas entidades da administração indireta, em operação de crédito interno, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória e pela rejei ção das Emendas de nºs 1 e 2, apresentadas, proferido
no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição
à Comissão Mista, Relator: Deputado Antonio Cambraia
(PSDB-CE).
Relator Revisor: Senador
– 14 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 60, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 6º do art.
62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 60, de 2002, que abre, em favor de Encargos Financeiros da União, crédito extraordinário no valor de
US$7,000,000,000.00 (sete bilhões de reais), para os
fins que especifica, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, proferido no
Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Wagner Rossi (PMDB-SP).
Relator Revisor: Senador
– 15 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 63, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 6º do
art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 63, de 2002, que cria o Programa Diversidade na Universidade, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória e pela rejei ção das Emendas nºs 1 a 5, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator: Deputado Osvaldo Biolchi (PMDB-RS).
Relator Revisor: Senador
– 16 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 65, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 65, de 2002, que regulamenta o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências, tendo
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Parecer favorável à Medida Provisória e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 12, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator: Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh (PT-SP).
Relator Revisor: Senador
– 17 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 67, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 67, de 2002, que dispõe sobre o tratamento tributário
dispensado às empresas de transporte aéreo, e dá ou tras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, proferido
no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição
à Comissão Mista, Relator: Deputado Alberto Godman
(PSDB-SP).
Relator Revisor: Senador
– 18 –
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 68, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida Provisória
nº 68, de 2002, que altera as Leis nºs 10.209, de 23 de
março de 2001, e 10.233, de 5 de junho de 2001, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória e pela rejeição da Emenda nº 1, proferido no Plenário da Câmara
dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, Re lator: Deputado Tadeu Filippelli (PMDB-DF).
Relator Revisor: Senador
– 19 –
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de 2002,
tendo como primeiro signatário o Senador Fernando Ribeiro, que cria compensação financeira, com parte da receita do imposto de importação, às unidades da Federação que produzirem saldo positivo na sua balança com o
exterior, tendo
Parecer sob nº 532, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Antonio Carlos Junior, favorável, com as Emendas nºs 1
a 4-CCJ, de redação, que apresenta, e abstenção do Senador Ricardo Santos.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 110, de 2001 (nº 3.752/97, na Casa de origem), que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá
outras providências, tendo
Pareceres sob nºs 593, 594 e 595, de 2002, das
Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Juvêncio
da Fonseca, 1º pronunciamento: pela audiência da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a
constitucionalidade e juridicidade da matéria; 2º pronunciamento: favorável com voto contrário do Senador Waldeck Ornelas; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Amir Lando, favorável, com votos contrários dos
Senadores Antônio Carlos Junior, Waldeck Ornelas, Ro mero Jucá, José Eduardo Dutra, Roberto Freire e Osmar
Dias, e abstenção do Senador Lúcio Alcântara.
– 21 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 298, de 2001 (nº 164/95, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção nº 171, da
Organização Internacional do Trabalho, relativa ao Tra balho Noturno, tendo
Parecer, sob nº 537, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Relator: Senador
Tião Viana, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CRE
(Substitutivo), que oferece.
– 22 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 82, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 82, de 2002 (nº 1.050/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Beneficente, Artística e Cultural Guaraniense
de Rádio e TV a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guarani, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 638, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Arlindo Porto.
– 23 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 114, de 2002 (nº 1.003/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação de Integração Comunitária Cidade Esperança a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Brasilândia, Estado do Mato Grosso do Sul, tendo

Novembro

de

2002

Parecer favorável, sob nº 642, de 2002, da Comissão
de Educação, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca.
– 24 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 116, de 2002 (nº 1.017/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural e Educativa de São José das Palmeiras a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
José das Palmeiras, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 643, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.
– 25 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 160, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 160, de 2002 (nº 1.244/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação Assistencial e Educacional Betel a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Sena Madureira, Estado do Acre, tendo
Parecer favorável, sob nº 773, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Nabor Júnior.
– 26 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 163, de 2002 (nº 1.251/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Taquara Branca Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Taguaritinga, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 584, de 2002, da Comissão
de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma, com abstenções dos Senadores Geraldo Cândido e Eduardo Suplicy.
– 27 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 174, de 2002 (nº 1.260/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação, Cultural e Social de
Capanema a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Capanema, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, sob nº 590, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Luiz Otávio.
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– 28 –

– 32 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 195, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 195, de 2002 (nº 1.112/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação São
José Operário a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matão, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob o nº 792, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 181, de 2002 (nº 912/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Porto Real a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Nacional, Estado do Tocantins, tendo
Parecer favorável, sob nº 909, de 2002, da Comissão
de Educação, Relator: Senador Eduardo Siqueira Campos.
– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 186, de 2002 (nº 1.248/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de Comunicação Pantanal S/C Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do
Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 911, de 2002, da Comissão
de Educação, Relator: Senador Juvêncio da Fonseca.
– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 191, de 2002 (nº 1.053/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação Elizabete Elita de Lima a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caraúbas, Estado do Rio
Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 912, de 2002, da Comissão
de Educação, Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves.
– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 192, de 2002 (nº 1.055/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Bálsamo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bálsamo,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 913, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira Campos.

– 33 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 196, de 2002 (nº 1.119/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária dos Produtores Rurais de São Gabriel a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de São Gabriel, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 914, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Adir Gentil.
– 34 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 287, de 2002 (nº 1.352/2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Estúdio Digital Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 808, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Francelino Pereira.
– 35 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 459, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 459, de 2002 (nº 1.678/2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação 14 de Agosto para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Parnaíba,
Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.015, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Freitas Neto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está en cerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e 50
minutos.)
(OS 19679/02)
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Ata da 126ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 12 de novembro de 2002
4ª Sessão Le gislativa Ordi nária da 51 ª Legis la tu ra
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão, Carlos Wilson e Nabor Júnior
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Amir Lando – Antero Paes de
Barros – Antonio Car los Jú ni or – Antônio Car los Vala dares – Arlindo Por to – Artur da Tavola – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio –
Carlos Wilson – Chico Sar to ri – Edison Lobão – Eduar do Siqueira Cam pos – Eduardo Suplicy – Emília Fer nandes – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira – Ge raldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gil berto Mestrinho – Heloísa Helena – Iris Rezende – Jef ferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro –
José Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra –
José Fogaça – José Jorge – José Sarney – Juvêncio da
Fonseca – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Co elho – Luiz Otavio – Luiz Pastore – Luiz Pontes – Magui to Vilela – Maria do Carmo Alves – Mauro Miranda –
Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior
– Ney Suassuna – Olivir Gabardo – Osmar Dias – Paulo
Souto – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calhei ros – Ricardo Santos – Roberto Freire – Roberto Satur nino – Romero Jucá – Ronaldo Cu nha Lima – Sebas tião Rocha – Sérgio Ma chado – Tasso Ro sado – Teo tônio Vilela Fi lho – Tião Viana – Valmir Ama ral – Waldeck Ornelas – Welling ton Ro berto.
O SR. PRESIDENTE (Na bor Jú ni or) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 67 Srs. Sena dores. Ha vendo número re gi men tal, decla ro aber ta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1 º Secre tá rio em exercício, Senador Morei ra Mendes, pro cederá à lei tu ra do Expe diente.
É lido o seguin te:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
– Nº 308, de 2002 (nº 964/2002,na origem), de 7
do corren te, res ti tu in do autógrafos do Pro jeto de Lei
nº 94, de 2002-CN, que abre aos Orçamentos Fis cal e
da Segu ri da de Social da União, em favor de di versos
órgãos dos Poderes Le gislativo, Exe cutivo e Judiciá rio e do Minis té rio Pú blico da União, cré dito su ple men tar no valor global de três bilhões, du zentos e um

mi lhões, cento e vinte e três mil, qui nhen tos e trin ta e
nove reais para reforço de dotações consignadas na
Lei Orça mentária vi gen te, sancionado e trans forma do na Lei nº 1 0.541 , de 7 de novembro de 2002.
MENSAGEM Nº 309, DE 2002
(Nº 980/2002, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
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, e 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 Cesar de Faria Domingues Moreira, 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 Reino da Noruega.
Os méritos do Embaixador Cesar de Faria Domingues Moreira, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 11 de novembro de 2002. – Marco Maciel.
EM Nº 00380/DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília, 7 de novembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV da Constituição,
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, e 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 Cesar de Faria
Domingues Moreira, 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 Reino da Noruega.
2. Encaminho, igualmente em anexo, informação
sobre o país e Curriculum-Vitae do Embaixador Cesar
de Faria Domingues Moreira, 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,
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OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 685/2002, de 7 do corrente, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 440, de
1999 (nº 1.737/99, naquela Casa), de autoria do Senador José Fogaça, que dispõe sobre a criação do Con selho Federal e dos Regionais da Profissão de Técnico
Agrícola e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 7-11-2002)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1o
Secretário em exercício, Senador Moreira Mendes.
São lidos os seguintes:
OF. GLPMDB Nº 170/2002
Brasília, 7 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência a indicação da Senador Casildo Maldaner, como
membro titular, em substituição ao Senador Nabor Junior, na Comissão de Assuntos Econômicos – CAE.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência vo tos de apreço e consideração. – Senador Renan Ca lheiros, Líder do PMDB.
Ofício nº 144/02-LPSDB
Brasília, 12 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de retirar o Senador Eduardo
Siqueira Campos da titularidade na Comissão de Assuntos Sociais, na composição do Bloco PSDB/PPB.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Senador Geraldo
Melo, Líder do Bloco PSDB/PPB.

Novembro de 2002

OF. GLPMDB Nº 173/2002
Brasília, 12 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa Excelência o remanejamento do Senador Fernando Ribeiro,
como membro titular, em vaga anteriormente ocupada
pelo Senador Nabor Junior e este, como suplente, em
substituição ao primeiro citado, na Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização –
CMO/2003.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência votos
de apreço e consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Passa-se
à lista de oradores.
Como primeiro orador inscrito, concedo a palavra
ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
V. Exª dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, reza a nossa
Constituição que um dos principais objetivos da nossa
República é a eliminação das desigualdades regionais.
Aliás, esse é um tema muito badalado, tanto na Câmara dos Deputados, quanto aqui no Senado, bem como
na imprensa em geral. Em todo lugar, esse é um tema
sempre atual e sempre presente. Fez parte dos debates e dos programas dos candidatos que disputaram a
Presidência da República e é um dos pontos principais
do programa do Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da
Silva.
Porém, Sr. Presidente, o que observamos, na prática, é que essas desigualdades de fato não são combatidas no sentido de sua efetiva eliminação. Não há um
programa consistente, que tenha tido continuidade no
sentido de desenvolver as regiões não desenvolvidas,
como o Norte, o Nordeste e, um pouco menos, o Cen tro-Oeste, que é uma região em desenvolvimento. Há,
isto sim, permanentemente, uma concentração de recursos nas regiões já desenvolvidas.
Infelizmente, essa é uma visão míope de alguns
órgãos como, por exemplo, o BNDES – Banco Nacio-
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nal de Desenvolvimento Econômico e Social. Se olhar mos a aplicação de seus recursos, veremos que são
cada vez mais aplicados nos Estados mais ricos, em
detrimento daqueles mais pobres.
Se fizermos um levantamento dos investimentos
dos organismos financiadores, tanto nacionais como
internacionais, veremos que sempre há a canalização
dos recursos, em maior parte, para essas regiões. Por tanto, não iremos nunca eliminar as desigualdades regionais, porque os mais ricos irão ficar cada vez mais
ricos e os mais pobres, cada vez mais pobres, como
diz a música popular.
Na verdade, percebemos que, de vez em quando,
há um movimento de agravamento dessa situação. Por
exemplo, vemos grandes articulistas de grandes jornais
de âmbito nacional referirem-se ao eleitor do Nordeste
ou do Norte, de forma preconceituosa, como o eleitor dos
grotões do Brasil, de maneira até pejorativa. O mais grave é que sempre comentam, de maneira aritmética, que
o eleitor dos Estados do Acre, de Roraima, do Amapá,
enfim, da Região Norte, está super-representado, enquanto o eleitor de São Paulo está sub-representado na
Câmara dos Deputados. Não é o caso do Senado, pois,
felizmente, todos os Estados têm igual representação,
justamente para dar esse equilíbrio de que a Federação
precisa.
No entanto, seja como tentativa de diminuir as
Bancadas dos Estados menores, seja para criar uma
reforma política que dê mais representantes na Câmara dos Deputados a São Paulo e ao Rio de Janeiro, em
detrimento dos Estados menores, vamos ver que, além
do poder econômico, além do poder financeiro, além
da concentração de investimentos, do maior saber, da
maior cultura nessas regiões, ainda se busca enfraquecer politicamente os Estados mais fracos, como se es tes não fossem os que mais precisam ter realmente
advogados ou representantes para defendê-los.
Tive, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a tris teza de ler um artigo publicado na Gazeta Mercantil,
em 11 de novembro, intitulado: “São Paulo perde força
na disputa por verba federal”, com o subtítulo: “Nordeste e Norte mandam na Comissão de Orçamento”.
Sr. Presidente, quero ler alguns tópicos desse ar tigo que, realmente, mostra como essa visão concentracionista pode prejudicar ainda mais os Estados pequenos, porque, repito, os Estados mais fracos e po bres deveriam estar mais bem representado na Câma-

231
Quarta-feira 13 21067

ra dos Deputados, não só sob o ponto de vista qualitativo, mas quantitativo também, porque o que interessa é
o voto. No entanto, leva-se em conta apenas o número
de habitantes.
Diz o artigo:
Seis em cada dez brasileiros vivem nas
regiões Sul e Sudeste, (o que já é muito ruim
para o Brasil, pois se trata de uma concentração populacional horrível), produzem 76% da
riqueza nacional e pagam R$8,00 de cada
R$10,00 em tributos coletados pela União. Sua
conta de impostos tem sido sempre crescente,
mas têm cada vez menos poder de decisão
sobre o destino do dinheiro do Orçamento Federal. Foi o que perceberam, na semana pas sada, os principais líderes políticos de São Paulo – entre eles, o Governador Geraldo Alckimin (PSDB), a Prefeita da capital paulista, Marta Suplicy (PT), e sessenta parlamentares de
todos os Partidos.
Eles abandonaram as divergências por
algumas horas, em um auditório da Câmara
dos Deputados. E, pela primeira vez, se uniram
para definir as prioridades estaduais dentro do
Orçamento da União para 2003. Combinaram
sugerir ao Congresso Nacional emendas orçamentárias no total de R$300 milhões para o
Estado de São Paulo, equivalentes a 1% da arrecadação tributária estimada para 2003.
Seria a contrapartida federal no financiamento de obras locais contra enchentes, construção de quatro hospitais regionais e de cinco
penitenciárias. “Juntos, podemos conseguir”,
animava-se o Governador. “Sem ajuda de Brasília, a Prefeitura e o Estado levarão 26 anos
para acabar com as enchentes na cidade”, ar gumentava a Prefeita Marta.
Foi quando o Deputado Federal Alberto
Goldman (PSDB) interveio. “É inédita esta reunião de toda a Bancada paulista com o Governador e a Prefeita, mas não adianta o consenso sobre as reivindicações se não temos força
política”, disse, provocando perplexidade na
platéia. “Somos 14% da representação política
do País e temos mandato concedido por um
quarto do eleitorado nacional, mas não possuímos nem 8% dos votos na Comissão Mista de
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Orçamento. Há muitos anos participo dessa
Comissão e, posso garantir, lá há mais representantes de Roraima do que de São Paulo”.
Ora, Sr. Presidente, como representante do Esta do de Roraima, vejo essas afirmações de duas maneiras: de um lado, os Parlamentares de São Paulo, realmente, não se entendem e não se unem; de outro lado,
vejo o viés do preconceito, de achar que Roraima, por
ser um Estado pequeno, da Região Norte, não pode ter
mais representantes do que São Paulo na Comissão
de Orçamento.
Eu penso que deve ser assim mesmo, porque nós
somos mais pobres, não temos um Orçamento do tamanho do de São Paulo e não temos a mesma arrecadação
que aquele Estado. Esse é o princípio federativo fundamental, senão, para que federação? Nós, então, deveríamos ter uma confederação, em que cada Estado administrasse o que arrecadasse. Nós não temos isso, daí
por que precisamos ter, realmente, esse repartimento do
bolo, com os mais ricos arrecadando e repartindo com
os mais pobres. Do contrário, estaremos induzindo um
esquema de xenofobia interna, com os paulistas acreditando que estão sendo sub-representados e pagando a
conta dos Estados mais pobres, enfim, que são os sacrificados. Na verdade, deve existir exatamente o sentimento inverso, ou seja, o de que São Paulo, que é a
grande locomotiva deste País, deveria até pagar o imposto para que as populações pobres do Nordeste e do
Norte pudessem lá permanecer, evitando a sua migração para São Paulo, onde vivem nas periferias e favelas,
e os problemas sociais que isso provoca.
Continuando, Sr. Presidente:
Goldman, 65 anos, ex-Ministro dos
Transportes e recém-eleito para um sexto
mandato de deputado federal, passeava os
olhos pela platéia enquanto protestava: “Não
temos força, ou melhor, o Estado de São Paulo não tem força sequer para pedir uma simples verificação de presença em reuniões da
Comissão de Orçamento”. O Governador e a
Prefeita emudeceram.
Ora, Sr. Presidente, sabemos que o Estado de
São Paulo, sozinho, tem mais deputados que todos os
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Estados do Norte do Brasil. Então, é realmente não se
pensar grande neste País, é dar continuidade àquele
modelo de colonialismo interno, em que o mais rico tem
que continuar assim, tem que dominar intelectual, política e financeiramente o mais pobre, que tem que se
conformar com essa situação. É mais ou menos, no
esquema internacional, o que os Estados Unidos fazem com o mundo.
Não posso acreditar que um homem da sabedoria
do Deputado Goldman pense realmente assim e, o que é
pior, deixe que isso seja publicado no Brasil, provocando
nos paulistas uma revolta por estarem sendo sacrificados
e, nos nortistas, como eu, uma revolta por estarem sendo
tratados de uma maneira preconceituosa e, em pleno século XXI, equivocada, em que não se quer privilegiar, realmente, a eliminação das desigualdades regionais.
Quero, portanto, Sr. Presidente, pedir que o restante
desse artigo conste, no inteiro teor, do meu pronunciamento, para que fique aqui registrado, nesta Casa que representa os Estados – e, portanto, é responsável pelo equilíbrio da Federação e pela eliminação das tão faladas desigualdades regionais -, e possamos refletir sobre posturas
desse tipo, que não acrescentam nada ao Brasil.
Aliás, recentemente, no Governo de Fernando
Henrique, que está acabando, um senador ilustre aqui
disse que não tínhamos um ministério e, sim, um “paulistério”. Espero que o Presidente Lula, que embora seja
morador e eleitor de São Paulo, não repita um “paulistério” no Brasil e que faça, realmente, com que tenhamos a
presença de todos os Estados da Federação e que sejamos tratados de maneira desiguais: que os mais pobres
sejam mais bem aquinhoados e que os mais ricos pa guem para que haja a igualdade que tanto sonhamos
para todos os brasileiros.
Muito obrigado.

SEGUE NA ÍNTEGRA DOCUMENTO
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
MOZARILDO CAVALCANTI EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do art. 210 do
Regimento Interno.)
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Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Mozarildo Cavalcanti, V. Exª solicita a transcrição do restante do artigo, que não foi lido. A Mesa atenderá o pedido de V. Exª, na forma regimental.
Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta tarde, desta tribuna, quero fazer uma merecida homenagem a um ór gão de comunicação que nasceu no Estado do Amazonas, mais precisamente na cidade de Manaus, mas que
congrega rádio e televisão por praticamente toda a Amazônia. Refiro-me à Rede Amazônica de Rádio e Televisão que, recentemente, completou trinta anos de existência.
A sua história começou, mais precisamente, em julho de 1969, quando os jornalistas Phelippe Daou e Milton Cordeiro, juntamente com os empresários Joaquim
Margarido e Robert Phelippe Daou, constituíram a Rá dio TV do Amazonas Ltda., para explorar o serviço de
radiodifusão de sons e imagens. A outorga do canal
ocorreu no ano de 1970, com prazo de dois anos para a
implantação da emissora.
A partir de então, de posse dos projetos técnicos, a
equipe decidiu-se pela construção de duas unidades,
sendo uma o parque exibidor, na Avenida Carvalho Leal,
onde funciona atualmente a Fundação Rede Amazônica, e a outra o parque transmissor, na Estrada do Aleixo,
onde funciona atualmente a sede da TV Amazonas.
Os equipamentos utilizados no início da emissora
eram câmeras, telecine, ilha de edição e transmissor adquiridos da RCA Corporations. Com essa estrutura, portanto, a TV Amazonas passa a ser a primeira emissora
de televisão do Brasil integralmente projetada para ope rar em cores.
No início de agosto de 1972, o sinal do canal 5 foi
ao ar, em caráter experimental e, pela primeira vez, no
dia 1º de setembro daquele mesmo ano, às 19 horas, a
TV Amazonas era inaugurada oficialmente.
A partir de 1973, a TV Amazonas passou a ser afiliada da Rede Bandeirantes e a transmitir a programação desta emissora. Mas era com a programação local e
com promoções de eventos como Dia das Mães, Che gada do Papai Noel, Páscoa e outros, que a TV Amazonas firmava sua participação junto à comunidade, ao
mesmo tempo em que conquistava a audiência do público local.
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Portanto, Srªs e Srs. Senadores, após a implantação da TV Amazonas, foram montadas, no período de
setembro de 1974 a janeiro de 1975, quatro novas emis soras, sendo uma delas em Porto Velho, capital do meu
Estado, Rondônia. Sr. Presidente, quero aqui dar o meu
testemunho a respeito desse fato, porque me lembro
perfeitamente quando o nosso canal 4 foi instalado em
Porto Velho. Na seqüência, instalaram-se emissoras em
Boa Vista (RR), Rio Branco (AC) e em Macapá (AP). Paralelamente a isso, foram construídas dezenas de retransmissoras em localidades no interior da região, atingindo as fronteiras dos países vizinhos: República da
Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia.
Sr. Presidente, uma vez mais, quero dar o meu testemunho a respeito da quantidade de retransmissoras
instaladas por todo o interior do Estado de Rondônia.
Como não havia satélite ou canalização terrestre
para a distribuição do sinal, à época, foram instaladas retransmissoras, não-instantâneas, o que fez com que a
Rede Amazônica introduzisse, no Brasil, os aparelhos
de videocassete no formato U-matic, então, recém-lançados pela Sony no mercado internacional. A utilização
do sistema, na verdade, tornou viável a implantação da
Rede e exigiu a organização de um Departamento de
Tráfego, encarregado de suprir as emissoras e retransmissoras de reprogramação em fitas. Eram, portanto,
manipuladas cerca de 6.000 (seis mil) fitas de vídeo –
isso, hoje, seria praticamente inacreditável.
Daí, a partir de 1983, as emissoras de Porto Velho,
Rio Branco, Boa Vista e Macapá passaram a ser afiliadas da Rede Globo, o que veio a ocorrer com a TV
Amazonas em 1986.
A partir de então, com a programação unificada, a
Rede Amazônica de Televisão passou a utilizar o canal exclusivo do Satélite BrasilSat, que possibilitou a
transmissão para as emissoras e retransmissoras da
Rede e recepção de programas produzidos em Manaus
e, em 1990, foi implantada a Sucursal de Brasília, que
tantos e bons serviços tem prestado, sobretudo aos Parlamentares dos Estados da Amazônia, destinada a fazer
a cobertura jornalística e dos assuntos políticos e econômicos de interesse da região.
Com a necessidade de maiores condições e su porte para a atividade principal de radiodifusão, a Rede
Amazônica desenvolveu duas novas atividades. A primeira, exercida por intermédio da Amazonas Energia
Solar Ltda., que consiste na autorização de energia solar
para a produção de energia elétrica. A atividade teve origem a partir da necessidade de implantar retransmissoras em localidades interioranas com precária rede elétrica ou aonde essa rede não chegava para a instalação
da retransmissora. A segunda atividade, ligada direta-

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

mente à Rede Amazônica, é o conhecido Studio 5, em
Manaus, um empreendimento voltado para a realização
de shows, feiras e exposições, com capacidade para
sete mil pessoas. Uma estrutura que confere ao Studio 5
o título de maior empreendimento do Norte do País.
A Rede Amazônica de Rádio e Televisão registra, hoje, 800 empregados nas várias categorias pro fissionais, destacando-se entre eles jornalistas, radialistas, engenheiros, técnicos, pessoal administrativo, motoristas, técnicos em marketing, designers, artistas e
tantos outros.
A Rede Amazônica informatizou todos os seus
setores, tanto na sua sede, em Manaus, como nas outras
afiliadas e Sucursal de Brasília, abrangendo, portanto,
toda a Região Norte, com exceção dos Estados do Pará
e Tocantins, por meio de suas respectivas capitais: Ma naus: TV Amazonas; Porto Velho: TV Rondônia; Boa
Vista: TV Roraima; Macapá: TV Amapá e, Rio Branco:
TV Acre.
A Rede Amazônica possui ainda cinco gerado ras, cinco estações em UHF, oito mini-geradoras (com
telejornal local), 202 retransmissoras – sendo 94 no
Amazonas, 32 no Acre, 17 no Amapá, 39 em Rondônia e
20 em Roraima –, além do Canal Temático Amazon
Sat, sintonizável por UHF nas capitais da Amazônia Ocidental e Amapá, e antenas parabólicas espalhadas por
todo o Território Nacional e países vizinhos.
Srªs e Srs. Senadores, a Rede Amazônica, a
cada dia, mostra a sua grandeza e a sua força, expandindo-se e mordernizando-se, e, atenta aos avanços tecnológicos, adquire equipamentos para transmissão e recepção via satélite visando a atender a todas as suas
emissoras de televisão, e possibilitando a transmissão
instantânea de imagens para qualquer lugar da região. A
fibra óptica é o seu mais recente investimento. Interliga
pontos estratégicos da cidade de Manaus, garantindo
qualidade e instantaneidade nos seus informativos.
Finalmente, mantendo-se na vanguarda, a Rede
Amazônica de Rádio e Televisão entra na era digital,
substituindo todo seu equipamento analógico de captação, edição e exibição existente em Manaus, Porto Ve lho, Boa Vista, Rio Branco, Macapá e na Sucursal de
Brasília, tornando-se uma das mais modernas empresas
de mídia, comunicação e entretenimento do País.
Em Brasília, a sucursal conta com três equipes de
reportagens, compostas por jornalistas profissionais, oriundos dos Estados em que atuam.
Permanentemente, os repórteres e cinegrafistas
participam de treinamentos propiciados pela TV Globo
e pela CNN.
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É parceira da CNN World Report, que consiste
em treinar, anualmente, repórteres em Atlanta e enviar
notícias da Amazônia para mais de 180 Países.
Seguindo o lema de cobrir os assuntos amazônicos, a Rede Amazônica já participou de várias coberturas internacionais, tendo ocorrido a primeira em 1997, de
Bonn – Alemanha, cobrindo a reunião do PPG-7, com
envio diário de material jornalístico via satélite. Também
cobriu a abertura da 50ª Sessão da ONU, em Nova Ior que, quando o Presidente do Brasil abordou o tema Meio
Ambiente; a Semana da Amazônia, realizada em 1998,
no World Trade Center, em Nova Iorque; e, na Venezuela, cobriu, em várias oportunidades, desde os entendimentos iniciais e até a inauguração do sistema de fornecimento de energia de Gury para o Estado de Roraima.
Cobriu, mais recentemente, a Rio+10, realizada de 26 de
agosto a 4 de setembro deste ano em Joanesburgo, África do Sul.
Participou da transformação dos Territórios Federais
de Rondônia, de Roraima e do Amapá em Estados.
É defensora das causas amazônicas, especialmente dos projetos que visam ao bem estar da população cabocla, como a Zona Franca de Manaus, o Sivam,
a extração de gás de Urucu, etc.
Não posso deixar de enfatizar aqui a importância
do Amazonsat para os meios de comunicação da região
Norte de nosso País, especialmente para a Rede Amazônica de Rádio e Televisão. Esse canal de satélite
que a Rede Amazônica contratou da Embratel há mais
de 10 anos para operar o Amazonsat foi o instrumento
que rompeu o isolamento em que vivia a Amazônia e a
integrou ao sistema nacional de satélite. Esse canal é dedicado às notícias da região e ao debate de seus problemas por autoridades municipais, estaduais e federais e
pelo público em geral.
O Amazonsat é a voz e a cara da Amazônia. Na região, o seu sinal é aberto, transmitido por estações autorizadas pelo Ministério das Comunicações e, no restante
do País e nas fronteiras dos países limítrofes, pode ser
captado por quem possuir sistema de recepção por an tena parabólica.
O Amazonsat é um serviço dos mais relevantes,
sobretudo depois que a Radiobrás, por medida de con tenção de despesas, deixou de operar televisão na Amazônia. Não fosse ele, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a região provavelmente ainda estaria na escuridão,
sem ter conhecimento das notícias e dos fatos. O Programa Brasilsat realizado pelo Governo Federal teve como
um dos fundamentos a necessidade de integrar a Amazônia ao resto do País e ao mundo, pela comunicação.
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A região amazônica estava, portanto, distante de
tudo e sem saber o que acontecia no Brasil e no resto do
mundo. Porém, a Rede Amazônica e o Amazonsat,
hoje presentes em todos os rincões amazônicos, constituem-se uma das maiores conquistas para toda a população amazônica.
Vale lembrar que, durante muitos anos, a Amazô nia apenas recebia informações de fora, via satélite, de
modo que as notícias não repercutiam fora de seus limites devido ao atraso e, às vezes, chegavam requentadas
às grandes redes sulinas.
Foi a Rede Amazônica que quebrou esse silêncio secular. Montou nas capitais dos Estados onde opera
sistemas de acessamento ao satélite e, graças a eles, os
noticiários e os cursos regulares e profissionais passaram a chegar rapidamente a qualquer parte da região, do
País e do exterior. Além do que sistemas de up-link, por táteis, completam o seu grande trabalho de comunicação instantânea.
Para finalizar, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devemos reconhecer que tudo isso se deve ao espírito empreendedor, dinâmico, empresarial e, sobretudo,
determinado desse grande brasileiro, desse grande
amazônida, o Dr. Phelippe Daou, fundador e atual Presidente da Rede Amazônica de Rádio e Televisão, a
quem, neste momento, rendo as minhas homenagens, e
sem o qual, provavelmente, a história seria bem diferente. Quero, portanto, parabenizá-lo por sua atitude de fa zer que a região Norte do Brasil ficasse mais perto dos
brasileiros e do mundo.
Parabenizo igualmente o Superintendente de Jor nalismo, Milton de Magalhães Cordeiro; o Diretor Administrativo, Aluísio Daou; o Diretor Técnico, Nivelle Daou
Jr.; e o Diretor da Sucursal Brasília, meu particular amigo,
Raimundo Farias Moreira, pelo belíssimo trabalho que
fazem. E na pessoa dele, Sr. Presidente, quero homenagear todos os outros 800 funcionários da Rede Amazô nica de Rádio e Televisão, que fazem com que a nossa Amazônia seja conhecida em todo o mundo.
Era o que tinha a registrar neste momento, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a
palavra ao Senador José Jorge, do PFL de Pernambuco.
V. Exª dispõe de 20 minutos, Senador José Jorge.
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Pronuncia o se guinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a mineração é uma área da atividade produtiva em que o Brasil, historicamente, tem
sido forte. Desde o Ciclo do Ouro, no período colonial,
até o processo recente de industrialização do País, que
teve por base as abundantes jazidas de minério de fer -
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ro, de manganês e de outros minerais, o setor tem fornecido as matérias-primas e os insumos in dispensáve is à indústria, à construção civil e à agricultura, possibilitando o desenvolvimento de uma moderna indústria nacional de transformação (siderurgia, metalurgia dos
não-ferrosos, transformação dos minerais não-metálicos) e a consolidação do parque industrial de bens de
capital e de consumo.
A riqueza mineral brasileira é admirada por todos
os outros países. Nossa extensão territorial, por sua vez,
faz dessa riqueza um tesouro quase inesgotável.
Hoje, o setor mineral, nele compreendendo-se os
produtos primários e transformados, participa com 6%
do PIB brasileiro. No ano de 2001, contribuiu favoravelmente para a balança comercial, com superávit de
US$4,2 bilhões, excluídos o petróleo e o gás natural.
Para efeito de comparação, observe-se que o petróleo,
no mesmo ano, apresentou um saldo global negativo de
quase US$5 bilhões.
Em tempo de dólar escasso, nada há de mais precioso para nós. Se dermos uma olhada na composição
das exportações por produto, verificaremos que, entre os
bens primários, o ferro é o metal que mais nos traz receita, 80% do total.
Ao mesmo tempo, divulga uma organização canadense especializada em estudos sobre a indústria de mineração, The Fraser Institute, uma classificação da atratividade de novos investimentos no setor mineral na qual
o Brasil ganhou importantes posições. Nosso País, que
sempre estivera fora da lista dos dez primeiros com melhores condições de atrair novos investimentos, alcançou, no ano passado, de forma inédita, a quarta posição,
vindo logo após o Canadá, a Austrália e o Chile.
Dados disponíveis indicam ainda que, mesmo
numa quadra mundial de retração de investimento a ris co – o orçamento global de investimento das empresas
em pesquisa mineral caiu no mundo de US$5,2 bilhões,
em 2000, para apenas US$2 bilhões, em 2001 –, o Brasil
teria sido contemplado com cerca de US$135 milhões, o
que representou quase o dobro do investimento realizado no ano de 1998 (US$68 milhões).
Parecem ter feito muito bem ao setor as modificações constitucionais, legais e estruturais sofridas especialmente nos últimos anos. Refiro-me às privatizações realizadas, abrindo maior espaço para o capital privado,
em relação às quais foi um marco importante para o setor a venda da Vale do Rio Doce, em 1997.
Com as privatizações, o Estado brasileiro saiu de
sua posição dúbia de produtor e regulador, concentrando-se na última das funções, o que trouxe clareza e confiança para a indústria, resultando, como já disse, em

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

maiores investimentos, assim como em aumento da produtividade.
As privatizações, juntamente com a maior abertura
do mercado ao capital estrangeiro, têm sido seguidas
por ampla reestruturação e concentração da indústria.
Esse movimento tem sido atestado pelas parcerias es tratégicas e pelas aquisições que a Vale do Rio Doce
tem realizado no exterior.
Lembro ainda que empresas nacionais, como a
própria Vale, a Votorantim, a Caeme, a Paranapanema,
estão saindo da situação de investimentos em áreas e
produtos secundários, para se concentrarem na produção em que são mais competitivas.
Tudo isso certamente está aumentando a capacidade das empresas de competirem e captarem divisas
com a exportação, do que mais precisamos no momento.
Além disso, as gigantes mundiais do setor de mi neração cada vez mais estão vindo investir no Brasil,
sendo a nossa Vale, hoje, uma dessas gigantes.
Essa nova realidade veio para derrogar, de uma
vez por todas, o retrocesso que praticava o Brasil, engessando a Carta Magna com restrição radical do desenvolvimento da atividade de mineração quando vetou a participação do capital estrangeiro tanto na pesquisa quanto
na lavra de recursos minerais.
Todos sabemos que isso aconteceu na Constituição de 1988, trazendo sérios reflexos ao nível de investimentos nos anos seguintes ao da sua promulgação. Na
produção, a queda, com esta medida que foi colocada
na Constituição, foi de mais de 50% (de US$1,2 bilhão,
em 1987, para cerca de US$500 mil, em 1993). Na pes quisa, foi ainda mais brusco o descenso: de quase
US$170 milhões investidos em 1987 e 1988, chegou-se a
uma média de apenas US$70 milhões nos primeiros cinco anos da década de 90.
Ainda que a restrição constitucional, eliminada em
1995, não possa ser apontada como o único fator res ponsável pelo declínio dos investimentos, inegavelmente teve sobre ele grande influência.
Assim sendo, apesar do novo cenário de expansão da indústria da mineração, os estudos dos especialistas são unânimes em dizer que a produção mineral do
Brasil ainda se encontra muito aquém de sua potencialidade. Um dos principais obstáculos apontados, que en trava a produção – e nisso a mineração não é diferente
de outros setores brasileiros –, é a estrutura tributária obsoleta e ineficiente. Não espanta que, na campanha elei toral, todos os candidatos à Presidência da República tenham demonstrado, em comum, repúdio ao nosso sistema tributário e feito a promessa de que a reforma de tal
sistema gozaria da mais alta prioridade em seus mandatos, caso viessem a obter vitória no pleito.
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Aponta-se, entre outras coisas, a alta regressividade da tributação incidente sobre a indústria de mineração, regressividade em relação aos lucros obtidos.
Contrapõe-se ao nosso sistema, por exemplo, o
sistema tributário chileno, progressivo, em que a empresa mineradora paga mais imposto à medida da maturação do projeto e do crescimento dos lucros. Não é à toa
que o Chile é um dos países que mais atraem investimento em mineração no mundo.
Reportagem do jornal Gazeta Mercantil, sobre a
seleção de países a receber novos investimentos, diz: “em
escala mundial, os regimes tributários têm sido decisivos
para a seleção de alguns países em detrimento de outros”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por outro
lado, diagnóstico setorial exaustivo conduzido pela área
técnica do Ministério que tive a honra e a satisfação de
ocupar durante um ano, o Ministério de Minas e Energia,
apontou outros fatores que têm contribuído para o retrocesso nos investimentos e a estagnação do crescimento
da produção mineral brasileira.
O primeiro e, sem dúvida, um dos mais relevantes
entraves ao desenvolvimento setorial refere-se ao provimento irregular do conhecimento geológico básico: ma pas, etc.
A cadeia produtiva da indústria extrativa mineral
tem início com o que os técnicos chamam de pré-investimento governamental na geração e difusão do conhecimento geológico do território nacional. No Brasil, lamentavelmente, esse ciclo está comprometido, seja em fun ção da insuficiência histórica desse pré-investimento,
seja em decorrência das dificuldades vividas pelos organismos federais responsáveis pelo desenvolvimento e
gestão dos recursos minerais, o DNPM, Departamento
Nacional de Produção Mineral, e a CPRM, Companhia
de Pesquisa de Recursos Minerais.
Para que se tenha uma idéia da dimensão do problema, tomando-se por base o ano de 1978, último exercício em que os recursos para aplicação em geologia
básica foram garantidos com fontes e financiamentos do
Fundo Nacional de Mineração, que foi extinto, verifica-se
que o pré-investimento governamental nessa área superou
os US$55 milhões. Hoje, mais de duas décadas depois, os
dispêndios oficiais realizados pela CPRM, atual Serviço
Geológico do Brasil, não passam de US$3,5 milhões, nú mero absolutamente insuficiente para prover o conhecimento geológico no nível capaz de induzir um novo ciclo de
descobertas minerais para substituir a exaustão dos depósitos em lavra e evitar possíveis crises no futuro.
Ao lado da falta de conhecimento geológico mais
detalhado do território nacional, outras causas que limitam as possibilidades de desenvolvimento do setor foram identificadas.
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A legislação mineral, editada há mais de três déca das, é anacrônica, excessivamente cartorial e burocrática, valorizando em demasia os procedimentos formais
em detrimento dos resultados. Nesse aspecto, note-se,
por exemplo, que o descompromisso com prazos por
parte do Poder Público para a execução dos procedimentos administrativos de outorga dos títulos minerários
representa uma variável de risco para os investidores:
com as altas taxas de juros vigentes, os custos de financiamento dos projetos são impactados pela dilatação de
cronogramas imposta pela morosidade da burocracia.
Para o caso dos depósitos marginais, tais custos podem
tornar-se proibitivos, inviabilizando, muitas vezes, a implantação dos projetos.
De outra parte, avulta a questão das deficiências
das estruturas administrativas. O DNPM, órgão normativo e fiscalizador das atividades de mineração, acha-se
desestruturado, sem os meios mínimos para atender a
demanda de seus serviços.
É correta, pois, a afirmação de que, por falta de reformas profundas na legislação e das decisões públicas
federais, o Brasil assistiu passivamente, na década pas sada, à escalada de investimentos em mineração na
América Latina, ficando à margem do fluxo de capitais de
risco, maciçamente direcionados para países vizinhos
com potencial mineral sabidamente inferior ao nosso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considerando a necessidade de promover um conjunto de mudanças profundas, de caráter sistêmico, no arcabouço legal e
institucional do setor mineral do País, elaborou-se, então,
no Ministério de Minas e Energia, um amplo Programa de
Reestruturação Institucional do Setor Mineral, que se de nominou de Prisma, cujos objetivos primordiais podem
ser assim sintetizados: atrair investimentos para o setor,
com vistas a ampliar a oferta de empregos, melhorar a
distribuição de renda, elevar a competitividade econômica
e estimular o desenvolvimento regional, mediante o incremento da pesquisa e da produção mineral; fortalecer a
capacidade reguladora do Estado, dotando-o de instru mentos mais adequados para promover políticas eficazes de desenvolvimento de recursos minerais do País.
Chamo a atenção de V. Exªs para as metas gerais
desse ambicioso programa: atingir a marca de R$300
milhões por ano em investimentos em pesquisa mineral
já em 2005; triplicar o valor da produção mineral nos próximos dez anos; gerar mais cinco milhões de empregos
em dez anos, consideradas a indústria extrativa e a in dústria de transformação mineral.
Do ponto de vista formal, o Prisma compunha-se,
inicialmente, de um único projeto de lei, tendo em vista as
inter-relações das matérias tratadas. Posteriormente, a
proposta original foi desmembrada em duas. A primeira
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– de caráter institucional – cuida da criação da Agência
Nacional de Mineração – ANM, em substituição ao
DNPM, e da institucionalização definitiva da CPRM
como Serviço Geológico do Brasil; a segunda, da modernização do Estatuto da Mineração.
A elaboração desse documento – ressalte-se –
contou com a participação da comunidade mineral, que
teve oportunidade de oferecer-lhe sugestões quando foram tornados disponíveis na Internet os seus textos provisórios.
Tive a satisfação, como Ministro, de encaminhar
dois projetos, para exame, à Casa Civil da Presidência
da República, que recomendou fossem ouvidos outros
Ministérios, o que foi feito. Apesar disso, até hoje essas
duas proposições legislativas, a despeito de sua relevância e urgência, não foram submetidas à apreciação
do Congresso Nacional, com graves prejuízos para a mineração brasileira.
Agi como titular daquela Pasta, no que diz respeito ao
setor mineral, perfeitamente sintonizado com as prioridades estabelecidas: necessidade de ampliação da provisão
do conhecimento geológico, fortalecimento das instituições
e compromisso com as reformas em elaboração.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao concluir,
gostaria de reafirmar de público o meu interesse e a minha preocupação permanentes com o desenvolvimento
do setor mineral brasileiro, e especialmente com a implementação das reformas propostas para promovê-lo. Desejo, igualmente, na oportunidade, solicitar ao atual Governo a remessa dos projetos de lei que as consubstanciam, para que o Congresso Nacional possa discuti-las
da maneira mais ampla e democrática possível, e lhes
dar a chancela indispensável para sua execução.
Reitero, por fim, que é firme propósito pessoal fazer
de minha atuação nesta Casa uma trincheira avançada da
luta para que a mineração siga sua trajetória de crescimento e de expansão e eleve, cada vez mais, a parcela de contribuição que, historicamente, tem dado ao desenvolvimento deste País, permitindo à sociedade usufruir mais e me lhor dos benefícios econômicos e sociais decorrentes do
aproveitamento da riqueza do seu subsolo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, PRONUNCIA–
MENTO DO SR. SENADOR JOSÉ JORGE:
O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, a mineração é uma área da atividade produtiva em que o Brasil, historicamente, tem sido
forte. Desde o ciclo do ouro, no período colonial, até o
processo recente de industrialização do País, que teve
por base as abundantes jazidas de minério de ferro, de
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manganês e de outros minerais, o setor tem fornecido as
matérias-primas e os insumos indispensáveis à indústria,
à construção civil e à agricultura, possibilitando o desenvolvimento de uma moderna indústria nacional de trans formação (siderurgia, metalurgia dos não-ferrosos, transformação dos minerais não-metálicos) e a consolidação
do parque industrial de bens de capital e de consumo.
A riqueza mineral brasileira é admirada por todos
os outros países. Nossa extensão territorial, por sua vez,
faz dessa riqueza um tesouro quase inesgotável.
Hoje, o setor mineral, nele compreendendo-se os
produtos primários e transformados, participa com 6% do
PIB brasileiro. No ano de 2001, contribuiu favoravelmente
para a balança comercial com superávit de 4,2 bilhões de
dólares, excluídos o petróleo e o gás natural. Para efeito de
comparação, observe-se que o petróleo, no mesmo ano,
apresentou um saldo global negativo de quase US$5 bi lhões. Em tempos de dólar escasso, nada há de mais precioso para nós! Se dermos uma olhada na composição
das exportações, por produto, verificaremos que, entre os
bens primários, o ferro é o metal que mais nos traz receitas,
80% do total. Entre os bens semimanufaturados, o ferro
participa com 42% e o alumínio com 32% do total do grupo.
Entre os manufaturados, novamente o ferro aparece em
primeiro, com 40%; depois vêm os derivados do petróleo,
com 20%. E, entre os compostos químicos, os fosfatados
aparecem com 19%, os produtos do manganês, com 12%;
e os do alumínio, com 8%.
Ao mesmo tempo, divulga uma organização cana dense especializada em estudos sobre a indústria da mineração – The Fraser Institute – um ranking sobre
atratividade de novos investimentos no setor mineral no
qual o Brasil ganhou importantes posições. Nosso país,
que sempre estivera fora da lista dos dez primeiros com
melhores condições de atrair novos investimentos, alcançou, no ano passado, de forma inédita, a quarta posição, vindo logo após Canadá, Austrália e Chile.
Dados disponíveis indicam ainda que, mesmo
num quadro mundial de retração de investimentos a risco – o orçamento global de investimentos das empresas
em pesquisa mineral caiu dos 5,2 bilhões de dólares, em
2000, para apenas US$2 bilhões em 2001 –, o Brasil teria sido contemplado com cerca de US$135 milhões, o
que representou quase o dobro do investimento realizado no ano de 1998 (US$68 milhões).
Parece terem feito muito bem ao setor as modificações constitucionais, legais e estruturais sofridas especialmente nos últimos anos. Refiro-me às privatizações realizadas, abrindo maior espaço para o capital privado,
em relação às quais foi um marco importante, para o setor, a venda da Vale do Rio Doce, em 1997. Com as privatizações, o Estado brasileiro saiu de sua posição dúbia
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de produtor e regulador, concentrando-se na última das
funções, o que trouxe clareza e confiança para a indústria, resultando, como já disse, em maiores investimentos, assim como em aumento da produtividade.
As privatizações, juntamente com maior abertura
do mercado ao capital estrangeiro, têm sido seguidas
por ampla reestruturação e concentração da indústria.
Esse movimento tem sido atestado pelas parcerias es tratégicas e as aquisições que a Vale do Rio Doce tem
realizado no exterior. A reportagem lembra que empresas nacionais, como a própria Vale, a Votorantim, a Caemi e a Paranapanema estão saindo de investimentos em
áreas e produtos secundários, para se concentrarem na
produção em que são mais competitivas. Tudo isso certamente está aumentando a capacidade das empresas
competirem e captarem divisas com exportação, o que
mais precisamos no momento. Além disso, as gigantes
mundiais do setor de mineração, cada vez mais, estão
vindo investir no Brasil, sendo a nossa Vale uma delas.
Essa nova realidade veio para derrogar, de uma
vez por todas, o retrocesso que praticava o Brasil, engessando a Carta Magna com restrição radical ao desenvolvimento da atividade de mineração, quando vetou a participação de capital estrangeiro tanto na pesquisa quanto
na lavra de recursos minerais, trazendo sérios reflexos
no nível de investimentos nos anos seguintes à sua promulgação: na produção, a queda foi de mais de 50% (de
um bilhão e duzentos mil dólares em 1987 para cerca de
quinhentos mil dólares em 1993); na pesquisa, foi ainda
mais brusco o descenso: de quase 170 milhões de dólares em 1987 e 1988, chegou-se a uma média de apenas
70 milhões nos primeiros cinco anos da década de 90.
Ainda que a restrição constitucional, eliminada em
1995, não possa ser apontada como o único fator responsável pelo declínio dos investimentos, inegavelmente teve sobre ele grande influência.
Assim sendo, apesar do novo cenário de expansão da indústria da mineração, os estudos e os especialistas são unânimes em dizer que a produção mineral do
Brasil ainda se encontra muito aquém de sua potencialidade. Um dos principais obstáculos apontados que en trava a produção, – e nisso a mineração não é diferente
de outros setores brasileiros, – é uma estrutura tributária
obsoleta e ineficiente. Não espanta, nesse sentido, que
todos os candidatos à Presidência da República, que
concorreram entre si neste ano, tenham em comum o
fato de demonstrar repúdio em relação a nosso sistema
tributário e a promessa de que a reforma de tal sistema
viesse a gozar da mais alta prioridade em seus mandatos, caso viessem a obter vitória no pleito.
Aponta-se, entre outras coisas, para a alta regressividade da tributação incidente sobre a indústria da mineração, regressividade em relação aos lucros obtidos.
Contrapõe-se ao nosso sistema, por exemplo, o sistema
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tributário chileno, progressivo, em que a empresa mineradora paga mais imposto à medida da maturação do
projeto e do crescimento dos lucros. Não é à toa que o
Chile é um dos países que mais atraem investimentos
em mineração no mundo. Reportagem do Jornal Gazeta
Mercantil, referindo-se à seleção de países para rece ber novos investimentos, diz que “em escala mundial, os
regimes tributários têm sido decisivos para a seleção de
alguns países em detrimento de outros”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, por outro
lado, diagnóstico setorial exaustivo conduzido pela área
técnica do Ministério que tive a honra e a satisfação de
ocupar durante um ano – o Ministério de Minas e Energia
– apontou outros fatores que têm contribuído para o re trocesso nos investimentos e a estagnação no crescimento da produção mineral brasileira.
O primeiro e, sem dúvida alguma, um dos mais relevantes entraves ao desenvolvimento setorial, refere-se ao
provimento irregular do conhecimento geológico básico.
A cadeia produtiva da indústria extrativa mineral
tem início, com o que os técnicos chamam de pré-investimento governamental na geração e difusão do conhecimento geológico do território nacional. No Brasil, lamentavelmente esse ci clo está comprometido, seja em fun ção da insuficiência histórica desse pré-investimento,
seja em decorrência das dificuldades vividas pelos organismos federais responsáveis pelo desenvolvimento e
gestão dos recursos minerais – o Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) e a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).
Para que se tenha uma idéia da dimensão do problema, tomando por base o ano de 1978, último exercício
em que os recursos para aplicação em geologia básica
foram garantidos com fontes de financiamento do Fundo
Nacional de Mineração, verifica-se que o pré-investimento
governamental nessa área superou a cifra de US$55 mi lhões. Hoje, mais de duas décadas depois, os dispêndios
oficiais realizados pela CPRM, atual Serviço Geológico do
Brasil, não passam de cerca de U$3,5 milhões, número absolutamente insuficiente para prover o conhecimento geo lógico no nível capaz de induzir um novo ciclo de descobertas minerais para substituir a exaustão dos depósitos
em lavra e evitar possíveis crises no futuro.
Ao lado da falta de conhecimento geológico mais
detalhado do território nacional, outras causas que limitam as possibilidades de desenvolvimento do setor foram identificadas.
A legislação mineral, editada há mais de três déca das, é anacrônica, excessivamente cartorial e burocrática, valorizando em demasia os procedimentos formais
em detrimento dos resultados. Nesse aspecto, note-se,
por exemplo, que o descompromisso com prazos, por
parte do poder público, para a execução dos procedi-
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mentos administrativos de outorga dos títulos minerários
representa uma variável de risco para os investidores:
com as altas taxas de juros vigentes, os custos de financiamento dos projetos são impactados pela dilatação de
cronogramas imposta pela morosidade da burocracia.
Para o caso dos depósitos marginais, tais custos podem
tornar-se proibitivos, inviabilizando, muitas vezes, a implantação dos projetos.
De outra parte, avulta a questão das deficiências
das estruturas administrativas.
O DNPM, órgão normativo e fiscalizador das atividades de mineração, acha-se totalmente desestruturado,
sem os meios mínimos para atender à demanda por seus
serviços. Tecnologicamente desatualizada, com um orçamento insuficiente e com um contingente reduzido e mal
remunerado de técnicos especializados, a autarquia não
tem podido desempenhar a contento as suas atribuições.
É correta, pois, a afirmação de que, por falta de reformas profundas na legislação e nas instituições públicas federais, o Brasil assistiu passivamente, na década passada,
à escalada de investimentos em mineração na América
Latina, ficando à margem do fluxo de capitais de risco, que
foram maciçamente direcionados para países vizinhos,
com potencial mineral sabidamente inferior ao nosso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, considerando a necessidade de se promover um conjunto de mu danças profundas, de caráter sistêmico, no arcabouço
legal e institucional do setor mineral do País, elaborou-se, então, no âmbito do Ministério de Minas e Energia,
um amplo Programa de Reestruturação Institucional do
Setor Mineral, ao qual se denominou de PRISMA, cujos
objetivos primordiais podem ser assim sintetizados:
– atrair investimentos para o setor, com
vistas a ampliar a oferta de empregos, melhorar a distribuição de renda, elevar a competitividade econômica e estimular o desenvolvimento regional, mediante o incremento da pesquisa e da produção mineral; e
– fortalecer a capacidade reguladora do
Estado, dotando-o de instrumentos mais adequados para promover políticas eficazes de desenvolvimento dos recursos minerais do País.
Chamo a atenção de V. Exªs para as metas gera is desse ambicioso Programa:
– atingir a marca de US$300 milhões por
ano em investimentos em pesquisa mineral já
no ano de 2005;
– triplicar o valor da produção mineral
nos próximos dez anos;
– gerar mais cinco milhões de empregos
em dez anos, consideradas a indústria extrativa e a indústria de transformação mineral.
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Do ponto de vista formal, o PRISMA compu nha-se inicialmente de um único projeto de lei, tendo
em vista as inter-relações das matérias tratadas. Posteriormente, a proposta original teve de ser desmembrada
em duas. A primeira, cuidando da criação da Agência Nacional de Mineração – ANM, em substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral –DNPM, e da institucionalização definitiva da CPRM como Serviço Geológico do Brasil; a outra, instituindo legislação nova para o
setor – o “ESTATUTO DA MINERAÇÃO”. A elaboração
desses documentos, ressalte-se, contou com a participação da comunidade mineral, que teve oportunidade de
oferecer-lhes sugestões quando foram tornados disponíveis na INTERNET os seus textos provisórios.
Tive a satisfação de encaminhar, como Ministro,
os dois projetos de lei para exame da Casa Civil da Presidência da República, que recomendou fossem ouvidos
outros Ministérios, o que foi feito. Apesar disso, até hoje
essas duas proposições legislativas, a despeito de sua
relevância e urgência, não foram submetidas à apreciação do Congresso Nacional, com graves prejuízos para
a mineração brasileira.
Permito-me recordar aqui, por sua pertinência com
os assuntos que estou abordando no meu pronunciamento, o esforço que realizei na minha gestão para dar
algum impulso ao setor mineral, especialmente quanto à
atuação da CPRM.
No campo da aerogeofísica, a empresa realizou,
no ano de 2001, o levantamento de 150 mil km. Foram
elaborados novos mapas em papel na escala 1:2,5 milhões em formato digital – o Mapa Geológico do Brasil; o
Mapa Tectônico do Brasil; o Mapa de Recursos Minerais
e Associações Metalogenéticas; e o Mapa de Recursos
Minerais Energéticos e Industriais.
Lançamos, no mesmo ano, novos mapas da Re serva Nacional de Cobre e Associados nas escalas de
1:250.000 e 1:100.000, e da Província Mineral de Alta Floresta, no Mato Grosso, na escala de 1:250.000.
A disponibilização de informações geológicas – repito – é fundamental no esforço de promoção da descoberta de novas jazidas. Investidor algum é atraído por
país que não disponha desse conhecimento em escala
satisfatória e, infelizmente, não é nada invejável a situação do Brasil nesse particular, em virtude da descontinuidade dos investimentos governamentais específicos,
nos últimos anos.
Desde o fim do antigo Fundo Nacional de Mineração, como já disse, o conhecimento geológico no País
tem padecido por falta de uma política de investimentos
séria e comprometida com as reais necessidades e os
objetivos do Serviço Geológico do Brasil. Por isso, o Ministério de Minas e Energia tem-se empenhado, desde a
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minha época, para conseguir aprovar mudança na Lei
do Petróleo (Lei nº 9.478, de 1997), que assegure recursos para essa atividade, em caráter permanente, provenientes dos valores que são pagos ao Governo a título
de participação especial, no caso de ocorrência de grande volume de produção de óleo. O assunto está no Congresso Nacional e eu me disponho a lutar pela aprovação da mudança, como é do interesse do setor mineral.
Busquei também, na minha gestão, dar meios ao
DNPM para melhorar sua performance, mediante a ampliação do processo de informatização, tendo sido pos sível obter-se significativa redução no tempo de outorga
dos títulos de pesquisa e lavra.
Agi, pois, como titular da Pasta, no que diz respeito
ao setor mineral, perfeitamente sintonizado com as prioridades estabelecidas: necessidade de ampliação da
provisão do conhecimento geológico, fortalecimento das
instituições e comprometimento com as reformas em
elaboração.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ao concluir,
gostaria de reafirmar de público o meu interesse e a minha preocupação permanentes com o desenvolvimento
do setor mineral brasileiro, e especialmente com a implementação das reformas propostas para promovê-lo. Desejo, igualmente, na oportunidade, solicitar ao atual Governo a remessa dos projetos de lei que as consubstanciam, para que o Congresso Nacional possa discuti-las
da maneira mais ampla e democrática possível, e lhes
dar a chancela indispensável para sua execução.
Reitero, por fim, que é firme propósito pessoal fazer de minha atuação nesta Casa uma trincheira avan çada na luta para que a mineração siga sua trajetória de
crescimento e de expansão e eleve, cada vez mais, a
parcela de contribuição que historicamente tem dado ao
desenvolvimento deste país, permitindo à sociedade
usufruir mais e melhor dos benefícios econômicos e sociais decorrentes do aproveitamento das riquezas do
seu subsolo.
Era o que tinha a dizer.
Muito Obrigado.
Durante o discurso do Sr. José Jorge,
o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Faço um
apelo aos Srs. Senadores que não se encontram aqui
presentes para que venham ao plenário, pois, logo em
seguida, daremos início à Ordem do Dia, da qual cons tam várias medidas provisórias a serem votadas.
Concedo a palavra, por cinco minutos, ao Senador
Ney Suassuna.
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, esta é uma época do ano
em que estas duas Casas fervilham de pessoas que querem garantir um lugar no Orçamento. Estar no Orçamento
não significa obter os recursos, mas não estar no Orça mento significa não ter qualquer chance de obtê-los.
Estamos com um Orçamento extremamente difícil
– há apenas R$7 bilhões para investimento. Quem ouviu
as promessas dos candidatos sabe que o volume de demandas é tal que seria necessário um Orçamento pelo
menos dez vezes superior ao que temos para atendê-lo.
Porém, o que não tem solução está solucionado.
No Orçamento, temos apenas R$7 bilhões para investimento, e todo engenho e toda arte necessários serão utilizados para tentar dar recursos a algumas áreas.
Graças a Deus, está em vigor a Lei de Responsabilidade Fiscal, muito elogiada pelo BID, inclusive, e pelo
Banco Mundial, e hoje copiada pela Índia, pela Argentina, por Honduras, pelo Equador, pelo Paraguai e por
uma outra dezena de países. Ela é sempre mostrada por
esses dois organismos internacionais como necessária
no arcabouço dos países em desenvolvimento. Com
certeza, vamos nos esforçar para, ainda este ano, apro var esse Orçamento, de forma que o próximo Presidente
já o encontre votado.
No entanto, Sr. Presidente, eu lia um artigo, no Cor reio Braziliense, escrito pela Drª Celene Perez Nunes,
uma analista, uma estudiosa das finanças públicas, que
dizia que ainda há muitos furos nos Orçamentos, principalmente nos Estados e Municípios. Cerca de 70 bilhões
– e olhem que a cifra não é pequena – estão numa rubrica genérica: Demais.
Quando começamos a fazer comparações, ve mos que é uma verba muito grande, que o contribuinte
não sabe para o que realmente vai ser usada, é uma verba que não tem transparência. É preciso que fechemos,
no futuro, essa porta que ainda está aberta.
Com os dados que temos, verificamos que para os
Municípios essa rubrica abriga cerca de 9% de toda a arrecadação. Mas no caso dos Estados, chega a ser bem
mais, chega a mais de 20%. E essas verbas não têm,
como eu disse, a transparência que queríamos.
Analisando a situação dos Municípios, que está
mais clara, verificamos que uma quantia inferior a 0,4%
do total é usada em segurança, o que mostra que o fator
causa e efeito funciona. A violência não tem sido combatida pelos Municípios.
Estamos concluindo as emendas de Bancada e as
emendas individuais – hoje é o último dia. Esperamos,
Sr. Presidente, que todos os Parlamentares entreguem
hoje as emendas, que não haja realmente adiamento,
porque, se houver, com certeza teremos mais dificuldade para votar esse instrumento este ano.
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Tenho certeza de que as Presidências das duas
Casas querem que votemos ainda este ano. Esse Orçamento, como eu disse, é difícil, mas necessário. Não podemos, no começo da administração do Presidente elei to, engessar o Orçamento, deixá-lo sem saber do que
dispõe, que recursos sobraram para o quê.
Estamos vendo a boa vontade de todos, de todos
os Partidos, cooperando com a Liderança do Governo
que se elegeu, desde já, para buscar soluções. Hoje
mesmo fizemos, na Comissão de Educação, algumas
trocas na indicação de emendas com o objetivo de con ciliar os interesses do Governo que chega com o Orça mento que está sendo proposto.
O meu pronunciamento deveria ser de vinte minutos, mas, dentro da exigüidade do prazo – a Presidência
me deu cinco minutos apenas – não deixei de fazê-lo.
No entanto queria enfatizá-lo numa frase força: só
depende de nós a votação dessa importante peça legislativa. Com toda a certeza, as Presidências das duas Casas – e tenho certeza, Sr. Presidente, de que V. Exª as sim o fará, juntamente com o Presidente da Câmara – farão todo o empenho para que o Governo seja passado
com o Orçamento votado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Ney Suassuna, as palavras de V. Exª soam como um
alerta para que todos obedeçamos o prazo regimental,
para que não haja prorrogação.
O prazo das emendas – é oportuno ressaltar – encerra-se hoje, dia 12 de novembro. E o objetivo de todos
nós, como o Senador Ney Suassuna ressaltou, é realmente votar o Orçamento no prazo legal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Juvêncio da Fonseca.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 527, DE 2002
Inclusão em Ordem do Dia de proposição com prazo esgotado na Comissão a que estava distribuída.
Nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, requeiro a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Decreto Legislativo nº 468, de 2002 (nº 1.702/2002, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Editora Boa Vista Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Boa Vista, Estado de Roraima, cujos prazos na Comissão de Educação e final para apreciação da matéria em
Plenário, já se acham esgotados.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2002. – Mozarildo Cavalcanti.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, quero esclarecer a razão deste Requerimento.
Considerando que os prazos regimentais na Co missão se esgotaram no dia 14 de setembro, e o prazo final para apreciação em plenário esgotou-se no dia 14 de
outubro, de conformidade com o art. 223, §1º, da Constituição Federal, estou requerendo a inclusão da matéria
em Ordem do Dia, após a sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Encontrando-se presente o ilustre Presidente da Comissão de
Educação, concedo a palavra a S. Exª, Senador Ricardo
Santos.
O SR. RICARDO SANTOS (Bloco/PSDB – ES.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passaram pela Comissão de Educação este
ano 400 processos de outorga e renovação de outorga
de rádios, e encontram-se em tramitação 150 processos.
De forma que a Comissão tem trabalhado arduamente
para cumprir a sua missão, objetivando fazer que esses
processos tenham o mínimo de demora possível. E te mos, na medida do possível e na esmagadora maioria
dos casos, conseguido fazer com que esses processos
tenham tramitação mais rápida.
Solicitamos, se for possível do ponto de vista do
Regimento, que se aguarde a próxima reunião da Comissão, na terça-feira, para que possamos nos pronunciar e acelerar esse processo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem
V. Exª a palavra, Senador Romero Jucá, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, sou relator da matéria que faz parte do requerimento, e estou
dando prioridade à mesma.
O processo já foi distribuído, mas não chegou ainda à Comissão, porque a consultoria da Comissão está
sobrecarregada, com mais de 150 projetos.
Sou o relator dessa matéria, para a qual pedi priori dade, e darei o voto favorável a ela. Agora, é uma decisão do Plenário puxá-la ou não.
Gostaria de registrar que, se essa matéria da qual
sou Relator for retirada da Comissão, trazida ao plenário
e indicado um outro Relator, vou considerar como uma
manobra contra o meu trabalho de aprovar essa rádio
para Roraima.
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Quero deixar essa questão muito bem colocada,
porque o fato de repassar relatorias definidas nas Comissões abre um precedente perigoso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Presidente da Comissão de Educação, que se encontra em
plenário, solicita que se aguarde a próxima reunião da
Comissão. A Mesa atenderá a S. Exª, que, com certeza,
dará prioridade ao requerimento do Senador Mozarildo
Cavalcanti na próxima reunião.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, gostaria de dar alguns esclarecimentos. O Senador Romero Jucá disse que foi designado Relator, mas a situação no dia de hoje, conforme documento que tenho em mãos, é a seguinte: “aguardando
designação do Relator”. Ou seja, até hoje não foi designado Relator para a matéria. Por essa razão, apresentei
o requerimento. Se tivesse havido designação do Relator – que, aliás, foi solicitada há muito tempo –, não haveria motivo para o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O requerimento de V. Exª foi oportuno, inclusive porque temos a
palavra do ilustre Presidente da Comissão de Educação
no sentido de que a matéria entrará na pauta da próxima
reunião da referida Comissão.
Continua em votação. (Pausa.)
Não havendo mais quem deseje encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
O requerimento lido será publicado e incluído em
Ordem do Dia, ouvida a manifestação de S. Exª o Presidente da Comissão de Educação, Senador Ricardo Santos, em obediência ao disposto no parágrafo único do
art. 255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Juvêncio da Fonseca.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.035, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas nºs 106
a 239, de Plenário, oferecidas em primeiro
turno, à Proposta de Emenda à Constituição nº 29, de 2000, que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário.
Relator: Senador Bernardo Cabral
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I – Relatório
O texto da reforma do Poder Judiciário delineado
pelos trabalhos desta Comissão foi, em obediência às
disposições regimentais atinentes, submetido à nova
fase de emendas, esta preparatória das deliberações da
proposição pelo Plenário, em primeiro turno.
Foram apresentadas cento e trinta e quatro emendas nessa fase de tramitação, praticamente a totalidade
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versando sobre mérito, muitas retomando temas já en frentados e decididos na fase de Comissão.
É o relatório.
II – Análise
A seguir, percorremos as emendas apresentadas,
indicando o número com o qual foram autuadas, seguido
de rápida síntese de seu conteúdo, da análise e do parecer do relator.
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Subemenda do Relator à Emenda
nº 177, de Plenário

Subemenda do Relator à Emenda
nº 181, de Plenário

Dê-se ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a seguinte redação:
Art. 78. Ressalvados os créditos definidos em lei
como de pequeno valor, os de natureza alimentícia, os
de que trata o art. 33 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e suas complementações e os que
já tiverem os seus respectivos recursos liberados ou depositados em juízo, os precatórios pendentes na data da
promulgação desta Emenda serão transformados em títulos sentenciais e liquidados pelo seu valor real, acrescido
de juros legais e atualização monetária, em moeda corrente, em prestações mensais, iguais e sucessivas, no prazo
máximo de quatro anos, com vencimentos marcados para
o dia 25 ou dia útil subseqüente dos meses de fevereiro
a novembro, permitida a cessão dos créditos.
§ 1º É permitida a decomposição de parcelas, a critério do credor.
§ 2º As prestações anuais a que se refere o caput
deste artigo terão, se não liquidadas até o final do exercício a que se referem, poder liberatório do pagamento de
tributos da entidade devedora, até o valor em que se
compensarem, em prejuízo do disposto no § 4º.
§ 3º O prazo referido no caput deste artigo fica reduzido para dois anos, nos casos de transformação de
precatórios judiciais originários de desapropriação de
imóvel residencial do credor, desde que comprovadamente único à época da imissão na posse.
§ 4º O Presidente do Tribunal competente deverá,
vencido o prazo em caso de omissão no orçamento, ou
preterição do direito de precedência, a requerimento do
credor, requisitar ou determinar o seqüestro de recursos
financeiros da entidade executada, suficientes à satisfação da prestação (NR)

Dê-se ao art. 100 da parte permanente da Constituição Federal, a seguinte redação:
Art. 100. Os pagamentos devidos pela União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas respectivas au tarquias e fundações públicas, em virtude de decisão judicial transitada em julgado, far-se-ão exclusivamente na
ordem cronológica de apresentação de títulos sentenciais líquidos e certos emitidos pelo juízo de execução e à
conta dos créditos respectivos, proibida a designação de
casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos
créditos adicionais abertos para esse fim.
§ 1º Os títulos sentenciais serão emitidos pela autoridade judiciária e terão os vencimentos dos valores apurados divididos em sessenta parcelas, vencíveis no dia
25 ou no dia útil seguinte dos meses de fevereiro a no vembro do ano seguinte ao da sua emissão.
§ 2º Os títulos sentenciais serão liquidados com
acréscimo de juros legais e atualização monetária, mediante a apresentação pelo credor à rede bancária autorizada a receber depósitos de dotações orçamentárias e a
arrecadar tributos, quando se fará a devida compensação à conta do órgão público devedor.
§ 3º Os títulos de que tratam os parágrafos anteriores terão livre circulação no mercado e poderão ser cedidos a terceiros, independentemente de concordância do
devedor.
§ 4º É obrigatória, sob pena de crime de responsabilidade, a inclusão no orçamento das entidades referidas no caput deste artigo,, de verba necessária ao pa gamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, cujo valor estimativo será fixado pelo
Poder Judiciário quando apresentação da sua proposta
orçamentária.
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§ 5º Os títulos sentenciais líquidos e certos emitidos pelo juízo da execução correspondentes a débitos
de natureza alimentícia serão pagos em moeda corrente, no prazo de cento e vinte dias após a data de sua
emissão, acrescidos de juros legais, na forma prevista
nos §§ lº a 3º deste artigo, respeitada a estrita ordem cronológica de apresentação.
§ 6º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios
previdenciários e indenizações por morte ou invalidez,
fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença transitada em julgado.
§ 7º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao Poder Judiciário, cabendo ao
Presidente de cada Tribunal determinar à preparação de
empenho para a liquidação dos títulos sentenciais apre sentados até lº de julho de cada ano pelo juízo da execução, segundo as possibilidades do depósito.
§ 8º Os pagamentos de que trata o parágrafo anterior deverão ser liberados até o dia dez de cada mês, sob
pena de cometimento de crime de responsabilidade.
§ 9º As obrigações definidas em lei como de pequeno valor serão liquidadas em moeda corrente e na apresentação do título sentencial à rede bancaria, respeitado,
quanto ao mais, o disposto nos §§ 1º a 3º deste artigo.
§ l0. A lei poderá fixar valores distintos para o fim
previsto no § 9º deste artigo, segundo as diferentes ca pacidades financeiras das entidades de direito público.
§ 11. São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago, bem como o
fracionamento, repartição ou quebra do valor de execução, a fim de que seu pagamento não se faça, em parte,
na forma estabelecida no § 9º, e, em parte, mediante a
expedição de título sentencial, pelo sistema prescrito nos
§§ 1º e 2º deste artigo.
§ 12. A autoridade judiciária ou administrativa que,
por ato comissivo ou omissivo, retardar, frustrar ou tentar
frustrar a liquidação regular de título sentencial incorrerá
em crime de responsabilidade.
§ 13. Os títulos sentenciais emitidos por autoridade
judiciária contra as entidades referidas no caput deste
artigo terão, em seus vencimentos, poder liberatório do
pagamento de tributos da entidade devedora e de quaisquer encargos de responsabilidade do credor e de seus
sucessores.(AC)
Subemenda do Relator
à Emenda nº 197-Plen
O inciso II do art. 93 da Constituição passa a vigo rar acrescido da alínea e, com a seguinte redação:
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Art. 93 ...................................................................
................................................................................
II – .........................................................................
................................................................................
e) a segunda recusa consecutiva a pro moção ou a terceira alternada importará a ex clusão do juiz de processo de promoção, pelo
período determinado pelo Tribunal.
Justificação
A presente, subemenda do Relator e resultado de
deliberação da CCJ em termo da emenda nº 197 contra a
qual esta Relatoria erigiu parecer contrário, por conta da
violação do princípio inamovibilidade do magistrado. de
extração constitucional (CF, art. 95, II).
Em face do interesse público subjacene à promoção do magistrado, e diante dos efeitos negativos da sua
perenização na mesma Comarca, optamos, a partir das
sugestões da Comissão, por manter o direito constitucional à recusa, mas penalizando-o, se persistente, com a
exclusão, por decisão do Tribunal, do magistrado do processo de promoção, tanto por Antigüidade quanto por
merecimento.
Subemenda do Relator
à Emenda nº 217-PLEN
Suprima-se o § 3º da Emenda nº 217-PLEN
Justificação
A providência do § 3º representa matéria da qual já
nos ocupamos neste parecer, onde nos posicionamos
contrariamente, à vista dos obstáculos de ordem prática
à sua realização.
Subemenda do Relator
à Emenda nº 232-PLEN
O inciso I do art. 93 passa a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 93. ..................................................................
I – ingresso na carreira, cujo cargo inicial
será o de juiz substituto, através de concurso
público de provas e títulos realizado por entidade pública não pertencente à estrutura do Poder
Judiciário, assegurada a participação da Ordem
do Advogados do Brasil e do Ministério Público
em todas as suas fases. exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, cinco anos de atividade jurídica, computando-se, para tal efeito, o
tempo de efetiva realização de curso regular de
escola oficial de magistratura, e observando-se,
nas nomeações, a ordem de classificação.
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EMENDAS DE PLENÁRIO NºS 106 A 239 À
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 29,
DE 2000.
ASSINAM O PARECER, EM REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2002, OS
SENHORES SENADORES:
Sala das Reuniões, 30 de outubro de 2002. —
Osmar Dias, Presidente, em exercício – Bernardo Cabral, Relator – Antonio Carlos Júnior – Romero
Juca – Romeu Tuma – José Eduardo Dutra — Luiz
Otavio – Bello Parga – Pedro Simon – Sérgio Ma chado – Lúcio Alcântara – Roberto Freire – Artur
da Távola — Fernando Ribeiro — José Fogaça —
Benício Sampaio – Moreira Mendes – José Agripi no — Roberto Saturnino – Juvêncio da Fonseca –
Ricardo Santos – Tião Viana – Geraldo Cândido —
Antonio Carlos Valadares – Lúdio Coelho – Gil berto Mestrinho – Geraldo Melo.
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Cada Ministério Público possui carreira própria e
seus membros não podem transferir-se de um ramo
para outro. As carreiras, portanto, são estanques.
Segundo. Como está redigida a emenda, ela induz a
urna perplexidade, consistente na definição do qual carreira
seria escolhido o Procurador-Geral da República.
Indagar-se-á? Do Ministério Público Federal ou de
membro de qualquer das carreiras que integram o Ministério Público da União.
Se for interpretado como de qualquer membro dos
quatro ramos, o Ministério Público Federal seria o único
ramo que não teria uma chefia direta, posto que, todos os
demais, mesmo os dos Estados Federativos, têm como
chefes, integrantes de suas respectivas carreiras. O que
é absurdo e confrontaria a LC nº 75/93 porque seu art.
49, II exige que o Procurador-Geral da República seja
membro nato e presidente do Colégio de Procuradores
da República.
Da redação imprecisa e repetitiva.
A locução “integrada por seus integrantes”, além
de soar mal é imprecisa e repetiva.
Imprecisa porque não define de que carreira deverão sair os nomes que integrarão a lista tríplice, conforme
antes se destacou.
Soa mal porque repete vocábulos idênticos. revelando pobreza lingüística.
Por tudo isso, espera o Signatário a aprovação da
presente subemenda.
ADITAMENTO MODIFICATIVO DO PARECER
DO RELATOR À PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2000
Emenda 159
A emenda busca estabelecer simetria remuneratória dos membros do Ministério Público, como agentes
públicos — e não servidores públicos -, tendo como referência o valor dos subsídios dos membros do Poder Ju diciário.

Justificação
A redação da Emenda nº 54-CCJ (Emenda nº 80
do Relator) possui algumas impropriedades que precisam ser sanadas através desta subemenda.
Do erro técnico
Primeiramente, o Ministério Público da União não
tem carreira própria. Esta entidade é apenas hospedeira
de quatro ramos que sob ela se abrigam. São eles: o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho,
o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios.

Análise
Posicionávamos, originariamente, contra essa pretensão ministerial. Fomos convencidos, contudo, pela robustez dos argumentos aos quais tivemos acesso, a partir dos quais desenha-se não só juridicamente defensável como institucionalmente necessário o estabelecimento de equivalência remuneratória entre a Magistratura e o Parquet, nos diversos níveis. A um, porque a vitalidade institucional do combativo Ministério Público exige
remuneração que coloque os seus valorosos membros
fora do alcance de quaisquer formas de pressão financeira: a dois, porque o tratamento constitucional do Mi nistério Público, pelo constituinte originário, desenha
uma nítida simetria, relativa, por exemplo, à competência
para provocar o processo legislativo, à autonomia admi-

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

nistrativa, funcional e financeira; a três, porque o direito
comparado traz notícia. principalmente do Direito europeu, relativa a essa equivalência; a quatro, porque a ju risprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal
aponta para essa solução como ideal.
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A vista disso, temos para nós a necessidade, a juridicidade e a constitucionalidade da proposta.
Parecer
Pela Aprovação.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e Srs.
Senadores, com referência ao parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania sobre as Emendas nºs
106 a 239, de Plenário, oferecidas à Proposta de Emen da à Constituição nº 29, de 2000, que introduz modificações na estrutura do Poder Judiciário, que acaba de ser
lido, a Presidência determina a sua publicação na ses são de hoje e, de acordo com o art. 360 do Regimento
Interno, uma vez publicado no Diário do Senado Fe deral e distribuído em avulsos, a matéria poderá ser incluída em Ordem do Dia.
Nesse sentido, a Presidência determina a inclusão
da matéria na Ordem do Dia das sessões deliberativas
ordinárias dos dias 19 e 20 do corrente.
Na sessão do dia 19, todas as Srªs e os Srs. Sena dores que o desejarem poderão fazer uso da palavra,
por cinco minutos cada um, para o encaminhamento da
votação da matéria e poderão entregar requerimentos de
destaque à Mesa.
Uma vez recebidos os requerimentos de destaque,
a Presidência terá até a sessão do dia 20 para preparar a
votação. Na sessão desse dia, os Líderes partidários poderão orientar suas bancadas e passaremos ao processo de votação propriamente dito.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Juvêncio da Fonseca.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.036 DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de
2002 (nº 1.564/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero, para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Juazeiro do Nor te, Estado do Ceará.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 992, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado
com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato constante da Portaria nº 356, de 5 de julho de 2001, que outorga
permissão à Fundação Educativa Salesiana Padre Cícero para executar, pelo prazo de dez anos, sem direito de
exclusividade, com fins exclusivamente educativos, ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, a outor-
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ga será concedida mediante autorização do Senhor Presidente da República e formalizada sob a forma de convênio, após a aprovação do Congresso Nacional, conforme
disposto no art. 223, § 3º da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi examinado pelos órgãos
técnicos do Ministério das Comunicações, constatando-se estar devidamente instruído e em conformidade
com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu relator, o Deputado Silas Câmara, e aprovação daquele órgão colegiado. Já na Comissão de Constituição e Justiça e
de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte à direção da Fundação Edu cativa Salesiana Padre Cícero (cf. fls. 70/71):
• Diretor Presidente
— Ailté Pereira de Alencar
• Diretor Administrativo – Carlos de Albuquerque Santos
• Diretor Financeiro — Cícero Leonardo Martins dos Santos
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº 2.108, de
24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo
Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de
concessões ou permissões para exploração de canais
comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga
para exploração desse tipo de serviço não depende de
edital. Também não se aplicam à radiodifusão educativa
as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39 de
1992, que dispõe sobre formalidades e critérios para a
apreciação dos atos de outorga e renovação de concessão e permissão para o serviço de radiodifusão sonora e
de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28 de
fevereiro de 1967, que complementou e modificou a Lei
nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código
Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 331, de 2002.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Lúcio Alcântara, Relator.

316
21152 Quarta-feira 13

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
............................................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
............................................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso
Nacional:
............................................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
............................................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
............................................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e
renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementaridade dos sistemas
privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento da
mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do
Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será de
dez anos para as emissoras de rádio e de quinze para as
de televisão.
............................................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
............................................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
............................................................................................................
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Art. 16. Findo o prazo do Edital, o Contel verificará
quais as propostas que satisfizeram os requisitos cons tantes do mesmo, e:
a) em se tratando de concessão, o Contel emitirá parecer sobre as condições de execução do serviço, indicando, para a livre escolha do Presidente da República, as pretendentes que atenderá às exigências do Edital;
b) em se tratando de permissão, o Contel se manifestará, em parecer, sobre as condições de execução do
serviço e selecionará a pretendente que reúna as melhores condições, observados os seguintes critérios preferenciais;
1) constituição e direção da sociedade por elementos que, comprovadamente, residam no local onde será
instalada a estação emissora há, pelo menos, dois anos
e que a maioria das ações ou cotas representativas do
capital social pertença a esses elementos;
2) constituição da sociedade com maior número de
cotistas ou acionistas;
3) melhores condições técnicas para a execução
do serviço, definidas pela qualidade dos equipamentos e
instalações;
4) inclusão em suas atividades de maior tempo de
programação ao vivo;
5) inclusão em suas atividades de maior tempo dedicado à educação e instrução, mediante a transmissão
de aulas, palestras, conferências, etc.;
6) inclusão em sua programação de maior tempo
destinado a serviço noticioso.
............................................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117(*), de 27 de agosto de 1962.
............................................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de tele visão educativa:
a) a União,
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão, comprovadamente possuir recursos próprios para o empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa
não dependerá da publicação do edital previsto no artigo
34 do Código Brasileiro de telecomunicações.
............................................................................................................
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DECRETO Nº 2.108, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(1), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
............................................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O parecer
lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que, por lapso, a ementa
da Medida Provisória nº 56, de 2002, item nº 13 da pauta
da presente sessão, foi publicada no espelho da Ordem
do Dia incorretamente. É a seguinte a ementa correta:
“dispõe sobre a inclusão dos cargos que especifica no
Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº
5.645, de 10 de dezembro de 1970, altera as Leis nºs
10.486, de 4 de julho de 2002, e 5.662, de 21 de junho de
1971, e dá outras providências”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Senhor
Presidente da República adotou, em 8 de novembro de
2002 e publicou no dia 11 do mesmo mês e ano, a Medi da Provisória nº 78, que “Autoriza o Poder Executivo a
doar à República do Paraguai vacinas e equipamentos
indispensáveis ao combate à febre aftosa”.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos da Resolução nº 1, de 2002-CN, art. 2º e seus
parágrafos, fica assim constituída a Comissão Mista in cumbida de emitir parecer sobre a matéria:

PDT
Sebastião Rocha

Álvaro Dias
PTB

Carlos Patrocínio

Arlindo Porto
*PL

José Alencar
DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Inocêncio Oliveira
Abelardo Lupion

Francisco Coelho
José Carlos Fonseca Jr.
PSDB

Jutahy Junior
Custódio Mattos

Antonio Kandir
Chico da Princesa
PMDB

Geddel Vieira Lima
Albérico Filho

Damião Feliciano
Freire Júnior
PT

João Paulo

Adão Pretto
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres
PTB

SENADORES

Roberto Jefferson

Titulares

Suplentes
PMDB

Nelson Marquezelli
Bloco (PDT/PPS)

Miro Teixeira

Renan Calheiros
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
Juvêncio da Fonseca

Gilvam Borges
Marluce Pinto
Amir Lando
Alberto Silva

Bloco (PSDB/PPB)

Ricardo Ferraço
Bloco (PL/PSL)

Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues

Bloco (PSB/PC do B)
José Antonio Almeida

Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

Haroldo Lima
*PHS

Roberto Argenta
PFL

Geraldo Althoff
Jonas Pinheiro

Bello Parga
Lindberg Cury

Bloco Oposição (PT/PPS)
Eduardo Suplicy

Emilia Fernandes

De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
– Publicação no DO: 11-11-2002;
– Designação da Comissão: 12-11-2002;
– Instalação da Comissão: 13-11-2002;
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– Emendas: até 17-11-2002 (7º dia da publicação);
– Prazo final na Comissão: 11-11-2002 a
24-11-2002 (14º dia);
– Remessa do processo à CD: 24-11-2002;
– Prazo na CD: de 25-11-2002 a 08-12-2002 (15º
ao 28º dia);
– Recebimento previsto no SF: 08-12-2002;
– Prazo no SF: de 09-12-2002 a 22-02-2003 (42º dia);
– Se modificado, devolução à CD: 22-02-2003;
– Prazo para apreciação das modificações do SF,
pela CD: de 23-02 a 25-02-2003 (43º ao 45º dia);
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir
de: 26-02-2003 (46º dia);
– Prazo final no Congresso: 12-3-2003 ** (60 dias)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência comunica ao Plenário que se esgotou ontem o
prazo previsto no art. 91, § º, do Regimento Interno, sem
que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, do Projeto de Lei do Senado nº
622, de 1999, de autoria do Senador Roberto Requião,
que revoga dispositivos da Lei nº 9.615, de 24 de março
de 1998, que institui normas gerais sobre desporto e dá
outras providências. (Tra mitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 628, de 1999)
Tendo sido consideradas prejudicadas em apreciação terminativa pela Comissão de Educação, as ma térias vão definitivamente ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – A Pre si dência co munica que rece beu do Pre sidente do Tri bunal de Contas da União, o Aviso nº
3.1 41 -SGS-TCU/ 2002, que en caminha ao Congres so Nacional cópia da Decisão nº 1 .454, de
2002-TCU (Ple ná rio), bem como dos respectivos
Re la tó rio e Voto que a funda men tam, re ferente à
inspeção realizada pela Secex/PA em cum primento
do Decreto Le gislativo nº 1 3, de 2002-CN, no em preendimento obje to do Plano de Trabalho nº
26.782.0237.5730.0006, re ferente à adequação de
tre chos rodoviários no Cor re dor Araguaia-Tocan tins-BR-316/PA, no tre cho entre o entroncamento
Km 0–Santa Ma ria e a divisa Pará/Maranhão, (TC nº
01 5.631 /2002-2).
* Designações feitas nos termos da Resolução nº 2, de 2000-CN.
** § 7º do art. 62 da Constiruiçaõ Federal, com a redação dada pelo
art. 1º da Emenda Constitucional nº 32, de 2001: “Prorroga-se-á uma
única vez por igual período a vigência de medida provisória que, no
prazo de sessenta dias, contado de sua publicação, não tiver a sua
votação en cerrada nas duas Casas do Congresso Nacional”.
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O expediente lido, anexado ao processado do Decreto Legislativo nº 13, de 2002-CN, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Ra mez Tebet) – Sobre a
mesa, pro jeto de lei que será lido pelo Sr. 1 º Secretá rio em exercício, Senador Moza ril do Cavalcanti.
É lido o seguin te:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 249, DE 2002 – COMPLEMENTAR
Altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
que Dispõe sobre o imposto dos Estados
e do Distrito Federal sobre as operações
relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicação, e dá outras providências,
com a redação que lhe deu a Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 2000.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 31 e 33 da Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996, passam a vigorar com as seguintes redações:
“Art. 31. Nos exercícios financeiros de
2000 a 2010 a União entregará mensalmente
recursos aos Estados e seus Municípios, obe decidos os montantes, os critérios, os prazos e
as demais• condições fixados no Anexo desta
Lei Complementar.
§ 1º Nos exercícios financeiros de 2000
a 2010 e a partir de 12 de janeiro de 2011, do
montante de recursos que couber a cada Estado, a União entregará, diretamente:
................................................................................
§ 2º Nos exercícios financeiros de 2000
a 2010 e a partir de lº de janeiro de 2011, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes:
................................................................................
§ 3º No período compreendido entre a
data de entrada em vigor desta Lei Complementar e 31 de dezembro de 2010, a entrega
dos recursos a cada unidade federada, na for ma e condições detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 5, será satisfeita, primeiro,
para efeito de pagamento ou compensação da
divida da respectiva unidade, inclusive de sua
administração indireta, vencida e não paga ou
vincenda no mês seguinte àquele em que for
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efetivada a entrega junto ao Tesouro Nacional
e aos demais entes da administração federal.
O saldo remanescente, se houver, será creditado em moeda corrente.
§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2011 a
entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições detalhadas no Ane xo à Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, especialmente no seu item 9,
será satisfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua administração in direta, vencida e não paga ou vincenda no
mês seguinte àquele em que for efetivada a
entrega, junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da administração federal. O saldo
remanescente, se houver, será creditado em
moeda corrente.
§ 4º-A. A partir de 1º de janeiro de 2011
volta a vigorar a possibilidade de, até o exercício financeiro de 2014, a União entregar men salmente recursos aos Estados e seus Municípios, obedecidos os limites, os critérios, os prazos e as demais condições fixados no Anexo
à Lei Complementar nº 87, de 1996, com base
no produto da arrecadação estadual, efetivamente realizada, do imposto sobre operações
relativas á circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, no
período de julho de 1995 a junho de 1996, inclusive.”
......................................................................”(NR)
................................................................................
“Art. 33. ................................................................
I – somente darão direito a crédito as
mercadorias destinadas ao uso ou consumo
do estabelecimento, nele entradas a partir de
1º de janeiro de 2011;
II – ..........................................................................
................................................................................
d) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas
demais hipóteses;
................................................................................
IV – .......................................................................
c) a partir de 1º de janeiro de 2011, nas
demais hipóteses.” (NR)
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Art. 2º O art 2º da Lei Complementar nº 102, de 11
de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º No período compreendido entre
1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de
2010, o Anexo da Lei Complementar nº 87, de
1996, vigorará com a redação do Anexo desta
Lei Complementar, restabelecendo-se a redação anterior a partir do período de competência de janeiro de 2011.” (NR)
Art. 3º O anexo da Lei Complementar 102, de 11 de
julho de 2000, passa a vigorar com a redação do anexo a
esta lei.
Art. 4º Esta Lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir
de janeiro de 2003.
ANEXO
(À Lei Complementar nº 102/2000,
com a redação da Lei Complementar nº )
1. A entrega de recursos a que se refere o art. 31 da
Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
será realizada da seguinte forma:
1.1. no exercício financeiro de 2000, a União entregará aos Estados e aos seus Municípios o valor de
R$3.864.000.000,00 (três bilhões e oitocentos e sessenta e quatro milhões de reais), distribuídos conforme os
coeficientes de participação previstos no subitem 2.1;
1.1.1. do valor total a ser entregue a cada Estado e
aos seus Municípios, serão descontados os recursos
entregues relativos aos períodos de competência novembro de 1999 até o último mês de cálculo executado
na forma prevista no Anexo da Lei Complementar nº 87
de 1996;
1.1.1.1. a diferença positiva será entregue pela União,
em parcelas iguais, contando da primeira distribuição até
dezembro de 2000, não podendo resultar em desembolso
global superior ao valor disposto no subitem 1.1;
1.1.1.2. no caso de desembolso global superior ao
previsto no subitem 1.1, a diferença positiva remanescente será entregue a partir de janeiro de 2001;
1.1.1.3. a diferença negativa será deduzida total mente dos valores a serem entregues a partir de janeiro
de 2001;
1.2. nos exercícios financeiros de 2001 a 2010, a
União entregará aos Estados e aos seus Municípios o
valor de R$3.148.000.000,00 (três bilhões e cento e quarenta e oito milhões de reais) em cada um dos exercícios,
atualizado pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna, IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas,
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ou na sua ausência, por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua, da seguinte forma: (NR)
1.2.1. em 2001, pela variação média do índice de
2000, relativamente a 1999;
1.2.2. a partir de 2002, pela variação média do índi ce até 31 de dezembro do ano imediatamente anterior,
relativamente a 1999; (NR)
1.2.3. a entrega mensal de recursos aos Estados e
aos seus Municípios será equivalente a um doze avos
dos valores referidos no subitem 1.2, atualizados na for ma nele prevista;
1.3. os recursos serão entregues aos Estados e
aos seus respectivos Municípios no último dia útil de
cada mês;
1.4. a entrega de valores aos Estados e aos seus
Municípios submete-se ao disposto nos arts. 5º e 6º desta Lei Complementar.
2. Dos recursos de que trata o item 1, a parcela pertencente a cada Estado, incluídas as parcelas de seus
Municípios, será:
2.1. no exercício de 2000, proporcional ao coeficiente individual de participação de:

2.2. no exercício de 2001, proporcional ao coeficiente resultante do somatório:
2.2.1. do valor das exportações de que trata o inciso
II do art. 32 da Lei Complementar nº 87, de 1996, que
será apurado pela Secretaria de Comércio Exterior do
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior Secex, considerando o valor das respectivas exportações de produtos primários e industrializados
semi-elaborados, no período de novembro de 1999 a outubro de 2000, ou em outro período que dispuser o Conselho Nacional de Política Fazendária — CONFAZ, sub metidas à incidência do ICMS em 31 de julho de 1996, e
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com base nas origens indicadas nas respectivas guias
de exportação ou outros documentos que identifiquem o
Estado exportador;
2.2.1.1. o valor será convertido em moeda nacional
para o respectivo mês das exportações, utilizando-se a
média ponderada das cotações oficiais diárias do Banco
Central do Brasil para a moeda americana, valor de compra, do mesmo mês a que se referem às exportações;
2.2.2. do valor dos créditos a que se refere o § 5º do
art. 20 da Lei Complementar nº 87, de 1996, relativos a
1999 ou 2000, ou, ainda, em outro período e forma que
dispuser o Confaz, com vistas a permitir a adequação
dos Estados ao disposto no subitem 2.2.2.1;
2.2.2.1. o valor integrará o coeficiente individual de
participação para os Estados que dispuserem de campo
específico na Guia de Informação e Apuração do ICMS,
de modo a identificar o respectivo crédito;
2.2.3. do valor da redução adicional de vinte por
cento no ICMS das saídas para outros Estados dos bens
de capital de que trata o Convênio 52/91, de 26 de setembro de 1991, relativos a 1999 ou a 2000, ou, ainda, em outro período e forma que dispuser o Confaz;
2.2.4. caso o Confaz delibere para período inferior
a doze meses, relativamente a qualquer um dos subitens
2.2.1, 2.2.2 ou 2.2.3, os valores serão extrapolados linearmente para doze meses;
2.2.5. na hipótese de os períodos a que se referem
os subitens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3 não serem uniformes, os
valores serão convertidos a preços de um mesmo período de referência, utilizando-se o índice de que trata o subitem 1.2;
2.2.6. o valor previsto no subitem 2.2.1 deverá ser
fornecido ao CQNFAZ até 5 de dezembro de 2000 e os
previstos nos subitens 2.2.2 e 2.2.3 só serão considerados se o Estado prestá-los ao Confaz, até esta mesma
data;
2.3. no exercício de 2002, proporcional ao coeficiente resultante do somatório:
2.3.1. do valor das exportações de que trata o inciso
II do art. 32 da Lei Complementar nº 87, de 1996, que
será apurado pela Secex, considerando o valor das respectivas exportações de produtos primários e industrializados semi-elaborados, no período de novembro de
2000 a outubro de 2001, ou em outro período que dispuser o Confaz, submetidas à incidência do ICMS em 31 de
julho de 1996, e com base nas origens indicadas nas respectivas guias de exportação ou outros documentos que
identifiquem o Estado exportador;
2.3.1.1. o valor será convertido em moeda nacional
para o respectivo mês das exportações, utilizando-se a
média ponderada das cotações oficiais diárias do Banco
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Central do Brasil para a moeda americana, valor de compra, do mesmo mês a que se referem às exportações;
2.3.2. do valor dos créditos a que se refere o § 5º do
art. 20 da Lei Complementar nº 87, de 1996, no período
de novembro de 2000 a outubro de 2001, ou, ainda, em
outro período e forma que dispuser o Confaz;
2.3.2.1. o valor integrará o coeficiente individual de
participação apenas para os Estados que dispuserem
de campo específico na Guia de Informação e Apuração
do ICMS, de modo a identificar o respectivo crédito;
2.3.3. do valor da redução adicional de vinte por
cento no ICMS das saídas para outros Estados dos bens
de capital de que trata o Convênio 52/91, de 26 de setembro de 1991, no período de novembro de 2000 a outubro
de 2001, ou, ainda, em outro período e forma que dispuser o Confaz;
2.3.4. caso o Confaz delibere para período inferior
a doze meses, relativamente a qualquer um dos subitens
2.3.1, 2.3.2 ou 2.3.3, os valores serão extrapolados linearmcnte para doze meses;
2.3.5. na hipótese de os períodos a que se referem
os subitens 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 não serem uniformes, os
valores serão convertidos a preços de um mesmo período de referência, utilizando-se o índice de que trata o subitem 1.2;
2.3.6. o valor previsto no subitem 2.3.1 deverá ser
fornecido ao Confaz até 5 de dezembro de 2001, e os
previstos nos subitens 2.3.2 e 2.3.3 só serão considerados se o Estado prestá-los ao Confaz, até esta mesma
data.
3. O Confaz calculará os coeficientes individuais
de participação dos Estados para aplicação em 2001 e
2002 com base na apuração prevista nos subitens 2.2 e
2.3, que, após aprovação por decisão unânime, serão
publicados e oficializados à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda até 30 de dezembro, respectivamente, de 2000 e 2001;
3.1. na hipótese de o Confaz não aprovar os coefi cientes a vigorar no exercício de 2001, prevalecerão
aqueles estabelecidos no subitem 2.1;
3.2. na hipótese de o Confaz não aprovar os coefi cientes a vigorar no exercício de 2002, prevalecerão
aqueles vigentes em 2001;
3.3. os levantamentos necessários para a apura ção dos valores da parcela das exportações referidas
nos subitens 2.2 e 2.3 serão objeto de protocolo celebrado entre o Confaz e a Secex, e aqueles necessários para
a apuração dos demais valores de que tratam os subitens 2.2 e 2.3 serão realizados pelo Confaz.
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3.4. a partir do exercício de 2003, inclusive, serão
utilizados os coeficientes adotados no exercício de 2002.
(AC)
4. Caberá ao Ministério da Fazenda apurar o montante mensal a ser entregue aos Estados e aos seus Municípios;
4.1. o Ministério da Fazenda publicará no Diário
Oficial da União, até cinco dias úteis antes da data prevista para a efetiva entrega dos recursos, o resultado do
cálculo do montante a ser entregue aos Estados e aos
seus Municípios, o qual, juntamente com o detalhamento
da memória de cálculo, será remetido, no mesmo prazo,
ao Tribunal de Contas da União;
4.2. do montante dos recursos que cabe a cada
Estado, a União entregará, diretamente ao próprio Esta do, setenta e cinco por cento, e aos seus Municípios, vinte e cinco por cento, distribuídos segundo os mesmos
critérios de rateio aplicados às parcelas de receita que
lhes cabem do ICMS;
4.3. antes do início de cada exercício financeiro, o
Estado comunicará ao Ministério da Fazenda os coeficientes de participação dos respectivos Municípios no ra teio da parcela do ICMS a serem aplicados no correspondente exercício, observado o seguinte:
4.3.1. o atraso na comunicação dos coeficientes
acarretará a suspensão da transferência dos recursos
ao Estado e aos respectivos Municípios até que seja re gularizada a entrega das informações;
4.3.1.1. os recursos em atraso e os do mês em que
ocorrer o fornecimento das informações serão entregues no último dia útil do mês seguinte à regularização,
se esta ocorrer após o décimo quinto dia. Caso contrário,
a entrega dos recursos ocorrerá no último dia útil do próprio mês da regularização.
5. A forma de entrega dos recursos a cada Estado
e a cada Município observará o disposto neste item;
5.1. o Ministério da Fazenda informará, até cinco
dias úteis antes da data prevista para a efetiva entrega
de recursos, o respectivo montante da dívida da administração direta e indireta da unidade federada, apurado de
acordo com o definido nos subitens 5.2 e 5.3, que será
deduzido do valor a ser entregue à respectiva unidade
em uma das duas formas previstas no subitem 5.4;
5.2. para efeito de entrega dos recursos à unidade
federada e por uma das duas formas previstas no subitem 5.4 serão obrigatoriamente considerados, pela ordem e até o montante total da entrega apurada no res pectivo período, os valores das seguintes dívidas:
5.2.1. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela
unidade federada vencidas e não pagas, computadas
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primeiro as da administração direta e depois as da administração indireta;
5.2.2. contraídas junto ao Tesouro Nacional pela
unidade federada vincendas no mês seguinte àquele em
que serão entregues os recursos, computadas primeiro
as da administração direta e depois as da administração
indireta;
5.2.3. contraídas pela unidade federada com ga rantia da União, inclusive dívida externa, primeiro as vencidas e não pagas e, depois, as vincendas no mês se guinte àquele em que serão entregues os recursos, sempre computadas inicialmente as da administração direta
e posteriormente as da administração indireta;
5.2.4. contraídas pela unidade federada junto aos
demais entes da administração federal, direta e indireta,
primeiro as vencidas e não pagas e, depois, as vincendas no mês seguinte àquele em que serão entregues os
recursos, sempre computadas inicialmente as da administração direta e posteriormente as da administração indireta;
5.3. para efeito do disposto no subitem 5.2.4, ato do
Poder Executivo Federal poderá autorizar:
5.3.1. a inclusão, como mais uma opção para efeito da entrega dos recursos, e na ordem que determinar, do valor correspondente a título da respectiva uni dade federada na carteira da União, inclusive entes de
sua administração indireta, primeiro relativamente aos
valores vencidos e não pagos e, depois, aos vincendos no mês seguinte àquele em que serão entregues
os recursos;
5.3.2. a suspensão temporária da dedução de dívida compreendida pelo dispositivo, quando não estiverem disponíveis, no prazo devido, as necessárias informações;
5.4. os recursos a serem entregues mensalmen te à unidade federada, equivalentes ao montante das
dívidas apurado na forma do subitem 5.2, e do anteri or, serão satisfeitos pela União por uma das seguintes
formas:
5.4.1. entrega de obrigações do Tesouro Nacional,
de série especial, inalienáveis, com vencimento não inferior a dez anos, remunerados por taxa igual ao custo médio das dívidas da respectiva unidade federada junto ao
Tesouro Nacional, com poder liberatório para pagamento das referidas dívidas; ou
5.4.2. correspondente compensação;
5.5. os recursos a serem entregues mensalmente
à unidade federada equivalentes à diferença positiva entre o valor total que lhe cabe e o valor da dívida apurada
nos termos dos subitens 5.2 e 5.3, e liquidada na forma
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do subitem anterior, serão satisfeitos por meio de crédito,
em moeda corrente, à conta bancária do beneficiário.
6. Os parâmetros utilizados no cálculo da entrega
dos recursos a cada Estado de que trata este Anexo serão considerados, no que couber, para efeito da renegociação ou do refinanciamento de dividas junto ao Tesouro Nacional.
7. As referências deste Anexo feitas aos Estados
entendem-se também feitas ao Distrito Federal.
Justificação
A edição da Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 2000, deveu-se, fundamentalmente, à necessidade de estabelecimento de critério objetivo de compensação pela queda de receita do ICMS dos Estados em face
da Lei Kandir, viabilizando o planejamento público e minimizando os efeitos financeiros negativos que a Lei
Complementar 87/1996 impingira a alguns Estados.
Dentre outras medidas propostas a partir da Men sagem Presidencial nº 386, de 24 de março de 2000, que
originou o PLP 114/2000, na Câmara, e PLC 22/2000, no
Senado Federal, destaca-se a criação de um fundo orçamentário em substituiçâo provisória ao seguro-receita,
que encontrara sérios problemas de operacionalidade.
Destarte, a fixação do exercício de 2002 como o
que encerraria a compensação, mediante o critério objetivo de coeficientes predeterminados para os entes federados, deveu-se a uma agenda, frustrada, que indicava a
aprovação de uma reforma tributária, com redefinição de
um pacto federativo que assegurasse melhor distribuição
de competências entre os diversos entes da federação,
tendo como norte a redução da carga tributária sobre a
produção e aumento de competitividade dos produtos
nacionais, com vistas ao incremento das exportações,
conforme constou expressamente do Anexo à Exposição de Motivos Interministerial nº 58/MP/MF/MDIC, de 15
de março de 2000, item 3.
Frustrada a expectativa de uma ampla reforma tri butária, é mister que se estenda à compensação dos estados exportadores, sob pena de ficarem comprometidas às frituras administrações estaduais com a queda
substancial de recursos.
É importante observar a diversidade de situações
dos estados da federação. Alguns têm como importante fonte de recursos o ICMS, com pequena participação do FPE, enquanto que em outros nota-se exatamente o contrário. Aqueles, portanto, não podem pres cindir da arrecadação tributária decorrente do ICMS,
conforme se verifica no quadro comparativo abaixo,
devendo ser ressaltado que a perda de receita ocorre
para todos os estados.
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O comparativo dos coeficientes de compensação
de ICMS da Lei Kandir e do Fundo de Participação dos
Estados indicam que as unidades da federação mais
afetadas pela perda de receita a partir de 10-1-2003 se rão: DF, ES, MG, PR, RJ, SC, e SP.
Há, ainda, perdas consideráveis de receita nos seguintes estados, ainda que o coeficiente do FPE seja su perior ao coeficiente da compensação do ICMS: AM, BA,
GO, MT, MS, e PA.
Entretanto, sendo impensável, na atual quadra de
instabilidade econômica, a eliminação do incentivo às
exportações, torna-se necessário que se prorrogue a vigência do mecanismo de compensação.
O presente projeto objetiva, portanto, estender o
prazo de vigência da compensação objetiva por dois
mandatos. Esta sistemática poderá ser alterada a partir
da efetiva implementação de uma ampla reforma tributária, reclamada pela Nação.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2002. –Paulo Hartung.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 87
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o imposto dos Esta dos e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, e dá outras providências. (Lei Kandir)
............................................................................................................
Art. 31. Até o exercício financeiro de 2.002, inclusive, a União entregará mensalmente recursos aos Esta dos e seus Municípios, obedecidos os limites, os critéri-
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os, os prazos e as demais condições fixados no Anexo
desta Lei Complementar, com base no produto da arrecadação estadual efetivamente realizada do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e
sobre prestações de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação no período julho de
1995 a junho de 1996, inclusive.
§ 1º Do montante de recursos que couber a cada
Estado, a União entregará, diretamente:
I – setenta e cinco por cento ao próprio Estado; e
II – vinte e cinco por cento aos respectivos Municípios, de acordo com os critérios previstos no parágrafo
único do art. 158 da Constituição Federal.
§ 2º Para atender ao disposto no caput, os recursos do Tesouro Nacional serão provenientes:
I – da emissão de títulos de sua responsabilidade,
ficando autorizada, desde já, a inclusão nas leis orçamentárias anuais de estimativa de receita decorrente dessas emissões, bem como de dotação até os montantes
anuais previstos no Anexo, não se aplicando neste caso,
desde que atendidas as condições e os limites globais fixados pelo Senado Federal, quaisquer restrições ao
acréscimo que acarretará no endividamento da União;
II – de outras fontes de recursos.
§ 3º A entrega dos recursos a cada Unidade Federada, na forma e condições detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 9, será satisfeita, primeiro, para
efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva Unidade, inclusive de sua administração indireta,
vencida e não paga ou vincenda no mês seguinte àquele
em que for efetivada a entrega, junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da administração federal. O saldo remanescente, se houver, será creditado em moeda
corrente.
§ 4º O prazo definido no caput poderá ser estendido até o exercício financeiro de 2006, inclusive, nas situações excepcionais previstas no subitem 2.1. do Anexo.
§ 5º Para efeito da apuração de que trata o art. 4º
da Lei Complementar nº 65, de 15 de abril de 1991, será
considerado o valor das respectivas exportações de produtos industrializados, inclusive de semi-elaborados,
não submetidas a incidência do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação em 31 de julho de 1996.
............................................................................................................
Art. 33. Na aplicação do art. 20 observar-se-á o seguinte:
I – somente darão direito de crédito as mercadorias
destinadas ao uso ou consumo do estabelecimento,
nele entradas a partir de 1º de janeiro de 1998;
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II – a energia elétrica usada ou consumida no estabelecimento dará direito de crédito a partir da data da entrada desta Lei Complementar em vigor;
III – somente darão direito de crédito as mercadorias destinadas ao ativo permanente do estabelecimento,
nele entradas a partir da data da entrada desta Lei Complementar em vigor.
............................................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 102,
DE 11 DE JULHO DE 2000
Altera dispositivos da Lei Comple mentar nº 87, de 13 de setembro de 1996,
que “dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, e dá outras providências”.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar
Art. 1º A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, passa a vigorar com as seguintes alterações:
...............................................................................”
“Art. 20 ..................................................................
...............................................................................”
“§ 5º Para efeito do disposto no caput
deste artigo, relativamente aos créditos decorrentes de entrada de mercadorias no estabelecimento destinadas ao ativo permanente, deverá ser observado:” (NR)
“I — a apropriação será feita à razão de
um quarenta e oito avos por mês, devendo a
primeira fração ser apropriada no mês em que
ocorrer a entrada no estabelecimento;” (AC)
“II — em cada período de apuração do
imposto, não será admitido o creditamento de
que trata o inciso I, em relação à proporção
das operações de saídas ou prestações isen tas ou não tributadas sobre o total das operações de saídas ou prestações efetuadas no
mesmo período;” (AC)
“III — para aplicação do disposto nos in cisos I e II, o montante do crédito a ser apropriado será o obtido multiplicando-se o valor total
do respectivo crédito pelo fator igual a um quarenta e oito avos da relação entre o valor das
operações de saídas e prestações tributadas e
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o total das operações de saídas e prestações
do período, equiparando-se às tributadas, para
fins deste inciso, as saídas e prestações com
destino ao exterior;” (AC)
“IV — o quociente de um quarenta e oito
avos será proporcionalmente aumentado ou diminuído, pro rata die, caso o período de apuração seja superior ou inferior a um mês;” (AC)
“V — na hipótese de alienação dos bens
do ativo permanente, antes de decorrido o prazo de quatro anos contado da data de sua
aquisição, não será admitido, a partir da data
da alienação, o creditamento de que trata este
parágrafo em relação à fração que corresponderia ao restante do quadriênio;” (AC)
“VI — serão objeto de outro lançamento,
além do lançamento em conjunto com os demais créditos, para efeito da compensação
prevista neste artigo e no art. 19, em livro pró prio ou de outra forma que a legislação determinar, para aplicação do disposto nos incisos I
a V deste parágrafo; e” (AC)
“VII — ao final do quadragésimo oitavo
mês contado da data da entrada do bem no
estabelecimento, o saldo remanescente do
crédito será cancelado.” (AC)
“.............................................................................”
“Art. 31. Nos exercícios financeiros de
2000, 2001 e 2002 a União entregará mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios, obedecidos os montantes, os critérios, os
prazos e as demais condições fixados no Anexo desta Lei Complementar.” (NR)
“§ 1º Nos exercícios financeiros de 2000,
2001 e 2002 e a partir de 1º de janeiro de 2003,
do montante de recursos que couber a cada
Estado, a União entregará, diretamente:” (NR)
“.............................................................................”
“§ 2º Nos exercícios financeiros de 2000,
2001 e 2002 e a partir de 1º de janeiro de
2003, os recursos do Tesouro Nacional serão
provenientes:” (NR)
“.............................................................................”
“§ 3º No período compreendido entre a
data de entrada em vigor desta Lei Complementar e 31 de dezembro de 2002, a entrega
dos recursos a cada unidade federada, na for ma e condições detalhadas no Anexo, especialmente no seu item 5, será satisfeita, primeiro,
para efeito de pagamento ou compensação da
dívida da respectiva unidade, inclusive de sua
administração indireta, vencida e não paga ou
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vincenda no mês seguinte àquele em que for
efetivada a entrega junto ao Tesouro Nacional
e aos demais entes da administração federal.
O saldo remanescente, se houver, será creditado em moeda corrente.” (NR)
“§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2003 a
entrega dos recursos a cada unidade federada, na forma e condições detalhadas no Ane xo à Lei Complementar nº 87, de 13 de setem bro de 1996, especialmente no seu item 9,
será satisfeita, primeiro, para efeito de pagamento ou compensação da dívida da respectiva unidade, inclusive de sua administração in direta, vencida e não paga ou vincenda no
mês seguinte àquele em que for efetivada a
èntrega, junto ao Tesouro Nacional e aos demais entes da administração federal. O saldo
remanescente, se houver, será creditado em
moeda corrente.” (NR)
“§ 4º-A. A partir de 1º de janeiro de 2003
volta a vigorar a possibilidade de, até o exercício
financeiro de 2006, a União entregar mensalmente recursos aos Estados e seus Municípios,
obedecidos os limites, os critérios, os prazos e
as demais condições fixados no Anexo à Lei
Complementar nº 87, de 1996, com base no produto da arrecadação estadual, efetivamente realizada, do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestações
de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, no período julho
de 1995 a junho de 1996, inclusive.” (AC)
“§ 5º Para efeito da apuração de que tra ta o art. 4º da Lei Complementar nº 65, de 15
de abril de 1991, será considerado o valor das
respectivas exportações de produtos industrializados, inclusive de semi-elaborados, não
submetidas à incidência do imposto sobre
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 31 de julho de 1996.” (NR)
“Art. 33. .................................................................
...............................................................................”
“II — somente dará direito a crédito a en trada de energia elétrica no estabelecimento:”
(NR)
“a) quando for objeto de operação de
saída de energia elétrica;” (AC)
“b) quando consumida no processo de
industrialização;” (AC)
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“c) quando seu consumo resultar em
operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção destas sobre as saídas ou
prestações totais; e” (AC)
“d) a partir de 1º de janeiro de 2003, nas
demais hipóteses;” (AC)
“.............................................................................”
“IV — somente dará direito a crédito o re cebimento de serviços de comunicação utilizados pelo estabelecimento:” (AC)
“a) ao qual tenham sido prestados na
execução de serviços da mesma natureza;”
(AC)
“b) quando sua utilização resultar em
operação de saída ou prestação para o exterior, na proporção desta sobre as saídas ou
prestações totais; e” (AC)
“c) a partir de 1º de janeiro de 2003, nas
demais hipóteses.” (AC)
Art. 2º No período compreendido entre 1º de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2002, o Anexo da Lei
Complementar nº 87, de 1996, vigorará com a redação
do Anexo desta Lei Complementar, restabelecendo-se
a redação anterior a partir do período de competência
de janeiro de 2003.
ANEXO
(à Lei Complementar nº 102, de 11 de julho de 2000)
............................................................................................................
1.2. nos exercícios financeiros de 2001 e de 2002, a
União entregará aos Estados e aos seus Municípios o
valor de R$ 3.148.000.000,00 (três bilhões e cento e quarenta e oito milhões de reais) em cada um dos exercícios,
atualizado pelo Índice Geral de Preços, conceito Disponibilidade Interna, IGP-DI da Fundação Getúlio Vargas,
ou na sua ausência, por outro índice de preços de caráter nacional que o substitua, da seguinte forma:
1.2.1. .......................................................................................
1.2.2 em 2002, pela variação média do índice de
2001, relativamente a 1999;
1.2.3. ......................................................................................
.................................................................................................
3. O Confaz calculará os coeficientes individuais
de participação dos Estados para aplicação em 2001 e
2002 com base na apuração prevista nos subitens 2.2 e
2.3, que, após aprovação por decisão unânime, serão
publicados e oficializados à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda até 30 de dezembro, respectivamente, de 2000 e 2001;
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3.1. na hipótese de o Confaz não aprovar os coefi cientes a vigorar no exercício de 2001, prevalecerão
aqueles estabelecidos no subitem 2.1;
3.2. na hipótese de o Confaz não aprovar os coefi cientes a vigorar no exercício de 2002, prevalecerão
aqueles vigentes em 2001;
3.3.os levantamentos necessários para a apura ção dos valores da parcela das exportações referidas
nos subitens 2.2 e 2.3 serão objeto de protocolo celebrado entre o Confaz e a Secex, e aqueles necessários para
a apuração dos demais valores de que tratam os subitens 2.2 e 2.3 serão realizados pelo Confaz.
............................................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 40, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 6º
do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 40, de 2002, que abre crédito extraordinário, no valor de R$326.075.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões e setenta e cinco mil
reais), em favor do Ministério de Minas e Energia, para os fins que especifica, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Professor Luizinho (PT – SP).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presi dência presta os seguintes esclarecimentos:
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
emendas perante a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização;
– A medida provisória foi remetida à Câ mara dos Deputados no dia 02 de julho passado, tendo sido aprovada, naquela Casa, no último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias para
tramitação da matéria no Congresso Nacional
esgotou-se no dia 29 de agosto passado, e o
prazo de 60 dias de vigência, no dia 13 de se -
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tembro, tendo sido prorrogado por Ato do Pre sidente da Mesa do Congresso Nacional, datado de 12 de setembro passado; e
– A Medida Provisória foi recebida formalmente pelo Senado Federal no último dia
07, passando a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa, até que se
ultime a sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, em
apreciação preliminar, decidir pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência e
pela adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002-CN.
Em votação o parecer do Relator, o ilustre Deputado Professor Luizinho (PT – SP), pelo atendimento dos
pressupostos constitucionais de relevância e urgência e
pela adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer, passa-se à discussão da medida provisória, em turno único. (Pausa)
Não há oradores inscritos.
Declaro encerrada a discussão.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria apenas de comunicar à Casa que o Senador
Romero Jucá exercerá a Liderança na votação das me didas provisórias.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação a medida provisória aprovada pela Câmara dos Deputados.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Para
encaminhar.) – Sr. Presidente, a Liderança do Governo
encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não ha vendo mais oradores que desejem encaminhar a matéria, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a medida aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e Srs.
Senadores, promulgo, neste instante, a Lei nº 10.542, de
12 de novembro de 2002, que “abre crédito extraordinário
no valor de R$326.075.000,00 (trezentos e vinte e seis
milhões e setenta e cinco mil reais) em favor do Ministério de Minas e Energia para os fins que especifica”.
Determino, em conseqüência, a sua publicação no
Diário Oficial da União de amanhã.
É a seguinte a lei promulgada:
LEI Nº 10.542, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2002
Abre crédito extraordinário, no valor
de R$326.075.000,00, em favor do Ministério de Minas e Energia, para os fins que
especifica.
Faço saber que o Presidente da República ado tou a Medida Provisória nº 40, de 2002, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Ramez Tebet, Presidente
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da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do
disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de
2001, promulgo a seguinte lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, no valor de
R$326.075.000,00 (trezentos e vinte e seis milhões, se tenta e cinco mil reais), em favor do Ministério de Minas e
Energia, para atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º são oriundos da anulação parcial da Re serva de Contingência, conforme indicado no Anexo II
desta lei.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, 12 de novembro de 2002, 181º
da Independência e 114º da República. – Senador Ra mez Tebet, Presidente da Mesa do Congresso Nacional.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 41, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 6º
do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 41, de 2002, que altera a Lei nº
10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio – PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade So cial – Cofins, nas operações de venda dos
produtos que especifica, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, Relator: Deputado Osvaldo Biolchi (PMDB – RS).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presi dência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 24 de junho passado e
não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
emendas à Comissão Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à Câ mara dos Deputados no dia 06 de agosto passado, tendo sido aprovada por aquela Casa no
último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias para
a tramitação da matéria no Congresso Nacional esgotou-se desde o último dia 02 de setembro, e o prazo de sessenta dias de vigência, no dia 17 de setembro passado, tendo sido
prorrogado por Ato do Presidente da Mesa do
Congresso Nacional datado de 16 de setembro
passado; e
– A Medida Provisória foi recebida formalmente pelo Senado Federal no último dia
07, passando a sobrestar todas as demais de liberações legislativas desta Casa, até que se
ultime a sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá, em
apreciação preliminar, decidir pelo atendimento dos
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pressupostos constitucionais de relevância e urgência e
pela adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória, nos termos da art. 8º da Resolução nº 1, de
2002-CN.
Em votação o parecer do Relator, Deputado Osvaldo Biolchi (PMDB – RS), pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à discussão da Medida Provisória, em
turno único.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, peço a palavra como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a palavra o Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Como Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, cometeu-se um equívoco quando da redação da medida provisória. Esqueceu-se de alguns
produtos importantíssimos usados em larga escala em
doenças crônicas. Por essa razão, é preciso que seja inserida no texto da medida provisória a frase “excetuando-se dessas classificações os produtos de diagnóstico in vitro”. Assim, colocaríamos os produtos que estão
incluídos e tiraríamos aqueles que não estão adequados
a essa classificação.
Como Relator, esse é o projeto de conversão que
estou apresentando. Peço aos Srs. Senadores que acei tem essa modificação, para que não se crie um problema em relação a uma série de remédios importantes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Ney Suassuna, aguardo que V. Exª redija o encaminhamento.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Já está
redigido, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Alerto ao
Plenário que, caso seja atendida a solicitação do Relator, essa Medida Pro visória retornará à Câ mara dos
Deputados.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, foi a Liderança do Governo quem fez a solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – É apenas
um alerta que estou fazendo à Casa. Acho que V. Exª
tem razão.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, pela ordem.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, a
Oposição solicita uma pausa para entendimento com a
Liderança do Governo e os demais Partidos a respeito
das medidas provisórias, porque ficou acordado que,
para não contribuirmos com qualquer obstrução, seja da
Lei Orçamentária, seja de matérias importantes que de vam prevalecer, o Senado Federal, a exemplo do que
ocorreu na Câmara dos Deputados, votaria as medidas
provisórias tais como foram aprovadas na Câmara, para
que elas não retornassem àquela Casa, obstruindo ali a
votação da Lei Orçamentária.
Estamos conscientes das demandas das mais di versas categorias de servidores, que estão solicitando a
nós, Senadores, várias emendas. No entanto, se prevalecer o entendimento de votarmos as medidas provisórias tais como foram votadas na Câmara dos Deputados,
assumimos o compromisso de que o novo Governo, que
se instalará a partir de 1º de janeiro, examinará com atenção as diversas solicitações de todas as categorias, para
adotar medidas necessárias à correção das distorções.
Para tanto, não podemos aceitar nenhuma emenda neste momento.
Por essa razão, Sr. Presidente, peço que V. Exª
nos conceda 15 minutos para dialogarmos com os Senadores Artur da Távola, Romero Jucá e Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, a Mesa pede um esclarecimento a V.
Exª: suas ponderações se referem à Medida Provisória
nº 41, de 2002?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Referem-se ao conjunto das medidas provisórias, para
que nenhuma delas seja modificada e retorne à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Então, V. Exª
está pedindo a suspensão da sessão?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Solicito a suspensão da sessão por 15 minutos para que
possamos dialogar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Consulto
os Líderes, mas penso que seja de bom alvitre conceder
esses 15 minutos de prazo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, não faremos com o PT o que ele fazia co nosco. Vamos concordar com os 15 minutos, para sen tarmos e discutirmos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está suspensa a sessão por 15 minutos, a fim de facilitar o entendimento entre as Lideranças da Casa.
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(Suspensa às 15 horas e 47 minutos, a
sessão é reaberta às 15 horas e 53 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, com relação ao item 1, existe um entendimento no sentido da não-aprovação dessa matéria, desde que haja o compromisso do próximo Governo, no início do ano, de fazer, mediante medida provisória, o devido reparo.
Deixo a critério do Líder da Oposição, futuro Governo, Senador Eduardo Suplicy, fazer ou não esse compromisso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a palavra o nobre Líder do Bloco de Oposição, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, o nosso compromisso é no sentido de
que o novo Governo, o Governo Lula, examinará a matéria e fará as correções necessárias.
Dessa forma, votaremos as medidas provisórias
tais como foram aprovadas na Câmara, para acelerar o
procedimento legislativo neste final de ano. Refiro-me à
votação da lei orçamentária e das demais medidas que
se fazem necessárias, inclusive de natureza fiscal.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Consulto o
Senador Ney Suassuna para saber se S. Exª retira o que
denominou de emenda, mas que me pareceu ser um
projeto de lei de conversão.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, tendo sido esse o acordo das Lideranças,
retiramos a emenda e relatamos ipsis litteris como
veio da Câmara dos Deputados. Com isso, a Oposição
assume o compromisso de proceder à correção no iní cio do ano.
Dessa forma, votaremos como foi apresentado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a Medida Provisória nº 41, de 2002,
em turno único. (Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 42, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 42, de 2002, que dispõe sobre
a estruturação da Carreira de Inteligência, a
remuneração dos integrantes do Quadro de
Pessoal
da
Agência
Brasileira
de
Inteligência – ABIN, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4,
proferido no Plenário da Câmara dos
Deputados, em substituição à Comissão
Mista, Relator: Deputado Odelmo Leão
(PPB-MG).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 27 de junho
passado e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas
quatro emendas perante a Comissão Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 08 de agosto
passado, tendo sido aprovada por aquela
Casa no última dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 07
de setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência, no dia 22 de setembro passado,
tendo sido prorrogada por Ato do Presidente
da Mesa do Congresso Nacional, datado de
19 de setembro passado;
– A Medida Provisória foi recebida
formalmente pelo Senado Federal no último
dia 7, passando a sobrestar todas as
demais deliberações legislativas desta Casa
até que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria. Antes, porém, designo o
ilustre Senador Antero Paes de Barros Relator
Revisor da matéria, a quem concedo a palavra.
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O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT. Para proferir parecer. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, estamos conversando com as Lideranças da Casa sobre
a matéria em discussão. Havíamos feito, sobre a Me dida Provisória nº 42, um projeto de lei de conversão,
corrigindo algumas injustiças que não foram reparadas na Câmara dos Deputados. Entretanto, as Lideranças entendem que o fato de se aprovar o projeto
de lei de conversão implicaria o trancamento da pauta
na Câmara dos Deputados.
Diante dessa exposição, queremos, em acordo
com a Liderança do PT, sugerir a rejeição da Medida
Provisória, valendo-se dos argumentos mencionados
no projeto de conversão, favoráveis aos funcionários
da Abin.
Como Relator, sendo essa a expressão do que
aqui conversamos, encaminho, rito, a rejeição da Medida Provisória, com a confiança e a garantia do Partido dos Trabalhadores de que reapresentará este projeto de lei de conversão para atender os funcionários
da Abin depois da posse do novo Governo.
Era isso, Sr. Presidente.
É o seguinte o parecer na íntegra:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 42,
DE 25 DE JUNHO DE 2002
Dispõe sobre a estruturação da Car reira de Inteligência, a remuneração dos
integrantes do Quadro de Pessoal da
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN,
e da outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Senador Antero Paes de Barros
I – Relatório
Trata-se de medida provisória expedida pelo
Exmº. Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 62 da Constituição Federal, que objetiva estruturar a Carreira de Inteligência e a remuneração dos
integrantes do Quadro de Pessoal da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN.
Segundo a Exposição Interministerial nº
106/MP/GSI-PR, que embasa a Mensagem Presidencial que encaminhou tal medida ao Congresso
Nacional, a proposta em análise visa compor o Quadro de Pessoal da ABIN, unidade vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da
República – GSI-PR, de forma a dar condições de
funcionamento àquela Agência, passando, portanto,
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pela criação de cargos efetivos, a estruturação des ses cargos em carreira e o estabelecimento da estru tura remuneratória dos servidores que integrarão esta
força de trabalho.
Tal proposição insere-se em um contexto amplo
de implementação de uma política de recursos huma nos, iniciada em 1995, tendo como o escopo a valori zação do servidor público e a sua profissionalização,
por intermédio da estruturação em carreiras por área
de atuação, com reflexos no sistema de remuneração
e nos processos de recrutamento e seleção, qualifica ção e desenvolvimento profissional.
Seguindo o rito do processo legislativo relativo
às Medidas Provisórias, a Medida Provisória no 42,
de 25 de junho de 2002, foi apreciada quanto a sua
admissibilidade e mérito no Plenário da Câmara dos
Deputados, no dia 5 de novembro passado, tendo tal
Casa Legislativa concluído por sua admissibilidade,
quanto aos atendimentos dos pressupostos constitu cionais de urgência e relevância e de sua adequação
orçamentária, e no mérito, pela sua aprovação sem
emendas, sendo tal proposta encaminhada para o
Senado Federal a fim de que o mesmo exerça sua
função precípua de Casa revisora.
É o relatório.
II – Voto
Da Admissibilidade
O parecer favorável quanto à admissibilidade da
medida provisória ora relatada já se constitui no pro nunciamento preliminar quanto à constitucionalidade
do ato, conforme o disposto no art. 62 da Constituição
Federal, atendidos que foram os pressupostos de ur gência e relevância.
Verificamos, ainda, que trata-se de matéria não
incluída dentre aquelas assinaladas como de compe tência exclusiva do Congresso Nacional – art. 51 – ou
do Senado Federal – art. 52 -, tratando-se de matéria
tipicamente enquadrada no art. 48 da nossa Car ta
Magna, que atribui ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, a disposição so bre as matérias de competência da União, na forma
de leis.
Adicionalmente, não dispõe o texto sobre maté ria cuja deliberação ou tramitação possua citação es pecífica na Constituição Federal que impossibilite o
uso do instituto da medida provisória para sua regula mentação e, além disso, tal medida provisória mos tra-se oportuna, pois visa dar condições de funciona mento à ABIN e dar suporte a um antigo e meritório
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anseio dos servidores públicos per tencentes à atividade de inteligência.
Assim, como a Casa inicial já houvera opinado,
voto pela admissibilidade da Medida Provisória nº 42,
de 25 de junho de 2002.
Do Mérito
No que concerne ao mérito, cabe considerar,
preliminarmente, que o texto como está redigido na
Medida Provisória em análise, não atende aos preceitos instituídos pela reforma administrativa em curso
que vem sendo realizada pelo Governo Federal em
suas várias carreiras consideradas como típicas de
Estado e, muito menos, ao que se dispôs o Poder
Executivo ao adotar esta Medida, conforme o que está disposto na Exposição Interministerial que vem justificando sua adoção.
O Poder Executivo gostaria que, a partir da en trada em vigência desta Medida Provisória, a ABIN tivesse dado um grande passo no sentido de organizar
de forma definitiva seu Quadro de Pessoal, dando
condições a ela de formar e capacitar novos profissionais que irão atuar na área de inteligência dentro dos
novos princípios que norteiam tal atividade em um regime democrático de direito e que tem como função
primordial o respeito aos direitos e às liberdades individuais.
Mas, infelizmente, tal idéia não seria passível de
ser realizada da forma como está redigida a Medida
Provisória ao Congresso Nacional encaminhada.
Nem a estrutura remuneratória obedeceu aos princípios que nortearam a formatação das outras carreiras
típicas de Estado, como os Diplomatas, Auditores-Fiscais da Receita Federal e da Previdência Social, Especialistas em Gestão Pública e Analistas de Finanças e Controle do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão; bem como, a remuneração em
si está em um patamar bem inferior às demais carreiras que possuem tais exigências e habilitações profissionais. Somente para citar um exemplo, da maneira
como está redigida tal proposição em análise, a remuneração inicial de um analista de informações seria,
caso atingisse a máxima pontuação em sua avaliação
de desempenho, de aproximadamente R$3.100,00
(três mil e cem reais) brutos, enquanto que a de um
diplomata seria algo em torno de R$4.800,00 (quatro
mil e oitocentos reais) brutos, a de um procurador da
Fazenda Nacional seria de R$6.000,00 (seis mil reais) brutos e a de um Delegado da Polícia Federal, cerca de R$7.500,O0 (sete mil e quinhentos reais) bru tos. Quanta discrepância de remuneração em carrei-
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ras consideradas como típicas de Estado e com exi gências e requisitos profissionais semelhantes.
Contudo, a questão remuneratória que permeia
a base de uma série de problemas de evasão de pro fissionais que a ABIN vem sofrendo, uma vez que
desde a implementação do sistema de recrutamento
a partir de concursos públicos, vários servidores con cursados, de grande capacidade e que cursaram com
êxito o Curso de Formação em Inteligência, vêm sen do aprovados em outros concursos para cargos com
remunerações superiores (diplomatas e consultores
do Senado Federal, por exemplo) e, por conseguinte,
vão deixando a carreira de inteligência, o que vem dificultando sobremaneira a formação de um Quadro
de Pessoal qualificado dentro da Agência, não constitui o principal problema desta Medida Provisória.
Seu texto é antiquado no que se refere a lingua gem utilizada nos dias de hoje tanto no que se refere à
atividade de inteligência quanto o respeito a boa téc nica legislativa e até mesmo ao respeito de preceitos
constitucionais, como, por exemplo, o que se refere à
igualdade da estrutura de vencimentos entre servido res em exercício e servidores aposentados.
Neste sentido, para melhor cumprir o que está
disposto nas justificativas de adoção de tal Medida
Provisória, com força de lei, e melhor estruturar a Carreira de Inteligência a fim de ela possa suprir a ABIN
de servidores públicos que possam realmente dar
condições de funcionamento e cumprimento de seus
objetivos como Órgão da Administração Pública Federal, se fez necessárias as seguintes alterações bá sicas, a saber, frutos de uma série de negociações
onde participaram todos os setores envolvidos, servi dores da ABIN, Governo Federal e os partidos políti cos representados no Congresso Nacional:
1) Substituição da expressão informações por
inteligência, uma vez que tal termo se encontra em
desuso dentro da concepção moderna da atividade a
ser realizada pela ABIN, com isso alteramos o então
denominado Grupo Informações para Grupo Inteli gência e criamos os cargos de Analista de Inteligên cia de Nível Superior e Técnico de Inteligência de Nível Intermediário, ao invés dos previstos e desatuali zados Analistas de Informações e Auxiliar de Informa ções, respectivamente;
2) Supressão do Anexo I da Medida Provisória,
passando para regulamentação própria da ABIN os
cargos do atual Grupo de Informações existente a se rem transpostos para o novo Grupo Inteligência;
3) Supressão dos interstícios previstos para a
matrícula nos Cursos de Aperfeiçoamento e Avança -
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do em Inteligência, passando tal regulamentação para Ato do Diretor-Geral da ABIN;
4) Alteração de dez para trinta pontos, o mínimo
de pontos possíveis de ser atribuído a um servidor em
sua avaliação de desempenho para fins de percepção
da Gratificação de Desempenho de Atividades do
Grupo Inteligência – GDAI, que é a gratificação de desempenho de atividades do Grupo Informações –
GDAGI com o nome atualizado;
5) Alteração do valor da GDAI a ser devido ao
servidor cedido a cargos de DAS nível 4 ou inferiores
para a média dos valores percebidos pelos servidores
em exercício na ABIN, ao invés dos cinqüenta pontos
previstos anteriormente;
6) Alteração no cômputo da GDAI a ser percebida pelos servidores aposentados e pensionistas que
já se encontrem nesta situação anteriormente a edi ção desta Lei ou que a percebam por menos de ses senta meses, passando tal valor a ser o equivalente a
média dos valores percebidos pelos servidores em
exercício na ABIN, como forma de curar a Medida
Provisória desta inconstitucionalidade flagrante;
5) Transformação dos valores devidos em decorrência da vantagem de habilitação em percentual,
ao invés de valor fixo, com isso suprimindo os anexos
VI e VII da Medida Provisória;
6) Supressão do art. 17 da Medida Provisória
por considerá-lo desnecessário em face dos dispostos nos demais artigos desta proposição;
7) Alteração na estruturação da remuneração
dos cargos de Nível Superior e Intermediário das Carreiras do Grupo Inteligência, incorporando ao Vencimento Básico previsto na Medida Provisória, a Gratificação de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de
agosto de 1992, a denominada GAE – Gratificação de
Atividade Executiva – e a Gratificação instituída pelo
art. 21 da Medida Provisória, denominada GCI – Gratificação Complementar de Inteligência, com isto su primimos o art. 21 da Medida Provisória em tela e fundimos os arts. 22 e 23, para dispor que o analista de
inteligência não perceberá a GAE, acima mencionada, e nem a GDI – Gratificação de Desempenho de
Atividades de Informações Estratégicas de que trata o
art. 20 da Lei nº 9.651, de 27 de maio de 1998, com isto substituímos os anexos III, IV, VIII e IX da Medida
Provisória nº 42, pelos anexos II e III deste projeto de
lei de conversão, como forma de adequá-la às demais
carreiras de típicas de Estado já reestruturadas.
Inserimos, ainda, no projeto de lei de conversão
que ora propomos, além de algumas emendas de redação que visam dar melhor técnica legislativa ao texto, um artigo dando poder a ABIN para requisitar ser-
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vidores em caráter excepcional e temporário para
exercer uma atividade especifica necessária ao seu
bom funcionamento e ao cumprimento de suas mis sões institucionais, bem como a previsão de que o re gimento interno do Órgão disporá sobre a regulamen tação do porte de armas no que diz respeito aos integrantes da Carreira de Inteligência, medida necessá ria e olvidada pelos legisladores ao criar o SINARM –
Sistema Nacional de Controle de Armas.
No que se refere à questão da adequação orça mentária, é importante salientar que serão abrangi dos por este Projeto de Lei de Conversão ora propos to cerca de um mil e oitocentos e sessenta servidores
atualmente, o que implica dizer que com a nova tabe la de remuneração proposta, iremos ter um impacto
orçamentário previsto para o exercício orçamentá rio-financeiro de 2003 de cerca de R$35.000.000,00
(trinta e cinco milhões de reais) plenamente cobertos
pela rubrica orçamentária “Reestruturação de Cargos
e Carreiras no Âmbito do Poder Executivo – Nacional”
sob
a
funcional
programática
de
nº
04.122.0791.0707.0001
no
valor
total
de
R$135.800.000,00 (cento e trinta e cinco milhões e oitocentos mil reais) previstos no Projeto de Lei Orça mentária Anual para 2003 encaminhado ao Congres so Nacional pelo Poder Executivo; além do que, instituímos, ainda, que o Projeto de Lei de Conversão ora
proposto somente vai entrar em vigor a partir de 10 de
fevereiro de 2003, valendo até aquela data a Medida
Provisória nº 42, de 25 de junho de 2002, para fins de
cumprimento dos dispositivos previstos na Lei de
Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101
de 4 de maio de 2000.
Deste modo, voto pela rejeição da Medida Provi sória nº 42, de 25 de junho de 2002 e pela adoção do
Projeto de Lei de Conversão em anexo.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2002. –
Senador, Antero Paes de Barros, Relator.
(Documento a que se refere o relator:)
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 42,
DE 25 DE JUNHO 2002
Dispõe sobre a estruturação da Car reira de Inteligência, a remuneração dos
integrantes do Quadro de Pessoal da
Agência Brasileira de Inteligência – ABIN,
e dá outras providências.
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica estruturada a Carreira de Inteligên cia, no âmbito da Agência Brasileira de Inteligência –
ABIN, composta pelos seguintes cargos de nível su perior (NS) e intermediário (NI), na proporção a ser
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definida em regulamentação própria, que constituem
o Grupo Inteligência:
I – Analista de Inteligência (nível NS); e
II – Técnico de Inteligência (nível NI).
Art. 2º Os cargos a que se refere o art. 1º, pertencentes ao Grupo Inteligência estão agrupados em
classes e padrões, conforme estabelecido no Anexo I
desta lei.
§ 1º Serão enquadrados na Carreira de Inteligência, de acordo com as respectivas atribuições dos cargos, requisitos de formação ou habilitação profissional e
posição relativa na tabela, conforme o constante do
Anexo I desta lei, os servidores efetivos dos anteriores
Grupos Informações e Apoio da ABIN, cuja investidura
haja observado as pertinentes normas constitucionais e
ordinárias, vedada a mudança de nível.
§ 2º O posicionamento dos inativos na tabela remuneratória será referenciado à situação em que se
encontravam no momento da passagem para a inatividade.
Art. 3º O ingresso na Carreira de Inteligência
far-se-á no padrão inicial da classe inicial do respectivo cargo, mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, exigindo-se curso superior ou equivalente, concluído, para o cargo de Analista de Inteligência, curso médio ou equivalente, concluído, para o
cargo de Técnico de Inteligência.
§ 1º O concurso público referido no caput, na
forma exigida para as carreiras de Estado, poderá ser
realizado por área de especialização, organizado em
duas etapas, conforme dispuser o respectivo edital:
I – a primeira etapa constituir-se-á de três fases,
eliminatórias e classificatórias, que incluem provas, investigação para concessão de credencial de segurança
e avaliação de sanidade física e mental, mediante a realização de exames médicos e laboratoriais; e
II – a segunda consistirá na realização de curso de
formação na Escola de Inteligência da ABIN.
§ 2º Durante os cursos de formação, os candidatos aprovados na primeira etapa do concurso público
para provimento de cargos da Carreira de Inteligência
farão jus, a título de auxílio financeiro, a 50% (cinqüenta
por cento) da remuneração do padrão inicial da classe
inicial do cargo a que estiverem concorrendo.
§ 3º No caso de o candidato ser servidor da
Administração Pública Federal, ser-lhe-á facultado
optar pela percepção do vencimento e vantagens de
seu cargo efetivo.
§ 4º Aprovado o candidato no curso de formação, o tempo transcorrido de sua realização será
computado, para todos os efeitos, como de efetivo
exercício no cargo da Carreira de Inteligência, em que
venha a ser investido, exceto para fins de estágio probatório, estabilidade, férias e promoção.
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Art. 4º O desenvolvimento do servidor na Carrei ra de Inteligência ocorrerá mediante progressão fun cional e promoção.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, progressão funcional é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma
classe, e promoção, a passagem do servidor do último
padrão de uma classe para o primeiro da classe imediatamente superior.
§ 2º A progressão funcional e a promoção obser varão os requisitos e as condições gerais fixados em ato
do Poder Executivo, devendo levar em consideração os
resultados da avaliação de desempenho do servidor.
§ 3º Ato do Diretor-Geral da ABIN fixará os requisitos e condições específicas para a progressão e a pro moção no âmbito da Agência, observado o disposto nos
parágrafos deste artigo.
§ 4º O servidor em estágio probatório será objeto
de avaliação específica, ao final da qual, se continuado
no cargo, obterá a progressão funcional, sendo-lhe esta
vedada, durante o período do referido estágio.
§ 5º Até que sejam editados os atos de que tratam
os §§ 2º e 3º deste artigo, aplicam-se, para fins de progressão funcional e promoção, as normas legais vigentes.
§ 6º Na contagem do interstício necessário à promoção e à progressão será aproveitado o tempo com putado até a data em que tiver sido feito o enquadramento decorrente da aplicação do disposto no § 1º do
art. 2º desta Lei.
Art. 5º Os cursos da Carreira de Inteligência são:
I – Curso de Formação em Inteligência, destinado
aos candidatos de nível superior e de nível intermediário para ingresso na Carreira, com vistas a capacitá-los
para o desempenho das atribuições inerentes aos res pectivos cargos e à assimilação dos valores profissionais e éticos da Carreira de Inteligência;
II – Curso de Aperfeiçoamento em Inteligência,
destinado a servidores ocupantes de cargos de nível
superior e de nível intermediário da Carreira, a ser realizado, mediante processo de seleção interna, com vistas
ao aprimoramento do desempenho das atribuições ine rente ao cargo;
III – Curso Avançado em Inteligência, destinado a
servidores ocupantes de cargo de nível superior da Carreira, a ser realizado, mediante processo de seleção in terna, com vistas à capacitação especializada estratégica, incluindo o gerenciamento de alto desempenho das
atividades de Inteligência, em benefício da segurança
do Estado e da sociedade.
§ 1º Os pré-requisitos para matrícula no processo
de seleção interna para os cursos de que tratam os incisos II e III deste artigo, inclusive os períodos de interstício requeridos, serão definidos em ato do Diretor-Geral
da ABIN.
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§ 2º Ato do Diretor-Geral da ABIN definirá os cursos de pós-graduação stricto sensu, em nível de mestrado e de doutorado, de interesse da atividade de Inteligência, equivalentes aos cursos de que tratam os incisos II e III deste artigo.
Art. 6º Os ocupantes dos cargos da Carreira de
Inteligência serão submetidos periodicamente à avaliação de desempenho, conforme disposto na legislação
pertinente e em normas especificas a serem estabelecidas pelo Diretor-Geral da ABIN, com vistas a mensurar
suas atuações no âmbito de suas respectivas áreas de
atividades e de suas responsabilidades específicas.
Art. 7º O vencimento básico dos cargos que integram a Carreira de Inteligência é o constante dos Anexos II e III desta Lei.
Art. 8º Fica instituída a Gratificação de Desempenho de Atividades do Grupo Inteligência GDAI, devida aos ocupantes dos cargos de nível
superior e intermediário que integram a Carreira de
Inteligência.
§ 1º A GDM terá como limites:
I – máximo de 100 (cem) pontos por servidor; e
II – mínimo de 30 (trinta) pontos por servidor, correspondendo cada ponto aos valores estabelecidos no
Anexo IV desta Lei.
§ 2º O limite global de pontuação mensal da
GDAI, por nível a ser atribuído aos servidores da Carreira de Inteligência, corresponderá a 80 (oitenta) vezes o número de servidores ativos, por nível, que fa zem jus a GDAI, em exercício na ABIN.
Art. 9º A GDAI será atribuída em função do nível
de resultados institucionais da ABIN e do efetivo de sempenho do servidor, na forma estabelecida em ato
do Poder Executivo, não servindo de base de cálculo
para outros benefícios e vantagens.
§ 1º Os critérios, procedimentos específicos, fatores e graus de avaliação deverão ser objeto de re gulamentação própria, expedida pelo Diretor-Geral
da ABIN, de acordo com os parâmetros estabelecidos
nesta Lei e no ato a que se refere o caput.
§ 2º Até 20 (vinte) pontos percentuais da GDAI
serão atribuídos em função do alcance das metas institucionais.
§ 3º A avaliação de desempenho individual de verá observar o seguinte:
I – a média das avaliações de desempenho indi vidual do conjunto de servidores da Carreira de Inteligência não poderá ser superior ao resultado da res pectiva avaliação institucional; e
II – ser feita numa escala de O (zero) a 100
(cem) pontos, com desvio-padrão maior ou igual a 5
(cinco) e média aritmética menor ou igual a 80 (oitenta) pontos, considerado o conjunto de avaliações.
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§ 4º A avaliação da performance institucional
visa aferir os resultados e o alcance dos objetivos e
metas organizacionais da ABIN, podendo considerar
projetos e atividades prioritários e condições especiais
de trabalho, além de outras características específicas
inerentes às atividades da Agência.
§ 5º A avaliação de desempenho individual visa
aferir o desempenho do servidor no exercício das atri buições do cargo ou função, com foco na contribuição
individual para o alcance dos objetivos e metas organizacionais.
Art. 10. O titular de cargo efetivo da Carreira de
Inteligência, quando investido em cargo de Natureza
Especial — NES, de Direção e Assessoramento Superi ores – DAS, níveis 6 e 5, ou equivalentes, em órgãos ou
entidades da União, fará jus a GDAI calculada com base
no limite máximo.
Art. 11. O integrante da Carreira de Inteligência,
cedido, legalmente, a órgão ou entidade da União, res salvado o disposto no artigo anterior, fará jus a GDAI:
I – quando cedido para a Presidência ou Vice-Presidência da República, calculada como se estivesse em
exercício na ABIN; ou
II – quando cedido para outros órgãos ou entidades da União, se investido em cargo em comissão DAS
nível 4, ou equivalente, ou em cargos de nível abaixo,
em valor correspondente a média dos pontos alcançados pelos servidores em efetivo exercício na ABIN.
Art. 12. Para efeito do cálculo do limite a que se refere o § 2º do art. 8º não serão incluídas as gratificações
devidas com base nos arts. 10 e 11 desta Lei.
Art. 13. Até que seja regulamentada esta Lei e
processados os resultados da avaliação de desempenho, a GDAI será paga nos valores correspondentes a
80 (oitenta) pontos por servidor.
Parágrafo único. O resultado da primeira avaliação
gerará efeitos financeiros a partir da regulamentação e
da fixação das metas de performance, observado o que
dispõem o caput do art. 9º e seu § 1º, que configuram o
início do período de avaliação, devendo ser compensadas eventuais diferenças pagas a maior ou menor no pe ríodo, em função da aplicação do previsto neste artigo.
Art. 14. A GDAI integrará os proventos da aposentadoria e as pensões, de acordo com a média dos valores recebidos nos últimos 60 (sessenta) meses.
Parágrafo único. Às aposentadorias e às pensões
existentes quando da vigência desta lei e àqueles servidores que ao se aposentarem não tiverem percebido a
GDAI por pelo menos 60 (sessenta) meses aplica-se a
média dos valores recebidos pelos ocupantes da Carreira de Inteligência em efetivo exercício.
Art. 15. A aplicação do disposto nesta Lei a apo sentados e pensionistas não poderá implicar redução
de proventos e pensões.
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Parágrafo único. Constatada a redução de proventos ou pensão decorrente da aplicação do disposto nesta lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente à
atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais.
Art. 16. Na hipótese de redução de remuneração
de servidor, decorrente da aplicação do disposto nesta
lei, a diferença será paga a título de vantagem pessoal
nominalmente identificada, a ser absorvida por ocasião
da reorganização ou reestruturação da Carreira ou de
sua tabela remuneratória, concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagens de qualquer natureza ou do desenvolvimento na Carreira.
Art. 17. Ao servidor ativo beneficiário da GDAI,
que obtiver pontuação inferior a 50% (cinqüenta por
cento) de seu valor máximo em duas avaliações individuais consecutivas, será assegurada capacitação especial, de responsabilidade da ABIN.
Art. 18. Os integrantes da Carreira de Inteligência
aprovados nos Cursos de Formação em Inteligência,
Aperfeiçoamento em Inteligência e Avançado em Inteligência, fazem jus à vantagem de habilitação, em percentual, respectivamente, de 5% (cinco por cento),
6% (seis por cento) e 7% (sete por cento) do vencimento básico correspondente a serem percebidas de
forma não cumulativa.
Parágrafo único. Ato do Diretor-Geral da ABIN
estabelecerá as equivalências dos cursos realizados
pela extinta Escola Nacional de Informações, pelo extinto Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Re cursos Humanos e pela Escola de Inteligência com os
cursos de que trata o caput deste artigo, para fins de
concessão das vantagens de habilitação.
Art. 19. Os servidores ocupantes de cargos de
nível superior da Carreira de Inteligência portadores
de títulos de mestre e de doutor, observado o disposto
no § 1º do art. 5º, farão jus, a título de vantagem de
habilitação, em percentuais correspondentes ao estabelecido no art. 19 para os aprovados nos Cursos de
Aperfeiçoamento em Inteligência e Avançado em
Inteligência.
§ 1º As vantagens relativas aos títulos de mestre
e de doutor, referidas no caput, não serão acumuladas, respectivamente, com as vantagens relativas
aos Cursos de Aperfeiçoamento em Inteligência e
Avançado em Inteligência ou seus equivalentes.
§ 2º O disposto no caput não se aplica aos aposentados e pensionistas existentes na data de publicação desta lei, nem aos títulos que vierem a ser obtidos. após a passagem do servidor para a inatividade.
Art. 20. Os integrantes da Carreira de Inteligência não fazem jus ao disposto no art. 14 da Lei nº
8.162, de 8 de janeiro de 1991.
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Art. 21. Os ocupantes dos cargos de nível supe rior e intermediário que integram a Carreira de Inteli gência não farão jus à percepção da Gratificação de
Atividade de que trata a Lei Delegada nº 13, de 27 de
agosto de 1992, bem como à Gratificação de Desem penho de Atividade deInformações Estratégicas –
GDI, a que se refere o art. 2º da Lei nº 9.651, de 27 de
maio de 1998.
Art. 22. Para fins de lotação e movimentação de
pessoal no âmbito da ABIN, ato de seu Diretor-Geral
fixará periodicamente o Quadro de Pessoal por órgão
e unidade.
Art. 23. Fica vedada a cessão de integrante da
Carreira de Inteligência para outros órgãos ou entida des da Administração Pública Federal, Estadual ou
Municipal durante os primeiros 10 (dez anos) anos de
efetivo exercício na ABIN, excetuando-se os casos
previstos em lei e aqueles que se configurarem como
de excepcional interesse do Estado e da sociedade a
juízo da Presidência da República.
Art. 24. Os servidores integrantes do Quadro de
Pessoal da ABIN são regidos pela Lei nº 8.112, de 11
de dezembro de 1990, e se sujeitam ainda às disposi ções estabelecidas nesta lei e em sua regulamenta ção.
§ 1º Os servidores a que se refere o caput obrigam-se a ressarcir o erário federal pela participação
em cursos ou estágios de capacitação, realizados no
Brasil ou no exterior, inclusive nos cursos de que tra tam os incisos II e III do art. 5º, desta lei, caso solici tem exoneração ou declaração de vacância do cargo
antes de decorrido período de tempo igual ao de du ração do evento.
§ 2º Ato do Diretor-Geral da ABIN fixará os valo res das indenizações referidas no parágrafo anterior,
de acordo com as despesas realizadas pela Agência.
§ 3º O exercício de atividades na ABIN é de ca ráter permanente, obrigatório e de regime de integral
dedicação não podendo o integrante da Carreira de
Inteligência recusar-se a comparecer ao serviço ou a
nele permanecer além do período normal ou a de sempenhar qualquer missão, desde que compatível
com suas atribuições, salvo as ressalvas previstas na
Constituição Federal.
§ 4º O servidor da Carreira de Inteligência se
obriga, no exercício das atividades inerentes ao seu
cargo e, no que couber, em sua conduta pessoal, a
observar o conjunto de deveres e responsabilidades
previstos no Código de Ética do Profissional de Inteli gência.
§ 5º Regimento Interno da ABIN disporá sobre a
regulamentação do art. 6º da Lei nº 9.437, de 20 de fe vereiro de 1997, no que diz respeito aos integrantes
da Carreira de Inteligência.
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Art. 25. Os servidores de nível superior e intermediário, que integrarem a Carreira de Inteligência,
não possuidores de curso de formação ou básico, serão submetidos a processo seletivo específico para
matrícula em Cursos Especiais de Formação, equivalentes aos Cursos de Formação em Inteligência, de
acordo com programação a ser instituída pela Escola
de Inteligência.
Art. 26. Ficam criados 1600 (um mil e seiscentos) cargos de Analista de Inteligência, de nível superior e 300 (trezentos) cargos de Técnico de Inteligência, de nível intermediário, no Quadro de Pessoal da
ABIN, para provimento gradual, a partir de 1º de janeiro de 2003, em percentual que não ultrapasse, anualmente, a 10% (dez por cento) do total de cargos que
estão sendo criados por esta lei.
Art. 27. Os ocupantes do cargo de Analista de
Inteligência têm por atribuições:
I – planejar, executar, coordenar, supervisionar,
acompanhar, controlar e avaliar as atividades relacionadas:
a) à produção de conhecimentos de Inteligência
de interesse para o Estado e a sociedade sobre a situação nacional e internacional;
b) às ações de salvaguarda de assuntos sensíveis;
c) às operações de Inteligência;
d) às atividades de pesquisa e desenvolvimento
científico e tecnológico, direcionadas à obtenção e
análise de dados e à segurança da informação de
Inteligência; e
e) ao desenvolvimento de recursos humanos
para as atividades de Inteligência.
II – desenvolver e operar sistemas e equipamentos necessários à atividade de Inteligência; e
Art. 28. Os ocupantes do cargo de Técnico de
Inteligência têm por atribuição assistir e apoiar os
Analistas de Inteligência no desenvolvimento das atividades decorrentes do disposto no art. 27.
Art. 29. A ABIN, além do previsto no art. 93 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderá requisitar, em caráter excepcional, para desenvolvimento de atividade específica ou por prazo determinado, servidores de órgãos e entidades públicos,
dando ciência, expressamente, em cada caso, à Pre sidência da República.
Art. 30. Esta lei entra em vigor em 1º de fevereiro
de 2003, vigorando até esta data o disposto na MP Nº
42, de 25 de junho de 2002.
Art. 31. Fica revogado o art. 2º da Lei nº 9.651,
de 27 de maio de 1998.
Sala das Sessões, de de 2002.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Eu pediria ao ilustre Relator que, dada a minha própria deficiência, esclarecesse melhor o seu parecer, uma vez
que o que está em discussão é a medida provisória.
Não me parece existir aqui nenhum projeto de lei de
conversão. Então, vamos aprovar ou rejeitar a medida
provisória.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Primeiro,
vou conceder a palavra ao Senador Antero Paes de
Barros. Logo a seguir, ao Senador Romero Jucá.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Blo co/PSDB – MT) – Sr. Presidente, tenho um projeto
de lei de conversão que, como Relator, eu iria apre sentar. Na verdade, o que estamos propondo é a re jeição da medida provisória – e isso, de comum
acordo com as Lideranças –, porque apoiá-la seria
perpetuar injustiças. O projeto de conversão as cor rigiria, mas trancaria a pauta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sena dor, deixe-me ver se entendi. V. Exª, como Relator,
está propondo a rejeição da medida provisória?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Exatamente.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A medi da provisória será rejeitada caso o parecer de V. Exª
seja acolhido pelo Plenário. Ela morrerá aqui.
Nesse sentido, então, quero ouvir as Lideran ças. Depois da discussão da matéria, pedirei aos Lí deres partidários que encaminhem a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em dis cussão a matéria.
Com a palavra, o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, faço um esclarecimento. O projeto de lei de
conversão do Senador Antero Paes de Barros, que
seria apresentado, é muito melhor do que o projeto
original. E está havendo um entendimento com o PT.
Então, eu gostaria de perguntar à Liderança do PT
se há o compromisso de, a partir de janeiro, ser edi tado, como medida provisória, o projeto de conver são do Senador Antero Paes de Barros. Se houver,
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votaremos favoravelmente ao parecer, extinguindo a
medida provisória.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Ouço a
Liderança da Oposição, mais precisamente do PT.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy, por
gentileza.
Logo a seguir, ouvirei o Senador Jefferson Pé res.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, reiteramos aqui o compromisso de que, para
cada um dos segmentos, seja da Abin, seja dos au ditores, seja cada uma das categorias envolvidas na
definição dessas medidas provisórias, o novo Governo Lula examinará adequadamente quais as cor reções que poderá fazer para adotar a medida legislativa considerada adequada, no início do próximo
ano legislativo. Esse é o compromisso que nós, do
Partido dos Trabalhadores, assumimos.
É importante que levemos em conta as relevantes sugestões feitas pelo Senador Antero Paes
de Barros com relação a Abin.
SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, como Líder, ao Senador Jefferson Peres,
a quem agradeço a paciência.

O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, falo pela Liderança do PDT. O acordo de Lideranças está consumado, mas deixo registrada a minha
inconformação.
Conquanto eu acredite na boa-fé do Senador
Eduardo Suplicy, eu não tenho segurança de que o
futuro Governo irá cumprir o que está sendo acordado hoje, uma vez que o mesmo não foi consultado.
Iremos aprovar aqui, hoje, inclusive, coisas absurdas, inconstitucionalidades gritantes, como o art. 11
da MP nº 41, que é um verdadeiro “trem da alegria”,
pois transforma assistentes jurídicos em advogados
da União, carreiras paralelas que exigiriam concurso
público.
A inconstitucionalidade é flagrante, e nós, Senadores, vamos aprovar isso, sob a promessa não
endossada pelo futuro Presidente de que isso será
corrigido. E o que será corrigido? Fica ao arbítrio de
quem? Não sei o que será corrigido, se é que será.
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De forma que fica aqui registrada, em nome do
PDT, a minha inconformação com esse acordo, com
o devido respeito aos seus signatários.

assumidos, e, na tribuna, S. Exª não confirmou esses compromissos. E nós precisamos que eles sejam confirmados.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Conce do a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo, como
Líder.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra o Senador Eduardo Suplicy.

O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, Srªs e Srs. Senadores, com base no que acaba
de ser dito pelo Senador Jefferson Péres, eu deseja va trazer a discussão para dentro ou para fora do
acordo que acaba de ser discutido.
As Lideranças concordaram em adotar uma
determinada posição mediante o compromisso da
Liderança do Partido dos Trabalhadores de que
aquilo que estamos deixando de fazer agora será fe ito pelo futuro Governo. Ou seja, o Relator, Senador
Antero Paes de Barros, deixou de apresentar a sua
contribuição, que era um Projeto de Lei de Conver são corrigindo injustiças e imperfeições que S. Exª
considera existirem na medida provisória em relação
ao funcionamento da Abin. Por quê? Porque foi as sumido o compromisso de que essas imperfeições e
essas injustiças serão corrigidas.
A vantagem de se fazer isso é evitar que a me dida provisória retorne à Câmara, voltando a trancar
a pauta daquela Casa e prejudicando, inclusive, in teresses do País e do futuro Governo, que precisa
ter o Orçamento do próximo ano aprovado.
Por essa razão e para que as coisas ficassem
bastante claras, o Líder do Governo em exercício,
Senador Romero Jucá, pediu o pronunciamento das
Lideranças do Partido dos Trabalhadores. Falou o
Senador Eduardo Suplicy. E o que disse S. Exª não
é a confirmação do acordo feito. O que o Senador
Eduardo Suplicy declarou foi que o novo Governo se
compromete a estudar o assunto. E mais - palavras
de S. Exª: “a propor as medidas que julgar adequa das e a adotar o procedimento legislativo que julgar
adequado”. Em outras palavras, não há compromis so algum, com base nas palavras do Senador Edu ardo Suplicy.
E é por essa razão que, tendo participado
como Líder da minha Bancada da negociação que
permitiu que o acordo fosse feito, perguntaria ao Se nador Eduardo Suplicy se o acordo está feito ou
não, para que se possa manter a posição que foi
acordada. Porque o acordo foi no sentido de que al guns compromissos bastante claros estava sendo

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet, com todo o respeito ao
Senador Geraldo Melo, reitero a compreensão clara
das palavras do Senador Antero Paes de Barros. S.
Exª está apresentando argumentos, sugestões e
apontando imperfeições, que serão considerados
pelo Governo Lula.
O próprio Senador Antero Paes de Barros está
consciente de que essas sugestões deverão ser ob jeto de aperfeiçoamento. E é este o compromisso
que assumimos: o novo Governo Lula examinará, à
luz das sugestões do próprio Senador Antero Paes
de Barros, o que for o mais adequado para corrigir
as distorções que estão contidas na medida provisória. Esse é o compromisso que, inclusive, levou o
Senador Antero Paes de Barros a aceitar as palavras por mim pronunciadas.
Estamos, portanto, de acordo, Senador Geraldo Melo.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, pediria ao Senador Antero Paes de
Barros que explicitasse as modificações que pretende apresentar nesse Projeto de Lei, ou pergunto se
vai anexá-las ao Projeto a fim de ficar claro e dirimir
dúvidas.
A Mesa não tem outra ordem de consideração
a não ser deixar a matéria e o acordo perfeitamente
claros.
Concedo a palavra o nobre Senador Antero
Paes de Barros.

O SR. ANTERO PAES DE BARROS (Bloco/PSDB – MT) – Sr. Presidente, são setes as alterações propostas e o PT as conhece. Vou encaminhá-las à Mesa para que fiquem registradas, porque, se for lê-las, isso levaria, no mínimo, sete minutos. Então, encaminho à Mesa, solicitando seja con siderado como lido e registrado nos Anais da Casa.
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O Acordo, na nossa avaliação política e pessoal,
deve ser celebrado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Co mo Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
tendo em vista a segunda manifestação do Senador
Eduardo Suplicy e as palavras do Senador Antero Paes de Barros e tendo sido encaminhado à Mesa o
Projeto de Conversão que servirá como base para
apreciação do novo Governo, quero registrar que da remos um voto de confiança ao Governo do PT para
que, no próximo ano, possamos editar corretamente
essa Medida Provisória.
Nós iremos cobrar essa questão permanente mente.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT -AL) –
Até porque quem mandou errado foram V. Exªs...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Perfeita mente, nobre Senador.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao nobre Senador Geraldo Melo, como Lí der do PSDB.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Como Líder. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente,
na realidade, a postura que estamos assumindo é
uma postura de colaboração, que gostaríamos não
fosse mal interpretada, porque, se ela passa a ser vista de outra maneira, não temos porque mantê-la.
Estamos assumindo essa posição no propósito de colaborar. Se o novo governo, do Partido dos Trabalha dores, está prestes a assumir, e os seus porta-vozes
nesta Casa solicitam-nos que não aprovemos a alter nativa que seria proposta pelo Senador Antero Paes
de Barros, e nós concordamos com isso, na realida de, estamos procurando ajudar a Bancada do Partido
dos Trabalhadores a cumprir os seus objetivos. A nossa posição não pode ser vista de outra forma.
No entanto, no momento em que concordamos,
em que fazemos o acordo, temos o direito de deixar
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claro perante a Nação e perante a estrutura funcional
da Abin por que o fizemos: porque nos foi dito que o
Partido dos Trabalhadores responsabilizava-se, perante o Senado Federal, por uma iniciativa do futuro
governo que corrigisse não apenas as imperfeições
da medida provisória, mas as injustiças que ali estão,
resolvendo situações reclamadas, com muita razão,
pelos funcionários da Abin.
Então, queremos deixar claro que o que nos le va a aceitar essa posição, atendendo à solicitação
dos porta-vozes do novo governo nesta Casa, é a
convicção de que, por mais cuidadoso que tenha sido
o Senador Eduardo Suplicy, isso não pode ser visto
como uma forma de descaracterizar o acordo feito. O
compromisso de correção das imperfeições e da situação dos funcionários da Abin está assumido, pois,
de outra forma, o nosso compromisso é que não está.
Era essa a manifestação que queria fazer, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, a discussão surgiu quando o ilustre
Relator Antero Paes de Barros apresentava o seu re latório.
Como mandam o Regimento e a Constituição,
em relação a toda medida provisória têm que ser analisados primeiramente os seus pressupostos. Se há
esse acordo, colocarei em votação, primeiro, se essa
medida provisória atende aos pressupostos de relevância e urgência. Como há acordo pela rejeição, espero que o Plenário vote “não” para que encerremos a
matéria, arquivemos a medida e aguardemos o cum primento do acordo.
Em votação o parecer do Relator Odelmo Leão,
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência e pela adequação financeira
e orçamentária da Medida Provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que o rejeitam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo vota “não”,
cumprindo o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não ha vendo mais quem deseje encaminhar a matéria, en cerro o encaminhamento.
Rejeitada a matéria.
Será feita a devida comunicação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
A matéria vai ao Arquivo.
É a seguinte a medida rejeitada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 6º do
art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 43, de 2002, que dispõe sobre
a remuneração dos cargos da Carreira de
Procurador da Fazenda Nacional, e dá outras providências, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câ mara dos Deputados, em substituição à Co missão Mista, favorável à Medida Provisória,
Relator:
Deputado
Cláudio
Cajado
(PFL-BA).
Relator Revisor: Senador Geraldo
Althoff.
Cumpre à Presidência prestar os seguintes es clarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência em 27 de junho passado e
não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas as
Emendas nºs 1 a 12 perante a Comissão
Mista. As Emendas nºs 1 a 8 e nºs 10 a 12,
retiradas por acordo de Líderes quando da
apreciação da matéria na Câmara dos Deputados, deixam de ser submetidas à apre ciação do Plenário do Senado por serem
consideradas inexistentes;
– A Emenda nº 9, de autoria do Sena dor Sebastião Rocha, será submetida às
mesmas formalidades regimentais de que
depende a Medida Provisória;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 8 de agosto
passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 5;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
esgotou-se em 7 de setembro, e o prazo de
sessenta dias de vigência, em 22 de setembro passado, tendo sido prorrogado por Ato
do Presidente da Mesa do Congresso Nacional datado de 19 de setembro último;
– A medida provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
dia 7, passando a sobrestar todas as delibe-
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rações legislativas desta Casa até que se
ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria. Antes, porém, designo o no bre Senador Geraldo Althoff como Relator Revisor da
matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur gência e pela adequação financeira e orçamentária
da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Em votação o parecer do Relator, Deputado Cláudio Cajado, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, quero fazer o mesmo registro que fiz para a medida provisória anterior, com uma pequena diferença.
Derrotamos a medida provisória anterior com o
compromisso de o Partido dos Trabalhadores reeditar, no próximo ano, uma medida aperfeiçoando a matéria que estava sendo votada. Agora, estamos discutindo a questão de estruturação e remuneração dos
Procuradores da Fazenda Nacional.
Temos duas opções: ou emendar aqui, por meio
de um projeto de conversão, ampliando as condições
dos Procuradores da Fazenda Nacional, como se fez
para os Auditores Fiscais, e, portanto, o projeto volta
para a Câmara dos Deputados, ou podemos ter também o compromisso do Partido dos Trabalhadores no
sentido de, no início do ano, discutir com o sindicato e a
categoria e, a partir daí, apresentar uma outra medida
provisória, restabelecendo as mesmas vantagens que
os Auditores Fiscais obtiveram.
Se o PT assumir esse compromisso, como fez na
questão do estudo, não vamos emendar e vamos aprovar da forma como veio da Câmara dos Deputados. Fica
a colocação para o Senador Eduardo Suplicy.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a
palavra à Senadora Heloísa Helena, pela ordem.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, algumas coisas devem ser colocadas no seu devido lugar.
Em primeiro lugar, as observações feitas a cada
apresentação de medida provisória ou proposta de
emenda ou substitutivo imediatamente estabelecem a
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necessidade de um acordo com o futuro governo, em
decorrência de imperfeições, que partiram do atual Go verno, aqui representado por um de seus Líderes.
É importante deixar claro que quando tratamos
desse tema, o fazemos em nome de um acordo estabelecido não por solicitação do PT ou do novo governo.
Esse acordo foi feito na Câmara entre as atuais Lideranças do Governo e da Oposição, para atender àquilo que
também V. Exª gostaria como Presidente. V. Exª disse,
nesta semana, que gostaria que votássemos o Orçamento ainda neste ano, para agigantar, potencializar e
qualificar o debate com a sociedade em torno do Orça mento.
Para nós não há nenhum problema em dizer que
aceitamos essa proposta do Senador Romero Jucá. O
que tem demais nela? Absolutamente nada de cons trangedor ou complicado para nós.
Concordo inteiramente em dizer que o novo governo propõe-se a discutir, da mesma forma que se propõe a discutir a ressalva muito bem feita pelo Senador
há pouco. Isso é de fundamental importância. O Senador Jefferson Péres fez colocações, e todos as temos
em relação à inconstitucionalidade e a problemas relacionados com a Previdência.
Discutimos, na Câmara e no Senado, um acordo
no sentido de não se obstruir a votação do Orçamento,
que é proposta do Governo Fernando Henrique e não
nossa. Então, queremos mais tempo para fazer o debate orçamentário.
É importante registrarmos que o esforço que estamos fazendo aqui não é solicitação apenas do novo go verno, mas resultado de um acordo feito com todas as Lideranças da Câmara para que tivéssemos mais tempo
para fazer o debate orçamentário, porque, quando o de bate começar, vai haver muitas discussões. Até dentro do
PT vai haver discussão em relação a salário mínimo, a
superávit...! Então, queremos garantir mais tempo para a
discussão. O acordo foi feito na Câmara entre todos.
Então, não há nenhum problema em dizer que aceitamos
discutir qualquer tema. Afora o caso específico há pouco
relatado pelo Senador Antero Paes de Barros, pode até
haver temas sem acordo. Apenas para deixar registrado
que foi uma discussão feita, por acordo, na Câmara.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a
palavra, pela ordem, ao Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu perguntaria ao Senador Eduardo Suplicy qual o posicionamento do Partido dos Trabalhadores.
Quero fazer um esclarecimento que talvez ajude o
PT a entender melhor essa questão. O que o Sindicato
Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional está
querendo com esta emenda? Apenas a paridade entre
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ativos e inativos, ou seja, o mesmo tratamento dado,
pela Medida Provisória nº 46, aos Auditores Fiscais do
Tesouro e da Receita Federal. Se houver um compromisso do PT com os aposentados, como entendo que
vai haver, vamos estar aqui para cobrar. Como sempre
defenderam, vão continuar defendendo, não tenho dúvida disso, que os inativos da Procuradoria–Geral da
Fazenda Nacional tenham o mesmo tratamento que
os inativos do Tesouro e os da Receita Federal. Com
esse compromisso do PT, votaremos pela manutenção
da Medida Provisória e do acordo feito na Câmara. Não
chamaram nenhum Líder do Senado para discutir acordo no Senado. O acordo da Câmara serve para a Câmara; o acordo do Senado é outro momento.
A título de observação, a discussão do Orçamento
ainda não está em pauta. Os relatores setoriais não entregaram o relatório nem receberam a dotação para
emendas do Relator-Geral. A discussão do Orçamento
acontecerá daqui a trinta dias, oportunidade em que estaremos aqui para discutir salário mínimo, superávit, aumento e reajuste dos servidores públicos federais.
Pergunto ao Líder do Partido dos Trabalhadores
qual é a posição do Partido em relação aos aposentados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a palavra o nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) – Sr.
Presidente, aceitamos a proposição do Senador Romero Jucá no sentido da rejeição desta matéria para que
possa ser corrigida.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Desculpe-me, Senador Eduardo Suplicy. Não se trata
de rejeição da matéria. Nós vamos aprovar a medida
provisória conforme veio da Câmara dos Deputados.
Não apresentaremos emendas inserindo os inativos,
porque haverá um compromisso do Partido de V. Exª
de, no próximo ano, fazer isso por meio de medida
provisória.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Por se referir a tratamento isonômico das categorias,
estamos de acordo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, já que o Partido dos Trabalhadores
está de acordo, votaremos a matéria sem a apresentação de emendas.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra, pela ordem, ao Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
desejo fazer um breve comentário acerca do pronunciamento da Senadora Heloísa Helena.
Creio que está ficando claro qual o tipo de oposição que o meu Partido deseja fazer nesta Casa. A
oposição por nós defendida não é a de escola primá-
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ria, nem a de lavar o peito, dizendo “vocês diziam isso
e agora estão dizendo aquilo”. Não, Senadora! Não
faremos oposição desse tipo.
Não obstante, há certos pontos que precisam fi car claros. Os Líderes de Bancada no Senado Federal
não podem ser depostos pelos Líderes de Bancada
na Câmara. A Câmara fez um acordo. Isso não impe de as Bancadas, no Senado Federal, de discutir esse
acordo, de aceitar ou não o que foi decidido na Câma ra, pois, de outro modo, como tantas vezes foi dito por
V. Exª, e tantas vezes foi dito pelos seus colegas de
Bancada, não havia necessidade de existir Senado
no Brasil. A questão, aqui, é apenas a de marcar posi ção e definir responsabilidades. A única coisa que
não desejamos é que amanhã se diga que nós cola boramos para alguma manobra meramente demagó gica ou populista.
Acredito que o Partido dos Trabalhadores con corda com a legitimidade das reivindicações dos Pro curadores da Fazenda Nacional. E não entendo que a
posição da sua Bancada aqui seja uma posição con tra os Procuradores da Fazenda Nacional. Nem a
nossa. No entanto, é preciso, mais uma vez, deixar
claro que a nossa posição de aprovação da medida
provisória, tal e qual veio da Câmara, está sendo ado tada porque – não digo V. Exª – a sua Bancada diz
que essa posição é a que convém dentro da nova realidade política do País e é a que convém aos interes ses do governo em formação.
Então, não queremos parecer intransigentes ou
como se estivéssemos aqui apenas para lavar o peito,
pois seríamos primários demais se estivéssemos fa zendo isso. Portanto, a nossa posição só está sendo
tomada com base em duas coisas: na tranqüilidade
que nos dá o compromisso do Partido dos Trabalha dores de não deixar desatendidos os interesses dos
Procuradores da Fazenda, que reivindicam apenas
um tratamento igual ao que foi dado aos Auditores em
outra medida provisória. Deixa-se de dar esse tratamento eqüitativo, isonômico, porque o Partido dos
Trabalhadores nos diz que é conveniente aprovar sem
dar essa isonomia de tratamento, mas assume o compromisso de reabrir a discussão do assunto para re parar essa injustiça, oportunamente.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me concede um aparte.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Com o maior prazer, Senadora.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Farei
apenas uma pergunta bem objetiva. Sinceramente,
ninguém vai conseguir mostrar nenhuma incoerência
de minha parte em relação à minha defesa dos servi dores públicos. Ninguém.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Não tenho dúvida disso, Senadora.
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A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Realmente, não é para ter mesmo não! Nobre Senador,
sinceramente, estou assustadíssima por que V. Exªs,
do atual Governo, não o fizeram? Por que V. Exªs, do
atual Governo, não trataram com respeito os servidores públicos federais, não buscaram a correção?
Aliás, nunca vi ninguém brigar mais em relação ao debate da Previdência do que V. Exªs! Talvez, Senador
Geraldo Melo, de mim e do meu Partido, V. Exª vai cobrar. Alguns não vão ter autoridade para tal. V. Exª,
tudo bem, ao cobrar, verá o meu discurso aqui permanentemente coerente. Sinceramente, fico impressionada com V. Exªs, que tiveram todas as possibilidades de corrigir imperfeições, de estender determinadas coisas fundamentais, de estender aos aposentados determinadas gratificações, que diziam que eram
contra. Então, realmente, estou entre a felicidade e a
surpresa talvez. Mas, de qualquer jeito, fico feliz com
essa entrada de V. Exªs, do Governo, para defender
os servidores públicos federais.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
V. Exª muito me honrou com seu aparte.
Como V. Exª me fez uma pergunta, penso que
quem pergunta quer saber a resposta. Vou lhe dar. Na
realidade, Senadora, as razões que tivemos ao longo
desses anos para tomar as posições que tomamos,
que pareciam fazer de nós pessoas sem coração, frias, que negavam tudo a todo mundo, eram tomadas
porque conhecíamos a realidade com a qual lidava o
Governo. Eu é que bendigo que a sua Bancada tenha
descoberto essas realidades e possa verificar agora
que tínhamos razão. Tanto tínhamos razão que a po sição adotada por nós durante oito anos é a que a sua
Bancada começa a adotar.
A verdade, Senadora Heloísa Helena, é que, ao
longo destes anos, por maior que fosse o nosso desejo – como sei que é o de V. Exª – de mudar para me lhor e de dar aos servidores públicos condições de
que eles não desfrutam, tínhamos conhecimento das
possibilidades e das limitações e sabíamos distinguir
entre o nosso dever e a demagogia ou o populismo,
que não levam a nada. Ao contrário, eles podem nos
levar a situações constrangedoras como essa, que
compreendo em V. Exª.
Concluo, dizendo-lhe que não tenho dúvida al guma de que, ao longo do seu mandato, V. Exª será
coerente, como anuncia – a sua firmeza e a sua coragem são alguns dos inúmeros componentes da minha admiração e do meu carinho por V. Exª –, mas
também não tenho dúvida das imensas frustrações
com que V. Exª terá de conviver, porque, por mais coerente que seja, V. Exª estará diante da realidade. E a
realidade, Senadora Heloísa Helena, como sabemos,
muitas vezes é diferente do sonho.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presi dente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador José Agripino, como Líder do
PFL.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Como Lí der. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, gostaria
de fazer uma sugestão.
Estamos votando grande quantidade de medi das provisórias que tratam, fundamentalmente, de
benefícios para servidores públicos de diversos ór gãos da Administração Federal. São medidas provi sórias que envolvem custos para o Erário. Na Câmara
dos Deputados, deve ter havido uma reunião de Líde res, estabeleceu-se um acordo e foram todas votadas. As matérias chegaram ao Senado, e, se alguma
delas voltar à Câmara dos Deputados, a pauta fica
trancada. Trancando-se a pauta, cria-se atropelo na
apreciação do Orçamento da União, o que é um pro blema nacional.
Sr. Presidente, é evidente que, neste momento
de transição de Governo, os que são Governo hoje
serão Oposição amanhã – é de se esperar –, e os que
são Oposição hoje – e o foram por muito tempo e as sumiram muitas posições cuja coerência será cobra da, mas no momento certo e na hora oportuna – se rão Governo amanhã e terão a responsabilidade de
cumprir o Orçamento. Daí decorre o estabelecimento
da polêmica atual. Os que antes tinham compromis sos que não eram de resguardar o Orçamento os te rão amanhã, enquanto os que antes eram cobrados
por categorias de servidores e não podiam atendê-los
– porque tinham a obrigação de cumprir o Orçamento
– agora desejam atender às reivindicações.
Portanto, está colocado claramente um conflito
de interesses que precisa, pela vertente política, ser
resolvido. E julgo oportuno que, em nome do interes se nacional e não do interesse político, suspenda-se
esta sessão e se faça uma reunião de Líderes ou de
Partidos para que se encontre uma solução à luz do
interesse nacional.
Evidentemente, é preciso que se faça justiça às
categorias funcionais, mas vamos fazer o que se fez
na Câmara. Esta é uma Casa revisora. Não temos
obrigação nenhuma de aprovar o que veio da Câma ra, mas temos obrigação de não interromper o pro cesso, de votar “sim” ou “não” às matérias e de encon trar soluções para as demandas nacionais.
Então, Srªs e Srs. Senadores, quero sugerir,
como Líder do PFL – e esta é a posição do meu Partido, que vai exercer oposição, mas não raivosa, pois
não faremos oposição raivosa em nenhum momento
–, que essas matérias todas sejam discutidas num clima de entendimento, tendo como objetivo o interesse
nacional, a governabilidade. Que se suspenda esta
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sessão e que façamos uma reunião de Líderes para
que se aplaine a pauta e se possa votar esta matéria
com a discussão focada no interesse nacional.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi atentamente as
palavras do Senador José Agripino e creio que as bases para o entendimento já estão postas. Foram explicitadas inclusive pelo Senador Eduardo Suplicy.
Não é a primeira vez, Sr. Presidente, que o Se nado chega a uma situação de, em função do final de
ano, em função de celeridade do tempo, ter que chancelar as decisões oriundas da Câmara dos Deputados. Isso já aconteceu diversas vezes nessa época de
final de ano. Durante estes oito anos em que estou
aqui, sempre aconteceu.
O que estamos querendo e que foi a base do
acordo na Câmara dos Deputados? As polêmicas
existentes em relação às MPs já estão mais ou menos
definidas. Cada um dos Líderes da Bancada sabe
quais são as polêmicas. Uma delas já foi resolvida, a
MP da Abin – Agência Brasileira de Inteligência –, em
que havia o projeto de lei de conversão e optou-se por
rejeitar a medida provisória, já que sua rejeição não
implica retorno à Câmara dos Deputados.
Nesta que está sendo discutida agora, o parecer
do Relator é pela votação da MP tal como ela veio da
Câmara dos Deputados. E a Bancada da Bahia lan çou uma proposta a respeito da Ceplac – Comissão
Executiva do Plano da Lavoura Cafeeira – com a qual
concordamos, que é a de também rejeitarmos a MP,
segundo o mesmo princípio da Abin: vamos rejeitá-la
porque a sua rejeição não implica retorno à Câmara,
e o novo Governo assume o compromisso de discuti-la. Aliás, o novo Governo está assumindo o compromisso de rediscutir todos esses assuntos. E não se
trata aqui de ficar no discurso de “Oposição raivosa”
ou “Oposição colaborativa”. Durante oito anos, fiz parte da Oposição e não entendo nem aceito o título de
“Oposição raivosa”. A propósito, estamos solicitando
da Bancada da futura Oposição uma posição semelhante àquela tomada por nós, da Bancada da atual
Oposição, antes da eleição, quando aceitamos votar
a favor da emenda da CPMF, aceitamos limitar o pra zo de tramitação, aceitamos reduzir interstício. Tudo
isso foi antes da eleição, quando não sabíamos quem
seria eleito. Mesmo assim, entendíamos que a votação daquela emenda era fundamental para se manter
o Orçamento, qualquer que fosse o candidato a assumir o Governo. Acabou sendo Lula o eleito, como poderia ter sido José Serra ou qualquer dos outros can-
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didatos. E essa posição nossa – que hoje seria classi ficada como Oposição colaborativa – foi adotada an tes da atual eleição, no caso específico da CPMF, co mo também em diversas outras matérias que passa ram por esta Casa.
Então, Sr. Presidente, a nossa proposta é que
votemos todas as MPs da forma como vieram da Câ mara dos Deputados – e, se houver a manifestação
favorável de todos os Líderes, seria dispensável a in terrupção da sessão proposta pelo Senador José
Agripino. Onde houver acordo, como já aconteceu no
caso da Abin – e o caso da Ceplac também caminha
para um acordo –, vota-se pela rejeição da medida
provisória, porque isso não implicaria retorno à Câ mara. E o futuro Governo estará aqui assumindo o
compromisso – como já assumiu publicamente com
os servidores – de que todas essas questões serão
discutidas e encaminhadas. Além disso, haverá inter locução permanente com os representantes dos servidores e com os sindicatos, ao contrário do que
aconteceu no atual Governo. Isso fica por conta ape nas de algumas farpazinhas que têm de haver sem pre quando se fala em Governo e Oposição. Mas esse
compromisso estará sendo aqui assumido pelas Lide ranças do futuro Governo, e fazemos uma proposta
objetiva. Vamos votar todas as MPs da forma como vieram da Câmara para impedir que o seu retorno
àquela Casa bloqueie a pauta da Câmara. Lembro
que não está em discussão apenas o orçamento, mas
também projetos de lei que se relacionam com o orça mento, com a arrecadação. Não se trata do orçamen to stricto sensu, mas de matérias que a ele se relaci onam.
Assumiríamos o compromisso de votar todas as
medidas provisórias da forma como vieram da Câma ra ou, alternativamente, rejeitaríamos aquelas que fo rem de consenso. Parece-me que a única matéria
nessa situação é a que se refere à CEPLAC, o Item 5
da pauta.
Assim, continuaríamos a sessão com base no
mesmo acordo feito na Câmara, desde que haja a
concordância de todos os Líderes do Senado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, respondendo ao Senador José Eduardo Dutra e
solicitando a atenção do Senador Eduardo Suplicy,
afirmo que concordaremos com a proposição.
Com referência ao Item 5, sobre a CEPLAC, somos exatamente pela rejeição com o acordo de que
seja lido o projeto de conversão de autoria do Deputa do José Carlos Aleluia, para que fique registrado nos
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Anais e sirva de base para uma discussão no início do
ano.
Quanto ao Item 6, a Medida Provisória nº 46, votaremos para que ela seja mantida da forma como está.
Com relação ao Item 7, a Medida Provisória nº
47, gostaria do compromisso do Partido dos Trabalhadores de tratar a questão do Perito Federal Agrá rio, ou seja, dos servidores do Incra que fazem a reforma agrária, para que tenham também o atendimento
igualitário ao tratamento dado anteriormente.
Portanto, essa é a nossa posição. Estando de
acordo o Partido dos Trabalhadores, votaremos todas
as medidas provisórias da forma como vieram da Câmara dos Deputados, chegando, assim, a um entendimento e a uma votação rápida.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador José Agripino, diante dessas considerações,
consulto V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, trata-se de uma proposta positiva com a
qual estamos de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Assim
sendo, darei continuidade à tramitação da Medida
Provisória nº 43, de 2002, colocando em votação o
parecer do Relator, Deputado Cláudio Cajado, pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais da re levância e da urgência.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer.
Discussão, em conjunto, da Medida Provisória e
da Emenda nº 9, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Medida Provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados, sem prejuízo da Emenda.
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Em votação a Emenda nº 9, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a medida aprovada, e a
emenda rejeitada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 44, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 44, de 2002, que dispõe sobre
a inclusão dos cargos da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira –
CEPLAC, no Plano de Classificação de Cargos, instituído pela Lei nº 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
nos termos de Projeto de Lei de Conversão,
rejeitado pelo Plenário da Câmara dos Deputados, proferido naquele Plenário, em
substituição à Comissão Mista, Relator: De putado José Carlos Aleluia (PFL-BA).
Relator
Ornelas.

Revisor:
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demais deliberações legislativas desta Casa
até que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria. Antes, porém, designo o no bre Senador Waldeck Ornelas, Relator Revisor da
matéria.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Para
proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a CEPLAC é um órgão
da estrutura do Ministério da Agricultura da maior importância em relação à lavoura cacaueira. Ainda agora teve um papel fundamental em face da praga do
cacau denominada vassoura-de-bruxa, que fez com
que caísse a produção nacional e até invertesse o fluxo de comércio internacional, fazendo com que o Brasil, tradicionalmente exportador de cacau, passasse a
ser importador do produto.

Senador Waldeck

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 27 de junho passado e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foi apresentada uma
emenda, perante a Comissão Mista, retirada
pelo autor quando da apreciação da matéria
na Câmara dos Deputados. A referida
emenda deixa de ser submetida ao Plenário
do Senado, por ser considerada inexistente;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 08 de agosto, tendo sido apreciada naquela Casa no
último dia 05;
– O prazo de quarenta e cindo dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se no último dia 07 de setembro, e o prazo de sessenta dias de vigência no dia 22 de setembro passado, tendo sido prorrogado por Ato do Presidente da
Mesa do Congresso Nacional datado de 19
de setembro último;
– A Me dida Provisória foi recebida
formalmente pelo Senado Federal no último dia 07, passado a sobrestar todas as

Graças aos trabalhos da CEPLAC, estamos tendo uma reversão desse quadro, com a clonagem do
cacau e com o controle da praga vassoura-de-bruxa.
Essa medida provisória, que decorreu de um
compromisso assumido inclusive pelo Presidente
Fernando Henrique em Ilhéus, na sede da CEPLAC,
não corresponde em absoluto aos interesses da instituição e dos seus funcionários.
Dessa forma, o meu parecer é no sentido de que
se adote o projeto de lei de conversão apresentado na
Câmara pelo Deputado José Carlos Aleluia. Por esse
motivo, apresentei um requerimento de inversão de
pauta e requeiro a V. Exª que seja transcrito nos Anais
o projeto de lei de conversão constante do parecer na
Câmara dos Deputados.
Entendemos, contudo, que é tão grave e tão negativo o conteúdo dessa medida provisória, que tal vez o melhor caminho seja a sua rejeição. Segundo
os entendimentos com as Lideranças do Governo e
da Oposição, esse parece ser o caminho mais adequado.
Gostaria de ouvir as Lideranças do Governo e
da Oposição para, então, manifestar-me quanto à re levância e à urgência.
É o seguinte o projeto de lei de conversão mencionado:
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PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº .., DE 2002
“Art. 1º Ficam incluídos no Plano de Classifica ção de Cargos e Salários, instituído na Lei nº 5.645,
de 10 de dezembro de 1970, os servidores da Comis são Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira _
CEPLAC, de que trata o Decreto nº 73.960, de 18 de
abril de 1974, órgão específico da estrutura básica do
Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimen to, de acordo com o art. 16, inciso I, da Lei nº 9.649,
de 27 de maio de 1998, cujos servidores serão en quadrados observada a correção com as respectivas
denominações, atribuições e requisitos de formação,
conforme constante do anexo I.
Art. 2º Os benefícios decorrentes do enquadra mento na Lei nº 5.645, de 1970, serão estendidos aos
servidores inativos e pensionistas;
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Novembro de 2002

Sr. Presidente, concordamos com a proposta. Já nos
manifestamos com relação à rejeição do Item 5, Medida Provisória nº 44, com o compromisso do Partido
dos Trabalhadores de reeditá-la no próximo ano me lhorada, tendo como base da negociação o projeto de
conversão do Deputado da José Carlos Aleluia.
Portanto, acompanhamos a posição do Relator
Senador Waldeck Ornelas e gostaríamos de ouvir a
posição do Líder do PT, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, concordamos com a proposta de rejeição do Senador Waldeck Ornelas para que, inclusive,
o próximo Governo possa aperfeiçoar e melhorar a
estrutura de funcionamento da CEPLAC.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, a Mesa esclarece que, com relação
ao item anterior, referente à Medida Provisória nº 43,
de 2002, a Emenda nº 9 foi rejeitada.

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, havendo a concordância dos dois Blocos
Parlamentares, solicito a V. Exª que coloque em votação, opinando contra no que diz respeito à urgência e
à relevância.
Voto pela rejeição da matéria.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur gência, e pela adequação financeira e orçamentária
da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Reso lução nº 1, de 2002-CN.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o parecer do Relator Deputado José Carlos Aleluia (PFL-BA), pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência, e pela ade quação financeira e orçamentária da Medida Provisória, com o voto do Relator pela rejeição da matéria.

Senador Waldeck Ornelas, qual a conclusão do
seu parecer?

As Srªs e os Srs. Senadores que concordam
com a rejeição queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Gostaria de ouvir o compromisso dos Líderes do Go verno e da Oposição quanto à rejeição da matéria pa ra, então, manifestar-me quanto à relevância e à ur gência – do Governo de hoje e Oposição de amanhã
e da Oposição de hoje e Governo de amanhã.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pa ra encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –

Rejeitada.
A matéria vai ao Arquivo. Será feita a comunicação ao Presidente da República.

É a seguinte a matéria rejeitada:
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O SR PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 21, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do § 6º do
art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 21, de 2002, proveniente da Medida Provisória 46, de 2002,
que dispõe sobre a reestruturação da Carre ira Auditoria do Tesouro Nacional, que passa a denominar-se Carreira Auditoria da Receita Federal – ARF, e sobre a organização
da Carreira Auditoria-Fiscal da Previdência
Social e da Carreira Auditoria-Fiscal do Trabalho, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória
e às emendas, na forma do Projeto de Lei
de Conversão nº 21 de 2002, proferido no
Plenário da Câmara dos Deputados, em
substituição à Comissão Mista, Relator: De putado Jovair Arantes (PSDB – GO).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 27 de junho passado e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas as
Emendas nº 1 a 225 perante a Comissão
Mista;
– A medida provisória foi remetida à
Câmara no dia 8 de agosto passado, tendo
sido apreciada e aprovada naquela Casa no
último dia 5 de novembro, nos termos do
Projeto de Lei de Conversão;
– O prazo de 45 dias para a tramitação
da matéria no Congresso Nacional esgotou-se desde o último dia 07 de setembro e
o prazo de 60 dias de vigência, no dia 22 de
setembro passado, tendo sido prorrogado
por ato do Presidente do Senado Federal
datado de 19 de setembro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado no último dia 07,
passando a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa, até que
se ultime a sua votação.
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Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes, porém, solicito ao ilustre Senador Geraldo Melo que indique o Relator Revisor da matéria.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, indico o Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Antes
de iniciar a discussão, o Plenário deverá apreciar a
preliminar, decidir pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida
provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1,
de 2002, do Congresso Nacional.
Com a palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, o nosso parecer é favorável ao projeto
de lei de conversão que veio da Câmara dos Deputados, registrando a justeza da melhoria do salário
inicial dos auditores e também a paridade dada,
nessas emendas, a ativos e inativos.
Portanto, o parecer é favorável, ao qual pedi mos a aprovação a todos os nossos companheiros.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o parecer do Relator, Deputado Jovair Arantes
(PSDB-GO), pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência, e pela ade quação financeira e orçamentária da Medida Provisória.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o ilustre Senador José Agripino para encaminhar.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, essa medida provisória encerra uma
longa discussão dos auditores da Receita Federal,
que, por muito tempo, batalharam por justiça.
Creio que o texto que vem da Câmara dos De putados é conveniente, e o PFL encaminha favoravelmente à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Renan Calheiros, V. Exª, como Líder do PMDB,
também encaminha favoravelmente? Refiro-me aos
pressupostos de relevância e urgência.
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O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Sr. Presidente, a posição do PMDB é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Se nador Geraldo Melo já se pronunciou.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, o PSDB não se pronunciou. Fiz ape nas a designação do Relator.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encaminho
contrariamente.
Nosso acordo, feito aqui, foi contrário a qualquer emenda. O parecer é contrário e, portanto,
peço aos Líderes que rejeitem o destaque.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
pode pronunciar-se.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação. Como vota o Senador José Agripino?

O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
O pronunciamento é pela aprovação da posição do
Relator.

rio.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
se posiciona o Senador Eduardo Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, somos favoráveis à aprovação da
matéria.

O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – ContráO SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Conforme a posição do Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Senador Renan Calheiros, por gentileza?

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aprova do o parecer, passa-se à discussão, em conjunto, da
medida provisória, das emendas e do projeto de lei
de conversão, em turno único.(Pausa)

O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) –
Com o Relator, Sr. Presidente.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à votação do Projeto de Lei de Conversão nº
21, de 2002, aprovado pela Câmara dos Deputados,
em turno único. (Pausa.)

Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 528, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do Artigo 312, Inciso II do Regi mento Interno do Senado Federal - RISF, requeiro
seja destacado para votação em separado a Emen da 179, apresentada à MPV nº 46/2002, para inserir
no projeto de lei da conversão.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2002. –
Senador Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em vo tação o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Rejeitado o requerimento.

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
A Liderança do Governo encaminha o voto “sim”, Sr.
Presidente.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
O PSDB encaminha o voto “sim”.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – O
PTB encaminha o voto “sim”, Sr. Presidente.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – O
PFL vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Aprovado o Projeto de Lei de Conversão nº 21, de 2002, fi cam prejudicadas a Medida Provisória e as Emendas de nºs 01 a 225.
A matéria vai à sanção. (Manifestação das ga lerias.)
É o seguinte o projeto aprovado:
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As emendas prejudicadas encon tram-se publicadas no Diário do Congresso
Nacional do dia 3 de julho de 2002.}
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Mesa
solicita, embora tardiamente, que a assistência não
se manifeste durante a votação.
Se a advertência não serviu para esta oportuni dade servirá para outra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 47, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do § 6º do
art. 62 da Constituição Federal, com a
redação dada pela Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 47, de 2002, que dispõe sobre
a estruturação da Carreira de Perito Federal
Agrário, a criação da Gratificação de Desempenho de Atividade de Perito Federal
Agrário – GDAPA e da Gratificação Especial
de Perito Federal Agrário – GEPRA, e dá
outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 28
apresentadas, proferido no plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Co missão Mista, Relator: Deputado Wagner
Rossi (PMDB – SP).
Prestados esses esclarecimentos, passamos à
apreciação da matéria.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 27 de junho passado e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas as
Emendas nºs 1 a 28, perante a Comissão
Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 08 de agosto
passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se no último dia 08 de setembro, e o prazo de sessenta dias de vigência no dia 23 de setembro passado, tendo sido prorrogado por Ato da Mesa do
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Congresso Nacional datado de 20 de setembro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
A Presidência esclarece ainda ao Plenário que
o asterisco no Anexo II, constante da página 9 do
avulto da presente matéria é erro de digitação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur gência e pela adequação financeira e orçamentária
da medida provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.
Em votação o parecer do Relator, Deputado
Wagner Rossi, do PMDB de São Paulo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas registro que já havíamos levantado a questão dos
engenheiros agrônomos e fiscais agropecuários do
Incra. Há um compromisso do Senador Eduardo Su plicy e do PT de atender a questão com uma análise
mais apurada e uma nova medida provisória. Inclusive peço o apoio do vice-Presidente eleito, que está
aqui presente. Portanto, estamos bem cercados e calçados.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
tivemos a oportunidade de dizer – e vamos repetir –
que não estamos compactuando com inconstitucionalidade nem ilegalidade, mas os servidores públicos
federais tenham convicção e certeza de que não va mos repetir os erros e a falta de compromisso com o
setor público ocorridos durante os oito anos de man dato do Governo Fernando Henrique.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Discussão em conjunto da medida provisória e das emendas, em turno único. (Pausa)
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Não há oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
Em votação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Ca valcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 529, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 311, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro preferência para a Emenda nº 28, a
fim de ser votada antes Medida Provisória nº 47, de
2002, que dispõe sobre a estruturação da Carreira de
Perito Federal Agrário a criação da Gratificação de
Desempenho de Atividade de Perito Federal Agrário –
GDAPA e da Gratificação Especial de Perito Federal
Agrário – GEPRA, e dá outras providências.
Sala das Sessões,12 de novembro de 2002. –
Senador Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sras e
Srs. Senadores, antes de se passar à votação do re querimento que acaba de ser lido, a Presidência es clarece ao Plenário que a Emenda nº 28 consubstan cia um substitutivo à medida provisória na forma de
projeto de lei de conversão.
Nesse sentido, se aprovado o requerimento de
preferência, esta Presidência submeterá ao Plenário,
em primeiro lugar, a Emenda nº 28, que, se aprovada,
prejudicará a medida provisória e as demais emen das apresentadas à matéria.
Em votação o requerimento de preferência pa ra votação da Emenda nº 28 sobre a medida provi sória.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, solicito a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra o Senador Romero Jucá para encaminhar a
votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, acabamos de fazer um acordo com
o Senador Eduardo Suplicy.
Esta matéria de que trata o requerimento do
Senador Mauro Miranda será objeto de atendimento
no início do ano. Fizemos esse acordo e encaminha remos favoravelmente ao texto que veio da Câmara.
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Portanto, encaminho contrariamente ao requerimento, tendo em vista que confio na posição do Partido dos Trabalhadores de que no próximo ano será
aberta essa discussão, e uma nova medida provisória
restabelecerá o piso salarial e o enquadramento de
outras carreiras, como a de engenheiro, na carreira
de perito do Incra.
Nossa posição é contrária ao requerimento, para que seja mantido o acordo feito com o Partido dos
Trabalhadores.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Confirmo o entendimento, Senador Mauro Miranda,
havido com a Liderança do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Mauro Miranda, excepcionalmente, V. Exª tem a palavra.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, peço a palavra apenas para encaminhar.
Tendo em vista a existência do acordo – é cla ro que o acompanharei, ainda mais com esse compromisso da Liderança do PT na Casa –, contudo,
gostaria de deixar registrado que a Emenda nº 47
diz respeito ao Quadro do Incra, em que não deram
um tratamento igualitário entre engenheiras e engenheiros agrônomos para o mesmo serviço.
Por isso, confiando na Liderança do PT e no
próximo Governo, aceito o acordo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Posso
considerar, então, rejeitado o requerimento? (Pausa.)
Rejeitado o requerimento.
Votação da medida provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados, sem prejuízo das emendas.
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrado o encaminhamento.
Em votação a medida. (Pausa.)
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação, em globo, das Emendas nºs 01 a 28,
que têm parecer contrário.
As Sras e os Srs Senadores que as rejeitam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a medida aprovada e as
emendas rejeitadas:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:

dema is deliberações legislativas desta Casa
até que se ultime sua votação.

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 48, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)

Prestados esses esclarecimentos, pas sa-se à apreciação da matéria.

Discussão, em turno único, Medida
Provisória nº 48, de 2002, que dispõe a cria ção da Gratificação de Desempenho de Ati vidade de Controle e Segurança de Tráfego
Aéreo – GDASA e da Gratificação Especial
de Controle do Tráfego Aéreo – GECTA, e
dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
proferido no plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, Relator: Deputado Wagner Rossi (PMDB-SP).

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 27 de junho passado e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
perante a Comissão Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 08 de agosto
passado, tendo sido apreciada naquela Ca sa no último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias pa ra tramitação da matéria no Congresso Na cional esgotou-se no último dia 08 de setembro, e o prazo de sessenta dias de vigência no dia 23 de setembro passado, tendo sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 20 de setembro último;
– A Me dida Provisória foi recebida
formalmente pe lo Se nado Federal no último dia 07, passado a sobrestar todas as

Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e
urgência e pela adequação financeira e
orçamentária da Medida Provisória, nos termos do
art.8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso
Nacional.
Em votação o parecer do Relator, Deputado
Wagner Rossi, do PMDB de São Paulo, que concluiu
pelo atendimento dos pressupostos constitucionais
de relevância e urgência e pela adequação financeira
e orçamentária da Medida Provisória. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à discussão da medida provisória, em
turno único. (Pausa).
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação a medida provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados.
Não havendo oradores ins critos pa ra en cami nhar a votação, de claro en cerrado o encaminha mento.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 9:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 49, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 49, de 2002, que autoriza o
Poder Executivo a contratar em nome da
União operação de crédito interno e a conceder garantia da União a entidades da ad ministração federal indireta, bem como a
Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios
e às suas entidades da administração indireta, em operação de crédito interno, e dá
outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
proferido no plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator: Deputado Wagner Rossi (PMDB
–SP).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 2 de julho do corrente e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
perante a Comissão Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 13 de agosto
do corrente ano, tendo sido apreciada naquela Casa no último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias pa ra tramitação da matéria no Congresso Na cional esgotou-se no último dia 12 de setembro, e o prazo de sessenta dias de vigência no dia 27 de setembro passado, tendo sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 20 de setembro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
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dia 07, passado a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur gência e pela adequação financeira e orçamentária
da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
Em votação o parecer do Relator, Deputado
Wagner Rossi, pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela ade quação financeira e orçamentária da Medida Provisória. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passa-se à discussão da medida provisória, em
turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, encerro a dis cussão.
Em votação a medida provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

431
Quarta-feira 13 21267

432

ANAIS DO SENADO FEDERAL

21268 Quarta-feira 13

NOVEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência determina a retificação da data da Lei nº
6.263, de 18 de novembro de 1975, nos autógrafos
na Medida Provisória.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 10:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 50, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 50, de 2002, que abre, em
favor de Operações Oficiais de Crédito,
crédito extraordinário no valor de trezentos e
oitenta milhões, novecentos e cinco mil,
oitocentos e oitenta e três reais, para os fins
que especifica, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
proferido no plenário da Câmara dos
Deputados, em substituição à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, Relator: Deputado Wagner
Rossi (PMDB-SP).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
perante a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto
passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se no último dia 12 de
setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 27 de setembro passado,
tendo sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 26 de
setembro do corrente ano;
– A Medida Provisória foi recebida
formalmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as
demais deliberações legislativas desta Casa
até que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
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Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur gência e pela adequação financeira e orçamentária
da Medida Provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
Em discussão o parecer.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra para discutir o parecer do ilustre Deputado Wagner Rossi, quanto aos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência.
Trata-se do item 10 da pauta.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Estou entendendo, estou entendendo.
Sr. Presidente, nada como os meus bons anjos
da guarda, que, às vezes, conseguem invadir os infernos alheios para que, de repente, eu olhe a
Ordem do Dia. Só quero registrar o meu voto contra,
porque tenho certeza de que a história de Alagoas
não colocará nas minhas costas a operação imoral
de uma dívida mobiliária, que dívida nunca existiu.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer, com o voto contrário da
Senadora Heloísa Helena.
Discussão da medida provisória, em turno úni co. (Pausa.)
Não há oradores inscritos, declaro encerrada a
discussão.
Em votação a medida provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados.
Não havendo oradores que queiram encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Sras e Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 11:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 54, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 54, de 2002, que abre crédito
extraordinário, em favor do Ministério da
Integração Nacional, no valor de trinta e seis
milhões, trezentos e sessenta e cinco mil reais, para os fins que especifica, tendo
Parecer favorável, proferido no plená rio da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator Professor Luizinho (PT–SP).
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is deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário haverá
de levar em consideração o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002.
Em votação o parecer do Relator, Deputado
Professor Luizinho, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Sras e os Srs Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
perante a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto
passado, tendo sido aprovada naquela Casa
no último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias pa ra tramitação da matéria no Congresso Na cional esgotou-se no último dia 14 de setembro, e o prazo de sessenta dias de vigência no dia 29 de setembro último, tendo
sido prorrogado por Ato da Mesa do Congresso Nacional datado de 26 de setembro
último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as dema-

Aprovado.
Em discussão a medida provisória, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação a medida provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 12:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 55, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 55, de 2002, que autoriza con dições especiais para o crédito de valores
iguais ou inferiores a R$ 100,00 (cem reais),
de que trata a Lei Complementar nº 110, de
29 de junho de 2001, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição da Emenda nº 1, proferido
no plenário da Câmara dos Deputados, em
substituição à Comissão Mista, Relator: De putado Professor Luizinho (PT–SP).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 12 de julho passado
e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foi apresentada uma
emenda perante a Comissão Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto
passado, tendo sido apreciada naquela Ca sa no último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias pa ra tramitação da matéria no Congresso Na cional esgotou-se desde o último dia 14 de
setembro, e o prazo de sessenta dias de vi gência no dia 29 de setembro passado, tendo sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 26 de setembro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
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Antes de iniciar a discussão, o Plenário haverá
de levar em consideração o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002.
Em votação o parecer do Relator, Deputado
Professor Luizinho, que concluiu pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur gência e pela adequação financeira e orçamentária
da medida provisória. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Sras e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer.
Discussão, em conjunto, da medida provisória e
da emenda, em turno único. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação a medida provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados, sem prejuízo da emenda.
(Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar a votação, encerro o encaminhamento.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação da Emenda nº 1, de parecer contrário.
(Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Sras e os Srs Senadores que a aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à promulgação.
São as seguintes a matéria aprovada e
a emenda rejeitada:
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EMENDA 1
O art. 2º passa a vigorar com a seguinte reda ção:
“Art. 2º O titular de conta vinculada do
FGTS, com idade igual ou superior a sessenta e cinco anos, se homem, e com idade
igual ou superior a sessenta anos, se mulher, ou que vier a completar essa idade até
a data final para firmar o termo de adesão
de que trata o art. 6º da Lei Complementar
nº 110, de 2001, fará jus ao crédito do complemento de atualização monetária de que
trata a referida Lei Complementar, com a redução nela prevista, em parcela única, no
mês seguinte ao de publicação desta Medida Provisória ou no mês subseqüente ao
que completar a mencionada idade.”
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 13
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 56, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 56, de 2002, que dispõe sobre
a inclusão dos cargos que especifica, no
plano de classificação de cargos instituído
pela Lei nº 5.645, de 10 de dezembro de
1970, altera as Leis nº 10.486, de 4 de julho
de 2002 e nº 5.662, de 21 de junho de 1971
e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição das Emendas de nºs 1 e 2,
apresentadas, proferido no plenário da
Câmara dos Deputados, em substituição à
Comissão Mista, Relator: Deputado Antonio
Cambraia (PSDB – CE).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 2 de agosto
passado e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas as
Emendas nºs 1 e 2, perante a Comissão
Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 14 de agosto
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passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 05;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 14
de setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 29 de setembro passado,
tendo sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 26 de
setembro último;
– A Medida Provisória foi recebida
formalmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as
demais deliberações legislativas desta Casa
até que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário haverá
de levar em consideração o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002.
Em votação o parecer do Relator Deputado
Antonio Cambraia, que concluiu pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur gência e pela adequação financeira e orçamentária
da medida provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o parecer.
Passa-se à discussão, em conjunto, da medida
provisória e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Medida Provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados, sem prejuízo das emendas.
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Passa-se à votação em globo das Emendas de
nºs 1 e 2, que possuem parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
São as seguintes a matéria aprovada e
as emendas rejeitadas:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 14:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 60, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)

Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 60, de 2002, que abre, em fa vor de Encargos Financeiros da União, cré dito
extraordinário
no
valor
de
R$7.000.000.000,00 (sete bilhões de reais),
para os fins que especifica, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
proferido no plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, Relator: Deputado Wagner Rossi
(PMDB – SP).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
emendas perante a Comissão Mista de Pla nos, Orçamentos Públicos e Fiscalização;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 29 de agosto
passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 06;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 29
de setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 14 de outubro passado, ten do sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 11 de outubro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
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dia 07, passado a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário haverá
de levar em consideração o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002.
Em votação o parecer do Relator Wagner Rossi,
que se manifesta pelo atendimento aos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela ade quação financeira e orçamentária da medida provisória. É uma preliminar.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em discussão a medida provisória, em turno
único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Medida Provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 15:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 63, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 63, de 2002, que cria o Programa Diversidade na Universidade e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 5, proferido no plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, Re lator: Deputado Osvaldo Biolchi (PMDB –
RS).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 28 de agosto último
e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas as
Emendas nºs 1 a 5, perante a Comissão
Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 9 de setembro passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 06;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 10
de outubro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 25 de outubro passado, ten do sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 24 de outubro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
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Antes de iniciar a discussão, o Plenário haverá
de levar em consideração o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002.
Em votação o parecer do Relator Deputado
Osvaldo Biolchi pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência, bem como
pela adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão, em conjunto, da Medida Provisória e
das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Medida Provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados, sem prejuízo das emendas.
(Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Votação em globo das Emendas de nºs 1 a 5, de
parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.

São as seguintes a medida aprovada e
as emendas rejeitadas:
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EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
Art. 1º Fica criado o Programa Diversi dade na Universidade, no âmbito do Ministério da Educação. com a finalidade de im plementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de
pessoas pertencentes a grupos socialmente
desfavorecidos, prioritariamente dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros.
EMENDA Nº 2
Dê-se ao caput do art. 1º constante da MP, a seguinte redação:
“Art. 1º Fica criado o Programa Diversi dade na Universidade no âmbito do Ministério da Educação. com a finalidade de implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso e permanência no ensino superior de pessoas pertencentes a grupos
socialmente desfavorecidos, preferencialmente dos afrodescendentes e dos indígenas brasileiros.’ (NR)
EMENDA Nº 3
Dê-se ao caput do art 2º constante da MP, a se guinte redação:
“Art. 2º “O Programa Diversidade na
Universidade será executado mediante a
transferência de recursos da União a entidades de direito público ou de direito privado,
sem fins lucrativos, que atuem na área de
educação e que desenvolvam projetos para
atender a finalidade do Programa.” (NR)
EMENDA Nº 4
Dê-se ao parágrafo único do art. 2º constante da
MP, a seguinte redação:
“Art. 2º (...)
Parágrafo único. A transferência de re cursos para entidades de direito público ou
de direito privado, sem fins lucrativos. que
atendam aos requisitos do caput. será reali zada por meio da celebração de convênio
ou de outro instrumento autorizado por lei.”
(NR)
EMENDA Nº 5
Acrescente-se o seguinte art. 7º à Medida Provi sória nº 63, de 26 de agosto de 2002:
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Art 7º O art. 16 da Lei nº 9.394, de 20
de dezembro de 1996, passa a vigorar
acrescido do seguinte inciso IV:
Art. 16....................................................
.............................................................
IV – as instituições de educação superior, criadas por entes de direito público, que
não sejam mantidas com recursos públicos
ou administradas mediante indicação direta
dos seus dirigentes.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 16:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 65, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 65, de 2002, que regulamenta
o art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e dá outras providências,
tendo
Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição das Emendas de nºs 1 a 12,
proferido no plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator: Deputado Luiz Eduardo Greenhalgh. (PT – SP).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 28 de agosto último
e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foram apresentadas as
Emendas nºs 1 a 12, perante a Comissão
Mista. A Emenda nº 7, retirada pelo autor
quando da apreciação da matéria na Câmara dos Deputados, deixa de ser submetida
ao plenário do Senado, por ser considerada
inexistente;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 11 de setembro passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 06;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 12
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de outubro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 27 de outubro passado, ten do sido prorrogado por Ato da Mesa do
Congresso Nacional datado de 24 de outubro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário haverá de
levar em consideração o atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória nos
termos do art. 8º da Resolução nº 1, de 2002.
Em votação o parecer do Relator Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, pelo atendimento dos pressu postos constitucionais de relevância e urgência, e
pela adequação financeira e orçamentária da Medida
Provisória.
Concedo a palavra ao Senador Renan Calhei ros, Relator Revisor da matéria no Senado.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
proferir o parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, esta Medida Provisória permitirá o estabeleci mento de regras para a concessão de benefícios da
anistia política. Depois de muitos anos de luta da soci edade brasileira e do movimento popular organizado,
conseguimos avançar no rumo da conquista dessa
anistia, mas apenas hoje, definitiva e irreversivelmen te, vamos regulamentá-la.
Tive a honra de ser o relator da matéria referen te à anistia política na Comissão Mista do Congresso
Nacional e pude, Sr. Presidente, comandar uma ne gociação que, entre outros efeitos, permitiu aos anistiados a opção de recebimento em prestação única ou
continuada e a isenção do pagamento de Imposto de
Renda com relação aos benefícios da anistia; estabe lecemos um prazo para prescrição e definimos o ór gão responsável pelo respectivo pagamento; estabe lecemos um paradigma, que era a grande bandeira de
todo o movimento nacional pela anistia; fixamos prazo
para pagamento, e, fundamentalmente, obtivemos a
abrangência que o povo brasileiro pretendia.
A anistia foi negociada pormenorizadamente.
Logramos, com o Governo Federal, o compromisso
de editar nova medida provisória com o produto intei ro da negociação. Desse modo, estamos resgatando
uma dívida com os anistiados políticos e, novamente,
fazendo reencontrar a Nação brasileira. A anistia é,
sobretudo, reconciliação, e sinto muito orgulho e hon -
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ra de ter colaborado verdadeiramente para que che gássemos a bom termo. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra o Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, quero apenas encaminhar com mui ta satisfação a votação deste projeto tão bem relatado
pelo Senador Renan Calheiros, ressaltando os avanços conseguidos com esta Medida Provisória e com
outras medidas tomadas anteriormente com relação
à anistia e à reinserção política em nosso País.
O Governo vota favoravelmente, louvando a iniciativa da aprovação da Câmara e do Senado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, tem V. Exª a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, esta Medida Provisória regulamenta o
disposto no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que trata da anistia aos perseguidos
políticos desde 1946 até a promulgação da Constituição
de 1988. Essa regulamentação põe termo à dificuldade
de tratamento da matéria, sobretudo em relação a indenizações na forma de benefícios de forma continuada a
que fazem jus os trabalhadores que possuíam vínculo
empregatício no regime geral de previdência e indenizações de prestação única a que fazem jus, por exemplo,
cidadãos que eram integrantes do movimento estudantil
durante o regime militar e que não possuíam vínculo de
prestação de serviços profissionais.
A centralização do exame dos requerimentos de
reconhecimento da condição de anistiado no âmbito
do Ministério da Justiça constitui um aspecto digno de
louvor por permitir maior racionalidade administrativa.
Foi muito importante a relatoria do Deputado Luiz
Eduardo Greenhalgh, que se inclinou pela sua aprovação na forma original, bem como a do Senador Renan Calheiros. Inclusive a própria Comissão de Anis tia do Ministério do Trabalho foi, entre 1992 e 1994,
presidida por nosso assessor o Sr. Thales Machado
Coelho, que, com conhecimento da questão, destacou a adequada regulamentação da matéria.
Portanto, elogiamos o tratamento dispensado e
somos favoráveis.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o parecer do ilustre Relator Deputado Luiz Eduardo
Greenhalgh pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da Medida Provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Discussão, em conjunto, da Medida Provisória e
das emendas, em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a Medida Provisória aprovada pela
Câmara dos Deputados, sem prejuízo das emendas.
Concedo a palavra ao ilustre Líder do PFL, Se nador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para enca minhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, Srªs e Srs. Senadores, desejo declarar a ale gria com que voto esta matéria. Tenho certeza de que
meu Partido votará integralmente favorável à aprova ção da Medida Provisória nº 65, que, em nosso enten dimento, significa a manifestação claríssima da maturidade da classe política no Brasil, que, acima de par tidos ou com a participação de todos os partidos, ela borou algo que significa o regime do anistiado políti co, cuidadosamente preparado com critérios de justiça, recuperando direitos e, acima de tudo, fazendo
história.
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Com tais palavras, recomendo o voto “sim” à
matéria que o PFL endossa por inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não ha vendo mais quem queira encaminhar, encerro o encaminhamento.
Em votação a medida, sem prejuízo das emen das.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.).
Aprovada a medida provisória.
Votação, em globo, das Emendas nºs 1 a 6 e 8 a
12, de parecer contrário.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
A matéria vai à promulgação.
São as seguintes a medida aprovada e
as emendas rejeitadas:
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EMENDA Nº 1
Inclua-se § 3º no art. 3º da MP nº 65/02:
“Art. 3º ...................................................
§ 3º Os que foram anistiados, reinte grados, readmitidos ou aposentados, terão
direito a diferença entre o que recebem e o
que deveriam receber nos termos do art. 8º
do ADCT, da CF/88.
EMENDA Nº 2
Suprima-se o § 2º do art. 4º da MP em questão.
EMENDA Nº 3
Dê-se ao § 2º do art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º ..................................................
§ 2º Em nenhuma hipótese o valor da
reparação econômica, em prestação única,
ultrapassara o período compreendido entre
31 de março de 1964 até 5 de outubro de
1988.
EMENDA Nº 4
Suprima-se o parágrafo 4º do artigo 6º da Medi da Provisória em epígrafe.
EMENDA Nº 5
Dê-se ao § 4º do art. 6º a seguinte redação:
“Art. 6º ..................................................
§ 4º Para os efeitos desta Medida Pro visória, considera-se paradigma a melhor si tuação funcional constatada entre os pares
ou colegas contemporâneos do anistiado.”
EMENDA Nº 6
Dê-se ao § 5º do art. 6º a seguinte redação:
Art. 6º ...................................................
§ 5º Desde que haja manifestação do
beneficiário, será restauradO no prazo de
até 6 (seis) meses a contar da data do requerimento, o valor da aposentadoria e da
pensão excepcional, relativa ao anistiado
político, que tenha sido reduzido ou cancelado em virtude de critérios previdenciários
ou estabelecido por ordem normativas ou de
serviços do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, respeitado o disposto no art. 7º
desta Medida Provisória.”
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EMENDA Nº 8
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 2º da MP.
Art. 2º ...................................................
..............................................................
XVIII – obrigados a afastar-se de suas
atividades laborais, sendo autônomos, profissionais liberais, empresários ou trabalhadores rurais.
EMENDA Nº 9
Inclua-se o inciso XVIII no art. 2º da MP nº 65/02
“Art. 2º ...................................................
XVIII – atingidos pelo Decreto-Lei de
nº 158, de 10 de fevereiro de 1967.
EMENDA Nº 10
Acrescente-se ao art. 16 os seguintes parágrafos:
“Art. 16. .................................................
§ 1º Aplicam-se os dispositivos dessa
Medida Provisória também aos processos
de anistia dos servidores públicos civis e
empregados da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, bem
como aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista sob
controle da União, nas condições da Lei nº
8.878, de 11 de maio de 1994.
§ 2º Os processos de anistia a que se
refere o § 1º, deferidos ou não, inclusive os
que estão em análise ou arquivados, serão
transferidos ao Ministério da Justiça, no prazo estipulado pelo art. 11 desta Medida Provisória, e serão submetidos a exame pela
Comissão de Anistia a que se refere o art.
12 desta Medida Provisória.
EMENDA Nº 11
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
“Art. 22. Ficam revogados a Medida
Provisória nº 2.151-3, de 24 de agosto de
2001, o § 2º do art. 1º, o art. 2º, o § 5º do
art. 3º, e os arts. 4º e 5º da Lei nº 6.683, de
28 de agosto de 1979, e o art. 150 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991.”
EMENDA Nº 12
Inclua-se artigo com a seguinte redação:
Art. O caput do art. 2º da Lei nº 8.878, de 11 de
maio de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2º O retorno ao serviço dar-se-á,
exclusivamente, no cargo ou emprego anteriormente ocupado ou, quando for o caso,
naquele resultante da respectiva transformação e restringe-se aos que formulem re querimento fundamentado e acompanhado
de documentação à Comissão de Anistia,
que será criada pelo Poder Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Embora
não seja costume da Mesa manifestar-se sobre matérias apreciadas, cumpre ressaltar que esse assunto
vem sendo discutido amplamente. Foi inclusive objeto
de veto e chega agora a um final feliz, para a maturi dade da democracia brasileira, reparando graves in justiças.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 17:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 67, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 67, de 2002, que dispõe sobre
o tratamento tributário dispensado às empresas de transporte aéreo, e dá outras pro vidências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista,
Relator:
Deputado
Alberto
Goldman
(PSDB-SP).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 05 de agosto último
e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, não foram apresentadas
emendas perante a Comissão Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 18 de setembro passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 06;
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– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 19
de outubro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 3 do corrente, tendo sido
prorrogado por Ato da Mesa do Congresso
Nacional datado de 31 de outubro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário haverá
de levar em consideração o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e
pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória nos termos do art. 8º da Resolução nº
1, de 2002.
Em votação o parecer do Deputado Alberto
Goldman, do PSDB de São Paulo, que concluiu pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais de re levância e urgência e pela adequação financeira e
orçamentária da Medida Provisória.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o parecer, passa-se à discussão em
turno único da Medida Provisória.
Não havendo oradores inscritos, declaro encerrada a discussão.
Em votação a Medida Provisória.(Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, passa-se à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a
Medida Provisória, queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.

É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 18:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 68, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 68, de 2002, que altera as Leis
nºs 10.209, de 23 de março de 2001, e
10.233, de 5 de junho de 2001, e dá outras
providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória
e pela rejeição da Emenda nº 1, proferido
no Plenário da Câmara dos Deputados, em
substituição à Comissão Mista, Relator: De putado Tadeu Filippelli (PMDB-DF).
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por
esta Presidência no dia 05 de setembro último e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias, após a
publicação da Medida Provisória no Diário
Oficial da União, foi apresentada uma
emenda perante a Comissão Mista;
– A Medida Provisória foi remetida à
Câmara dos Deputados no dia 18 de setembro passado, tendo sido apreciada naquela
Casa no último dia 06;
– O prazo de quarenta e cinco dias
para tramitação da matéria no Congresso
Nacional esgotou-se desde o último dia 19
de outubro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 03 do corrente, tendo sido
prorrogado por Ato da Mesa do Congresso
Nacional datado de 31 de outubro último;
– A Medida Provisória foi recebida for malmente pelo Senado Federal no último
dia 07, passado a sobrestar todas as demais deliberações legislativas desta Casa até
que se ultime sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.

Antes de iniciar a discussão, o Plenário haverá
de levar em consideração o atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002.
Em votação o parecer do Relator Deputado Tadeu Filippelli, pelo atendimento dos pressupostos
constitucionais de relevância e urgência, e pela ade quação financeira e orçamentária da Medida Provisória.
Aprovado.
Discussão em conjunto da Medida Provisória e
da emenda em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Votação da Medida Provisória sem prejuízo da
emenda.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrado o encaminhamento.
Em votação a medida.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados.
Aprovada.
Votação de Emenda nº 1, de parecer contrário.
(Pausa.)
Rejeitada.
A matéria vai à promulgação.

São as seguintes a matéria aprovada e
a emenda rejeitada:
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EMENDA Nº 1
Acrescente-se ao art. 82 constante do art. 2º da
MP o seguinte parágrafo:
“§ 4º Excetuam-se das competências
do órgão executivo rodoviário da União, as
expressas nos incisos V, VI e VII do art. 21
da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997,
que são exercidas pela autoridade de trânsito da União, expressas no art. 20 da Lei nº
9503, de 23 de setembro de 1997.” (NR).
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, a pauta está desobstruída. Vamos
continuar a Ordem do Dia.
A Mesa sente-se no dever de parabenizar todos
os Srs. Senadores e relatores, que contribuíram com
o bom andamento e a desobstrução de nossa pauta.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra pela ordem.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
estou aqui para anunciar algo muito doloroso: a morte
de um amigo meu e nosso companheiro de Partido,
que, inclusive, fazia parte da Direção Nacional. Não
terei condições de falar. Fiz uma nota e gostaria que
ela constasse dos Anais.
Gostaria também de agradecer a solidariedade
do Senador Carlos Wilson e de todos os nossos ami gos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª poderia, pelo menos, declinar o nome do falecido, Sena dor Roberto Freire? Compreendo o sofrimento por
que V. Exª está passando.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bloco/PPS – PE) –
Byron Sarinho.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE) – Sr. Pre sidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Carlos Wilson.
O SR. CARLOS WILSON (PTB – PE. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Compreendo a dificul dade do Senador Roberto Freire em ler a nota. Tra ta-se de uma pessoa com quem S. Exª tinha um rela cionamento de irmão e que foi presidente do PPS em
Pernambuco durante muitos anos e também secretá rio-geral. Era uma das figuras mais queridas em nos so Estado e, lamentavelmente, suicidou-se hoje, às
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15h, na cidade do Recife. Vou pedir força para que eu
consiga ler a nota que o Senador Roberto Freire pro videnciou, em nome do PPS.
Eis a nota do Senador Roberto Freire, presidente do PPS, distribuída em 12 de novembro de 2002:
É difícil conter a emoção quando pensamos e falamos de Byron Sarinho, que nos
abandona tão repentina e tragicamente.
Posso assegurar, no PPS existem muitos
bons, sinceros e dedicados militantes, mas
nenhum é superior a ele. No máximo, podem igualá-lo.
Para mim, Byron era como um irmão –
e sei o tamanho da dor quando se perde um
irmão, porque já antes perdera um. Estudamos juntos na Faculdade de Direito em
1962, ingressamos ao mesmo tempo no antigo PCB, ajudamos a fundar o MDB e lutamos do mesmo lado contra a ditadura, construímos o PPS. Discussões muitas; grandes
divergências, jamais.
Com a morte de Byron também morre
parte da história da vida pública. Amigo de
primeira hora, formulador político nato, democrata e humanista radical, amante da cultura e do povo de Pernambuco, entusiasta
do Brasil, sonhador, socialista, esteve em todas as minhas campanhas vitoriosas ou
derrotadas. Sempre com o seu espírito crítico, ponderado, um porto seguro para quem
fazia da política arte de mudança e uma atividade nobre.
O PPS ficou mais pobre, Pernambuco
ficou mais pobre, o Brasil ficou mais pobre.
Espero que possamos continuar o seu legado de esperança.
O partido perdeu um dos seus mais lúcidos di rigentes.
Como Presidente do PPS e como amigo, além
de enviar o nosso abraço de conforto à sua família,
proclamamos publicamente: Byron, muito obrigado!
Sr. Presidente, Senador Ramez Tebet, essa é a
nota elaborada pelo Senador Roberto Freire.
Quero também, em meu nome, externar a minha dor, porque sei da importância do companheiro
Byron Sarinho na formação política do nosso Estado
e principalmente da nossa geração.
Byron será sempre lembrado: Byron, que em todos os momentos combateu a ditadura militar; Byron,
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que ajudou na redemocratização deste País; Byron,
que foi um referencial de luta especialmente para nós
que moramos em Pernambuco.
Por isso, Sr. Presidente, externamos a nossa
dor, que é muito forte.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Gostaria
de dizer ao Senador Roberto Freire, que se ausentou
do plenário compreensivelmente, ao Senador Carlos
Wilson e aos demais Senadores que a Mesa se asso cia à dor de todo o Estado de Pernambuco.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 19:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em pri meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 14, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fernando Ribeiro, que cria compensação financeira, com
parte da receita do imposto de importação,
às unidades da Federação que produzirem
saldo positivo na sua balança com o exterior, tendo
Parecer sob nº 532, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Junior,
favorável, com as Emendas nºs 1 a 4-CCJ,
de redação, que apresenta, e abstenção do
Senador Ricardo Santos.
Transcorre, hoje, a primeira sessão de discus são.
Discussão, em conjunto, da proposta e das
emendas.(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe rativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 20:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 110, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 110, de 2001 (nº
3.752/97, na Casa de origem), que dispõe
sobre o Conselho Federal e os Conselhos
Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências, tendo
Pareceres sob nºs 593, 594 e 595, de
2002, das Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Sena dor Juvêncio da Fonseca, 1º pronunciamen -

Quarta-feira 13 21307

to: pela audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre a constitucionalidade e juridicidade da matéria; 2º pronunciamento: favorável com voto contrário
do Senador Waldeck Ornelas; e de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Amir Lando, favorável, com votos contrários
dos Senadores Antônio Carlos Junior, Waldeck Ornelas, Romero Jucá, José Eduardo
Dutra, Roberto Freire e Osmar Dias, e abs tenção do Senador Lúcio Alcântara.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 530, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, inciso III, do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto
de Lei da Câmara nº 110, de 2001 a fim de ser feita na
sessão de 16 de dezembro próximo.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2002. Mauro Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento de adiamento da discussão.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em conseqüência, o Projeto de Lei da Câmara
nº 110, de 2001, constará da Ordem do Dia da sessão
de 16 de dezembro próximo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 21:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 298, de 2001 (nº
164/95, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção nº 171, da
Organização Internacional do Trabalho, relativa ao Trabalho Noturno, tendo
Parecer, sob nº 537, de 2002, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, Relator: Senador Tião Viana, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CRE
(Substitutivo), que oferece.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Mesa presta os seguintes esclarecimentos: a Men-
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sagem nº 344, de 1991, que originou a presente ma téria, submetia à aprovação do Congresso Nacional
os textos da Convenção nº 171, relativa ao trabalho
noturno, bem como o do Protocolo de 1990, referen te à Convenção nº 89, de 1948, sobre o trabalho no turno de mulheres.
A Mesa da Câmara, ao apreciar a matéria, dei xou de dar tramitação à mensagem na parte relativa
ao Protocolo de 1990, relativo à Convenção nº 89, de
1948, procedendo somente à apreciação da Conven ção nº 171. Nesse sentido, foi apresentado e aprova do por aquela Casa o Projeto de Decreto Legislativo
nº 164, de 1995, que, lido no plenário do Senado Fe deral, recebeu o nº 298, de 2001. Quando da instru ção da matéria nesta Casa, a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional proferiu o Parecer nº
537, de 2002, concluindo pela apresentação da
Emenda nº 1, da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, substitutivo, acrescentando ao Pro jeto um art. 2º que conclui pela rejeição do Protocolo
de 1990. Uma vez confirmado que o dispositivo cons tante do art. 2º da Emenda nº 1, da Comissão de Re lações Exteriores, foi arquivado pela Câmara dos De putados, será submetido à apreciação do Plenário o
texto do projeto original. Vez que expungido o disposi tivo retromencionado, o texto remanescente da referi da emenda é idêntico ao encaminhado ao Senado
por aquela Casa.
Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa requeri mento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercí cio, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 531, DE 2002
Senhor Presidente, em atenção ao Ofício SF, nº
1.741/2001 de sua autoria, requeiro, nos termos do
art. 312, inciso III, do Regimento Interno, destaque
para Rejeição do art. 2º da Emenda Substitutiva da
Comissão de Relações Exteriores ao Projeto de De creto Legislativo nº 298, de 2001, que aprova o texto
da Convenção nº 171, da Organização Internacional
do Trabalho, relativa ao Trabalho Noturno.
Justificação
A primeira coisa que fáz-se necessário esclare cer ao Plenário é que, originalmente, pela Mensagem
nº 344, de 1991, de autoria do Poder Executivo, o en tão Presidente Fernando Collor submetia à conside ração do Congresso Nacional os textos da Conven ção nº 171, relativa ao trabalho noturno, bem como o
do Protocolo de 1990, relativo à Convenção nº 89, so -
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bre trabalho noturno (mulheres), 1948. Entretanto, a
Câmara dos Deputados remeteu para revisão desta
Casa tão somente o Texto da Convenção 171.
O meu requerimento deve-se ao fato de que,
tendo sido o relator da matéria na Comissão de Relações Exteriores, conclui meu relatório oferecendo um
Substitutivo àquele Projeto de Decreto Legislativo
que veio da Câmara, explicitando o nosso desacordo
com a adesão do Brasil ao Protocolo de 1990, relativo
a Convenção nº 89, da Organização Internacional do
Trabalho, e o mesmo foi aprovado por unanimidade
por aquele órgão técnico, passando a constituir o Parecer da Comissão de Relações Exteriores.
Entretanto, à luz do processo legislativo e em
respeito a preceitos regimentais, as duas Mesas do
Congresso, após troca de correspondências, entenderam que, na verdade, o Senado deveria ater-se a
analisar a Convenção 171, concordando ambas que a
Câmara dos Deputados tenha deixado “de dar tramitação” ao Projeto de Decreto Legislativo referente à
Convenção 89, “por falta de amparo regimental para
seu seguimento”.
Considerando que o texto do Projeto de Decreto
Legislativo que veio da Câmara difere do Substitutivo
que apresentei na Comissão de Relações Exteriores
apenas no que tange ao artigo 2º (onde foi feita a
menção ao Protocolo de 1990, relativo à Convenção
nº 89, da Organização Internacional do Trabalho),
considero que ao requerer o Destaque para a Rejeição desse mesmo artigo, logrando com isso sua su pressão, teremos um parecer correto, do ponto de vista do processo legislativo, nos termos que a Câmara
dos Deputados entendeu ser correto, sem que seja
necessário fazer retornar a matéria à Comissão de
Relações Exteriores do Senado Federal para nova
manifestação.
São esses os esclarecimentos que entendo,
face ao inusitado, devia aos nobres Senadores e aos
eleitores que acompanham de perto a atividade parlamentar.
Sala das Sessões, 12 de novembro de 2002. Tião Viana.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – De acordo com os esclarecimentos prestados pela Presidência, o requerimento será juntado ao processo e arquivado, assim como a Emenda nº 1, da Comissão de
Relações Exteriores.
Feitos esses esclarecimentos, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão do projeto, em turno único.
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A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS) –
Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra a Senadora Emilia Fernandes.
A SRª EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden te, Srªs e Srs. Senadores, os textos da Convenção nº
171 e da Convenção nº 89 são objeto de grandes dis cussões entre trabalhadores, entidades não-governa mentais e classe empresarial. A matéria em apreço
cuida – como já foi dito – da prestação de serviços no turnos. É importante que se resgate neste plenário
que ela foi relatada na Comissão de Relações Exteri ores pelo Senador Tião Viana seguindo a posição, na
Legislatura anterior, da Senadora Benedita da Silva e,
na Câmara dos Deputados, da Deputada Sandra
Starling, como Relatoras.
Esta matéria opina no sentido do acatamento da
Convenção nº 171 e da rejeição da Convenção nº 89,
ambas da Organização Internacional do Trabalho. A
diferença reside no fato de que a Convenção nº 171
da OIT autoriza o trabalho noturno de forma genérica,
desde que sejam adotadas salvaguardas de proteção
ao trabalhador, enquanto a Convenção nº 89 simples mente proíbe o trabalho noturno das mulheres – o
que hoje é considerado pelo movimento feminista ina dequado.
Recomendamos a aprovação da matéria, nos termos do parecer da Comissão de Relações Exteriores,
ou seja, acatando o conteúdo da Convenção nº 171.
Era o registro que gostaríamos de fazer, porque
hoje a luta das mulheres também passa pelo tema
serviços noturnos, desde que adotadas salvaguardas
com todas as proteções da saúde do trabalhador, das
exigências legais do ponto de vista salarial e dos cui dados com a saúde. Entendemos que a Convenção
nº 89 trata o assunto da possibilidade do trabalho no turno de mulheres de forma inadequada.
Congratulamo-nos, por isso, com o Relator, o
Senador Tião Viana, resgatando também a luta que a
Senadora Benedita da Silva fez nesta Casa, em rela ção a esse tema.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
Não havendo quem peça a palavra para enca minhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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(*) PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 298, DE 2001
(Nº 164/95, na Câmara dos Deputados)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o texto da Convenção nº
171, da Organização Inernacional do Trabalho, relativa ao Trabalho Noturno.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do
Congresso Nacional quaisquer atos que possam re sultar em revisão da referida Convenção, assim como
quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
(*) O texto da Convenção encontra-se publicado no DSF, de
14-9-2001.

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 22:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 82, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 82, de 2002
(nº 1.050/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação
Comunitária
Beneficente,
Artística e Cultural Guaraniense de Rádio
e TV a executar ser viço de radiodifusão
comunitária na cidade de Gu arani, Estado
de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 638, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. Em votação.
Não havendo quem peça a palavra para encaminhar, encerro o encaminhamento projeto.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 82, DE 2002
(Nº 1.050/2001, na Câmara dos Deputados)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2002
(Nº 1.003/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Integração Comunitária Cidade
Esperança e executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia,
Estado de Mato Grosso do Sul.

Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Beneficiente, Artística
e Cultural Guaraniense de Rádio e TV a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guarani, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por taria nº 475, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Beneficiente, Artística e Cultural Guaraniense de Rádio e TV a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Guarani, Estado de
Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 654, de 19 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação de Integração Comunitária Cidade Espe rança a executar, por três anos sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul.
Ar. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 24:

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 116, DE 2002

O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 23:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 114, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 114, de 2002 (nº
1.003/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Integração Comunitária Cidade Esperança a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brasilândia, Estado do
Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 642, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Juvêncio da Fonseca.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
Não havendo quem peça a palavra para enca minhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 116, de 2002 (nº
1.017/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Cultural e Educativa de São José das Palmeiras a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São José das Palmeiras, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 643, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
Não havendo quem peça a palavra para encaminhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 25:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 160, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de De creto Legislativo nº 160, de 2002
(nº 1.244/2001, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fun dação Assistencial e Educacional Betel a
executar serviço de radiodifusão co munitária na ci dade de Sena Madureira, Estado
do Acre, tendo
Parecer favorável, sob nº 773, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Nabor Júnior.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem peça a palavra para enca minhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 160, DE 2002
(Nº 1.244/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Funda ção Assistencial e Educacional Betel a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sena Madureira, Esta do do Acre.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 707, de 14 de novembro de 2000, que autoriza
a Fundação Assistencial e Educacional Betel a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Sena
Madureira, Estado do Acre.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 26:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 163, de 2002 (nº
1.251/2001, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Taquara Branca Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Taguaritinga, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 584, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma, com abstenções dos
Senadores Geraldo Cândido e Eduardo Suplicy.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem peça a palavra para encaminhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 163, DE 2002
(Nº 1.251/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Taquara Branca
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Taguaritinga, Estado de São
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 582, de 25 de setembro de 2000, que renova
por dez anos, a partir de 12 de fevereiro de 1998, a
permissão outorgada à Rádio Taquara Branca Ltda.
para explorar, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 27:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 174, de 2002 (nº
1.260/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Comunicação, Cultural e So-
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cial de Capanema a executar serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de Capanema, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, sob nº 590, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Luiz Otávio.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem peça a palavra para enca minhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam quei ram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 174, DE 2002
(Nº 1.260/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação, Cultural e Social de Capanema a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Capanema, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 761, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza
a Capanema a executar, por três anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Capanema, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 28:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 181, de 2002 (nº
912/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Porto Real a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Porto Nacional,
Estado do Tocantins, tendo
Parecer favorável, sob nº 909, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Eduardo Siqueira Campos.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
Não havendo quem peça a palavra para encaminhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 181, DE 2002
(Nº 912/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Porto Real a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Nacional, Estado do Tocantins.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 322, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação Porto Real a executar, por três anos, sem
direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Porto Nacional, Estado do Tocantins.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 29:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 186, de 2002 (nº
1.248/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão ao Sistema de Comunicação Pantanal S/C Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 911, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Juvêncio da Fonseca.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 186, DE 2002
(Nº 1.248/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga conces são ao Sistema de Comunicação Pantanal S/C Ltda., para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Campo Grande, Estado de Mato Gros so do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 10 de janeiro de 2001, que outorga con cessão ao Sistema de Comunicação Pantanal S/C
Ltda., para explorar, por quinze anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e ima gens na cidade de Campo Grande, Estado de Mato
Grosso do Sul.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 30:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 191, de 2002 (nº
1.053/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação
Elizabete Elita de Lima a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte,
tendo
Parecer favorável, sob nº 912, de
2002, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 191, DE 2002
(Nº 1.053/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Fundação Elizabete Elita de Lima a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 508, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a
Fundação Elizabete Elita de Lima a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caraúbas, Estado do
Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 31:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 192, de 2002 (nº
1.055/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cultural de Bálsamo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bálsamo, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 913, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Eduardo Siqueira Campos.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 192, DE 2002
(Nº 1.055/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Cultural de Bálsamo a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bálsamo, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 493, de 23 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária Cultural de Bálsamo a exe cutar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Bálsa mo, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 32:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 195, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 195, de 2002 (nº
1.112/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
São José Operário a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Matão,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob o nº 792, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Romeu Tuma.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 195, DE 2002
(Nº 1.112/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação São José Operário a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Matão, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 384, de 31 de julho de 2000, que autoriza a
Associação São José Operário a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Matão, Estado de São
Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 33:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 196, de 2002 (nº
1.119/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária dos Produtores Rurais de São
Gabriel a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gabriel, Estado da Bahia, tendo
Parecer favorável, sob nº 914, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Adir Gentil.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 196, DE 2002
(Nº 1.119/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária dos Produtores Rurais
de São Gabriel a executar serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de São
Gabriel, Estado da Bahia.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 450, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária dos Produtores Urais de São
Gabriel a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Gabriel, Estado da Bahia.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 34:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 287, de 2002 (nº
1.352/2001, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga permissão à
Estúdio Digital Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Carmo do Cajuru,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 808, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Francelino Pereira.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 287, DE 2002
(Nº 1.352/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Estúdio Digital Ltda., para explorar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por taria nº 156, de 27 de março de 2001, que outorga
permissão à Estúdio Digital Ltda., para explorar, por
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 35:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 459, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 459, de 2002 (nº
1.678/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação 14 de Agosto para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.015, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Freitas Neto.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 459, DE 2002
(Nº 1.678/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ao que outorga concessão
à Fundação 14 de Agosto para executar
serviço de radiodifusão de sonora e imagens na cidade de Parnaíba, Estado do
Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 26 de novembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação 14 de Agosto para executar,
por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins exclusivamente educativos, na cidade de Parnaíba, Estado
do Piauí.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o turismo é um
setor da economia que gera muitos empregos e demanda poucos investimentos. No início da semana,
num encontro de cooperação bilateral entre Brasil e
Portugal, em Lisboa, membros do Governo brasileiro
divulgaram que, com investimentos de R$20 mil a
R$80 mil, criam-se pelo menos dez empregos no se tor de turismo. Em indústrias de alta tecnologia, seria
necessário investir pelo menos dez vezes mais para
obter o mesmo resultado. Daí a importância de investir na divulgação e na ampliação do turismo no nosso
País. O Brasil é muito rico em atrações: são as belezas do litoral, do Pantanal, as delícias das águas
quentes em Caldas Novas e Rio Quente, os mistérios
da Amazônia e tantas outras belezas naturais que o
nosso País oferece. Mas existem centenas de outras
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localidades com forte potencial, especialmente no setor de ecoturismo, locais ainda pouco explorados sim plesmente pela falta de divulgação.
Uma dessas localidades está no interior de Go iás, no Município de Serranópolis. Trata-se da Pousa da das Araras, uma reserva natural de 175 hectares
destinada à conservação de um importante sítio ar queológico, com pinturas rupestres e ossadas que
datam de 11 mil anos. Uma região de grande beleza e
com um valor arqueológico inestimável, que tem rece bido visitantes de várias partes do Brasil e de outros
países do mundo. Se houvesse mais divulgação, o
número de turistas seria bem maior.
Um dos fortes atrativos da reserva Pousada das
Araras são as inúmeras pinturas e gravuras primitivas
encontradas na Gruta das Araras, muito visitada por
pesquisadores, estudiosos, turistas e curiosos. Pinturas que datam de 11 mil anos.
A reserva possui uma grande área de cerrado
que, em 1998, devido ao seu potencial ecológico, ar queológico e antropológico, foi incorporada ao “Pro grama de Santuários de Vida Silvestre”, tornando-se
Reserva Particular do Patrimônio Natural, com o reco nhecimento do Ibama.
Os sítios arqueológicos que se encontram na reserva guardam abrigos, bem preservados, que testemunham a passagem pela região de cerca de 550 gerações. Os sítios são considerados ricos, devido a sua
grande extensão de “abrigo”, o que possibilitou a utili zação do local para moradia e pouso de habitantes,
desde o Período Paleolítico.
Por todos esses motivos, o Sítio Arqueológico
Pousada das Araras, é um santuário ecológico brasi leiro que merece ser visitado. O investimento na divul gação de atrações turísticas como essa, por parte do
governo, certamente representaria um aumento enor me na geração de empregos no Brasil.
Deixo aqui este registro e o convite como repre sentante do Estado de Goiás, para que o Brasil co nheça um pouco mais das belezas do Centro-Oeste
e, particularmente, da Pousada das Araras, na cidade
de Serranópolis, a 50 km da minha cidade, Jataí.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Ouço
V. Exª com prazer.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Senador
Maguito Vilela, V. Exª canta nesta Casa as belezas
existentes na região em que nasceu, no Sudoeste do
Estado de Goiás, especificamente na querida cidade
de Serranópolis, tão próxima de sua cidade natal, que
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é Jataí. Visitar a Pousada das Araras é um sonho de
todos nós goianos. A Pousada das Araras significa,
atualmente, um centro de todo o cerrado, o ecossistema mais rico do mundo em virtude da quantidade e da
diversidade da flora e da fauna. É considerado um dos
lugares mais lindos de nosso Estado e de grande valor histórico. Então, endosso as palavras de V. Exª. Sei
das maravilhas que existem naquele local. Os estudos nas faculdades de Antropologia e de Ciências
Naturais fazem referência muito forte ao cerrado e
também a essa área mencionada por V. Exª. Por isso,
o destaque que V. Exª dá à Pousada das Araras chama a atenção de todo o Brasil para a questão do turismo na região. O turismo brasileiro está mais voltado
para o litoral – especialmente para as regiões Sudeste e Nordeste, incluindo o Rio de Janeiro e outras prai as maravilhosas –, para o Pantanal e talvez até para a
Amazônia. Entretanto, existem determinados sítios –
e a Pousada das Araras é um deles – que devem interessar àqueles que amam a natureza. Tenho certeza
de que, com o entusiasmo que V. Exª se refere a essa
Pousada, tenho certeza de que muitos brasileiros estarão visitando a Pousada das Araras, esse núcleo de
natureza maravilhosa que há na cidade de Serranópolis, tão perto da querida cidade de Jataí.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Agradeço muito o aparte de V. Exª, que já está com uma viagem marcada para conhecer a Pousada das Araras.
V. Exª perceberá o quanto é importante aquele sítio
arqueológico – suas gravuras, que datam de 11 mil
anos, das 550 gerações que por lá passaram; o mi rante; os cerrados e toda espécie de animal. Não existe nenhum animal em extinção; todos podem ser facilmente encontrados na área onde se situa a Pousada
das Araras. Há também, naturalmente, as grutas,
onde V. Exª perceberá as águas mais cristalinas deste
planeta e terá também oportunidade de conviver com
a natureza intacta. V. Exª irá gostar muito.
Quero deixar aqui também esse registro e o
convite, como representante de Serranopólis, a todos
os brasileiros, para que conheçam esse sítio arqueológico, onde há as inscrições mais antigas da América
Latina, muito pouco divulgadas. A propósito, precisamos divulgar esse sítio arqueológico, até para que
muitas pessoas, tanto do Brasil quanto de outros paí ses, possam visitá-lo.
Para quem quiser maiores informações sobre a
Pousada das Araras, deixo o endereço eletrônico do
sítio arqueológico que é .
Quero crer que todo o brasileiro e todo o estrangeiro que quiser conhecer esse sítio arqueológico vai
realmente testemunhar algo muito importante: inscri-
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ções, das civilizações que ali viveram durante qui nhentos e cinqüenta gerações, que datam de mais de
onze mil anos – e tudo devidamente comprovado.
Além disso, lá há um restaurante, bem simples,
mas muito bom, de comida muito boa. O casal que comanda, Ivana e Marcos, conhece profundamente a
região, recebe muito bem e pode dar informações
preciosíssimas.
Deixo, então, registrado o meu interesse para
que a Pousada das Araras seja visitada por um maior
número de brasileiros e por pessoas de outros países
do mundo. Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Maguito Vile la, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, gostaria de fazer uso da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – A Mesa
vai conceder a palavra a V. Exª, pedindo desculpas
por não o fazer antecipadamente, pois V. Exª não es tava inscrito. Peço que faça sua inscrição após o pro nunciamento.
Concedo a palavra, com muita honra, ao Sena dor Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje cedo
acompanhei com muita atenção os resultados da
pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos
Transportes a respeito das condições das estradas
brasileiras. Acompanhei a exposição e o debate co mandado pelo Presidente da Confederação, o
Vice-governador eleito de Minas Gerais, Clésio
Andrade.
A Confederação tem realizado um trabalho es petacular, chamando a atenção de todo o Brasil para
o grave problema do transporte rodoviário, que são as
estradas. Pudemos constatar, no debate e na pesqui sa executada a respeito da qualidade de nossas es tradas, um mapa assustador. As estradas deveriam
ser o eixo principal, a estrutura para estimular o cres cimento brasileiro, mas hoje são um fator inibidor.
Observamos que 57% de nossas estradas encon tram-se em péssimas condições de conservação.
O curioso, Sr. Presidente, é que exatamente as
duas regiões que talvez precisem de mais estímulo
do Governo são as mais prejudicadas. As piores es tradas estão na região de V. Exª, no Nordeste do País,
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e também na minha região, o Centro-Oeste, especialmente no Estado de Goiás. Vimos que há deficiência
no pavimento, na sinalização, na engenharia, o que
pode provocar desastres. Há deficiências também
nos contratos firmados nas estradas terceirizadas por
licitação que têm volume de tráfego muito grande.
Tem causado transtorno muito grande o encarecimento enorme do transporte neste País. Nós percebemos, por exemplo, que muitos empresários do Rio
Grande do Sul já estão abandonando o Estado e vin do mais para perto do centro-sul do País, especialmente para São Paulo, em razão do custo altíssimo
do pedágio das estradas e que acarreta um acréscimo de quase 22% no transporte das mercadorias.
Por isso, Sr. Presidente, a pesquisa feita pela
Confederação Nacional dos Transportes, que deve
estar sendo distribuída a todos os gabinetes nesta
Casa, deve merecer de nós, Senadores, a máxima
atenção.
O Líder do Governo nesta Casa, Senador Ro mero Jucá, encaminhou a votação da Cide, mais um
imposto que aceitamos aprovar porque o recurso destina-se à melhoria das nossas estradas. Infelizmente,
até agora, não foi regulamentada a lei. Ela está aguardando apreciação na Câmara dos Deputados para,
depois, vir ao Senado. Essa contribuição gerará recursos suficientes para começar o trabalho de recuperação da malha rodoviária no Brasil.
Nós do Centro-Oeste, especialmente de Goiás,
temos sofrido amargamente pelas péssimas condições das estradas. Quero citar aqui estradas de vital
importância ligando Minas Gerais a Mato Grosso,
passando pela cidade de Jataí em Goiás; a Rodovia
364, que liga toda a região produtora do Mato Grosso
com o porto de São Simão – um porto fluvial que possibilita o escoamento da nossa produção de soja, de cisiva no balanço de pagamentos.
Quero citar também a BR-060, que está em péssimas condições, especialmente o trecho que vai de
Rio Verde à cidade de Jataí e à divisa do Estado de
Mato Grosso.
A BR-153, a famosa Belém-Brasília também
está em péssimas condições no Estado de Goiás.
Por que não citar o trecho da BR-153 que liga
Goiânia à Itumbiara? Estamos fazendo a sua duplicação e, mesmo assim, apresenta graves problemas de
buracos e acostamentos mal conservados.
Enfim, o trabalho da Confederação Nacional
dos Transportes está a nos mostrar que temos de co brar mais urgência na votação e regulamentação da
Cide e fazer pressão frente ao Presidente da Repúbli-
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ca e um apelo forte ao futuro Presidente para que dê
uma atenção especial às estradas, vitais para o de senvolvimento do Centro-Oeste, pois vão proporcio nar a interiorização do nosso progresso, são decisi vas para o agricultor que permanece no campo, são
decisivas para baratear o custo da nossa produção,
que vai significar uma diminuição do custo da cesta
básica para todos os brasileiros.
Por isso ressalto, neste momento, a importância
de se dar prioridade total à questão da infra-estrutura
das nossas estradas, especialmente do Centro-Oes te, porque somos uma região mediterrânea e depen demos fundamentalmente dessas vias, que nos ali mentam com o seu transporte, favorecendo os agri cultores dessa região.
Concedo, com prazer, Senador Maguito, um
aparte a V. Exª.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Senador
Mauro Miranda, abordei esse tema, há poucos dias.
Aliás, já fui à tribuna do Senado, por mais de 60 ve zes, só para falar sobre as estradas federais, princi palmente no Centro-Oeste, do nosso Estado e, em
particular, na minha região do sudoeste goiano. Coin cidentemente, V. Exª citou Jataí e Rio Verde. Jataí
hoje é o maior produtor individual de grãos do Brasil; e
Rio Verde, o segundo. A estrada está intransitável jus tamente entre os dois municípios mais importantes
do País na produção de grãos. Lá já não existe mais
asfalto; só buracos, só panelas. Os caminhões que bram, o frete se eleva, há o favorecimento do roubo de
cargas, porque as jamantas vão levando adubos, in seticidas e insumos para as lavouras, e os assaltan tes aproveitam, pois os caminhões não têm como an dar e roubam cargas valorosas. Aliás, é preciso que a
Polícia Federal se aprofunde nesse assunto. Hoje, a
Polícia Federal estourou, em Goiás, e prendeu 23
pessoas, sete das quais da Polícia Civil daquele Esta do, envolvidas em roubo de carga. Goiás é o foco do
roubo de cargas, o qual está sendo facilitado pelas
estradas federais de lá. Agora, perceba V. Exª que a
Polícia Civil está envolvida e possivelmente até bra ços da política e de outros poderes, porque não ta pam buracos, não recapeiam as rodovias de Goiás,
decerto para facilitar o crime organizado ali. O crime
organizado instalou-se em Goiás de poucos anos
para cá e todos os dias há um escândalo: é o Fernan dinho Beira-Mar com um braço em Goiás, é o roubo
de cargas com envolvimento de autoridades goianas.
Quer dizer, a situação vai ficando difícil. Talvez os
grandes produtores de soja e de milho de Goiás já estejam desconfiados de que não há manutenção nas
estradas para facilitar o roubo de cargas. Não é possí -
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vel: eu já disse que, como Senador, fui a essa tribuna
mais de 60 vezes falar do assunto, mas o Governo Federal nem o Ministério dos Transportes não se sensibilizam com essa questão gravíssima. Há um trecho
de 30 quilômetros, a que V. Exª também fez menção,
de Mineiros a Santa Rita do Araguaia, em que se levam quatro horas para percorrer. Isso é brincadeira!
Um Governo Federal e um Ministério dos Transportes
que não dão conta de conservar suas estradas – sendo que o Ministério dos Transportes existe para isso –
não dá para entender. Dá para desconfiar de tudo o
que está ocorrendo lá no meu Estado e no restante do
País. Tenho vergonha, como Senador, de andar por
aquelas estradas. O que o povo pensa? Um Senador
daqui não tem condições de conseguir uma melhoria
por intermédio do Ministério dos Transportes? Creio,
inclusive, que o futuro Presidente tem que pensar seriamente sobre o DNER, que é um órgão tem que ser
extinto. É preciso começar com uma roupagem nova,
com um órgão que tome conta dos nossos Estados. O
DNER, a meu ver, está totalmente corrompido, assim
como o Ministério dos Transportes. Não há mais
como acreditar nesses órgãos. É preciso pensar seriamente a respeito da questão. O DNER existe só para
essa função, mas não faz o dever de casa. Como se
justifica a existência de um órgão assim, que gasta
milhões e milhões? Quando eu era Governador de
Goiás – e V. Exª vai tolerar meu aparte por mais al guns minutos –, perguntei ao Ministro dos Transpor tes o que S. Exª iria gastar para conservar as estradas
federais no Estado. S. Exª disse-me que gastaria uma
determinada quantia. Afirmei-lhe que, com a metade,
consertaria e conservaria todas as estradas. Não
aceitaram. Na semana passada, o Prefeito de minha
cidade, Humberto Machado, mandou tapar os buracos da estrada federal. O Ministério Público embargou a obra, mandou parar na hora. Disseram ao pre feito que não ele poderia consertar estradas federais.
Ora, se o Governo Federal não conserta, se o Governo Estadual não conserta, e o Governo Municipal
quer consertar, não deixam. Não dá para entender
essa situação. V. Exª está de parabéns pelo seu pro nunciamento. Não poupe elogios a esses que estão
hoje comandando o País.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Se nador Maguito Vilela, sou testemunha do trabalho, da
luta, da guerra e mesmo da palavra dura que V. Exª
tem usado aqui nesta Casa por inúmeras, dezenas de
vezes, para referir-se ao problema grave gerado pelas
nossas estradas e demonstra bem o que pode provocar uma estrada em mal estado de conservação: problemas de segurança e de violência, como é o caso
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do roubo de cargas. A mesma situação que V. Exª
menciona, lembrando o trecho que vai de Rio Verde a
Jataí, podemos também lembrar, falando sobre o tre cho que vai de Brasília a Uruaçu, a BR–080, que está
em péssimas condições, e é fruto da ausência deste
Governo.
V. Exª toca num ponto muito interessante: a discussão de uma nova gestão para o DNER e para o
próprio Ministério dos Transportes, de tal forma que a
sociedade participe mais, fiscalizando as ações e os
custos da conservação das estradas. Creio que há
muito recurso, mas é mal aplicado, mal dirigido e há
desvios que não temos condições de avaliar de longe.
Por isso, neste momento em que a Confedera ção Nacional do Transporte mostra uma radiografia
perfeita da situação atual das nossas rodovias, temos
que mergulhar nesse assunto para que, a partir daí,
possamos sugerir um novo caminho para a questão
do transporte rodoviário no Estado.
Falando em pacto, hoje ouvi pessoas da área de
transporte criticando os altos preços cobrados pelos
pedágios que estão, de fato, extorquindo os motoris tas. Agora, a maior parte dos caminhoneiros estão
desviando das auto-estradas para as estradas pe quenas, também passando por dificuldades em fun ção da carga e peso. É hora de rever todo esse pro cesso. Nada como um próximo Presidente da Repú blica interessado e querendo a participação popular
na resolução dos problemas.
Espero que Sua Excelência convoque a socie dade, os líderes dos caminhoneiros, o sindicato de
transportes, a Confederação Nacional de Transpor tes, Governadores e Prefeitos envolvidos em cada
eixo rodoviário para discutir um modo mais claro,
aberto e cristalino para administrar nossa malha rodo viária, fundamental — repito — para o desenvolvi mento de nossas regiões. Sr. Presidente, o Nordeste
e o Centro-Oeste foram as mais prejudicadas na política de transporte do atual Governo, gerando esse
caos: 57% das nossas rodovias estão em péssimas
condições.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero cumprimentar os Governos dos países do Mercosul — Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai — e
também os da Bolívia e Chile, pelo fato de, no último
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sábado, na cidade de Salvador, na 12ª Reunião de
Ministros do Mercosul, terem assinado um acordo
histórico, que vai abrir as fronteiras e permitir o livre
trânsito dos cidadãos dessas nacionalidades nos seis
países.
Os cidadãos poderão morar, es tudar
e trabalhar em qualquer um dos países do
bloco. O acordo prevê direitos civis iguais
e direito de residência fixa e visto per manente de trabalho para os cidadãos desses
países.
Senador Carlos Wilson, trata-se de um fato de
transcendental importância. Estamos hoje submetidos à pressão do Governo dos Estados Unidos para
que venhamos a instituir a Área de Livre Comércio
das Américas, pensando apenas do ponto de vista do
capital, daqueles que desejam investir seu capital
além das fronteiras para que possam exportar bens e
serviços sem quaisquer barreiras, sem pensar na li vre circulação do ser humano em todas as Américas.
É interessante que os países do Mercosul tenham resolvido dar um passo fundamental: a liberdade de movimento dos seres humanos, para poderem estudar,
trabalhar e viver em quaisquer desses países do Mercosul com abrangência maior, incluindo o Chile e a
Bolívia. Talvez – num espaço de tempo mais curto –
tenhamos ainda os demais países da América do Sul
neste tratado.
O acordo ainda será assinado pelos
presidentes das Repúblicas em dezembro e
só entrará em vigor no ano que vem. Os estrangeiros que vivem irregularmente nos
seis países poderão regularizar sua situação e passarão a ter os mesmos direitos civis, podendo até contribuir com a Previdência. O Departamento de Estrangeiro do Ministério da Justiça estima que cerca de 50
mil argentinos, paraguaios e bolivianos vivam irregularmente no Brasil.
O Ministro da Justiça, Sr. Paulo de Tarso Ribeiro,
que representou o Brasil neste encontro, segundo informa o jornal O Globo de domingo, expressa:
“– O acordo constitui um notável passo
rumo aos objetivos fundamentais do Mercosul, alicerçando de forma irreversível o processo de integração da região, desejado por
todos os nossos povos.”
Estou de acordo com o Ministro Paulo de Tarso
Ribeiro. Quero lembrar que a integração econômica
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de profundidade, do ponto de vista inclusive político e
social, da União Européia se deu na medida em que
se permitiu também a liberdade de locomoção dos
seres humanos.
Segundo o Ministério da Justiça, o
acordo vai legalizar a situação de cerca de
380 mil brasileiros que vivem no Paraguai.
Os imigrantes terão ainda o direito de trans ferir livremente para o seu país de origem
sua renda e suas economias pessoais. Os
filhos dos imigrantes terão os mesmos direitos dos nativos.
Os seis países assinaram ainda outros
seis acordos de cooperação. Um deles é
para combater o uso ilegal de aeronaves
que atuam nos tráficos de drogas, de armas, de imigrantes ilegais e no contrabando.
Os outros são de combate à corrupção nas
fronteiras, de ampliação das ações referentes aos ilícitos ambientais, de regularização
de migração interna nos seis países, de
operações combinadas de inteligência contra o terrorismo e outro que cria o Grupo de
Trabalho Especializado.
Sobre o acordo para o combate ao trá fego ilegal de aeronaves, Paulo de Tarso
disse que a medida permitirá uma ampla cooperação das polícias.
“– Essas aeronaves cruzam nossas
fronteiras e permitem a disseminação de atividades ilegais. Das quinze mil aeronaves
registradas no Brasil, estima-se que cinco
mil estejam em situação irregular – disse o
ministro”.
Esta matéria, Sr. Presidente, é de Evandro
Éboli.
Sr. Presidente, nós queremos saudar que este jam os países do Mercosul, mais o Chile e a Bolívia,
avançando rumo a essa integração. Será importante
que mais e mais tenhamos direitos dos trabalhadores,
dos seres humanos, tratados com mais homogenei dade nos países do Mercosul e da América do Sul.
Podemos prever o tempo em que haverá um salário mínimo comum mais próximo e homogêneo nos
países da América do Sul. Podemos prever o dia em
que haverá uma renda paga a todas as pessoas da
América do Sul, como um direito inalienável de todos
os que participam da riqueza de nossos países. E
isso será mais um fator fundamental de unificação
econômico-social, pois existirá, então, o sentido da
solidariedade sendo praticado entre os povos
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sul-americanos e, quem sabe um dia, entre todas as
Américas.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Não há
mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Romero Jucá encaminhou discurso à Mesa para ser publicado nos termos do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exª será atendido.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, recentemente,
a Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o
objetivo de contribuir para enriquecer o debate que
logo mais será aberto sobre as perspectivas da eco nomia brasileira nos próximos anos, divulgou impor tante trabalho intitulado A Indústria e o Brasil: uma
agenda para o crescimento.
Trata-se de documento dos mais criteriosos,
preparado por renomados economistas, empresários
dos diversos ramos, federações e associações setoriais. Apenas para termos uma idéia da importância do
seu conteúdo e da abrangência de suas análises,
basta dizer que mais de duas mil empresas em todo o
território nacional tiveram a oportunidade de oferecer
suas contribuições e eleger os temas prioritários que
definiram as linhas mestras do minucioso diagnóstico.
Vale ressaltar que os técnicos da CNI elaboram
estudos abrangentes sobre o comportamento e as
perspectivas da economia brasileira, com o objetivo
de colocar a entidade como um ator de primeira grandeza na definição dos rumos que o País deve seguir,
já faz parte de sua agenda há algum tempo. Assim,
desde 1994, a CNI tem-se esforçado em apresentar à
sociedade, aos formadores de opinião, aos meios
acadêmicos, aos partidos políticos e aos novos governantes, os seus pontos de vista sobre os mais importantes assuntos econômicos que mobilizam constantemente a opinião pública nacional e interferem diretamente na dinâmica da vida social cotidiana.
Apesar da grave crise que ora atravessa praticamente todo o mundo globalizado, e dos fortes sinais
de recessão que ameaçam a todo momento irromper
no coração da mais poderosa de todas as economias
do sistema, que é a economia americana, a mensagem da CNI contida no documento a que fazemos referência é de otimismo e de confiança na capacidade
empreendedora brasileira. Assim, diante desses gra ves momentos de turbulência que vêm de fora e que
têm exigido constantemente de nossas autoridades
econômicas o máximo de competência, de frieza, de
firmeza e de dedicação na condução de nossa políti-
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ca econômica, a CNI alerta que, a partir de janeiro de
2003, os novos condutores do País precisam, mais do
que nunca, de manter a mesma disposição de co mando.
Em minha opinião, o que a CNI quer dizer é que
não podemos abrir mão, em hipótese alguma, das
conquistas que foram registradas até aqui pelo Plano
Real e que foram determinantes para transformar a
economia como um todo e colocar o Brasil na rota da
modernidade.
Nesse sentido, tenho certeza de que a história
sempre reconhecerá o Presidente Fernando Henri que Cardoso e os seus Ministros como homens dos
mais competentes e brasileiros dos mais ilustres.
Enfim, foram eles que tiveram, como dirigentes da
Nação durante todo esse tempo, a coragem de abrir
as portas do progresso. Ao mesmo tempo, mostraram
grande competência e souberam garantir a estabili dade econômica e os ganhos sociais que estão aí à
vista de todos, inclusive dos mais incrédulos.
Assim, foi com muita determinação e com muito
espírito de diálogo que o atual Governo conseguiu
encarar, ao longo desses oito anos, ferrenha oposi ção daqueles que insistem em continuar olhando o
Brasil pela ótica do passado. O mesmo tem aconteci do em momentos difíceis da conjuntura internacional,
diante das fortes turbulências externas, as quais não
temos as mínimas condições de evitar, porque vive mos em um mundo totalmente globalizado, imprevisí vel e interdependente.
Todavia, considerando esses altos e baixos que
estão bem acima de nossas capacidades de previ são, como acabamos de dizer, creio que a maioria do
povo brasileiro sabe hoje muito bem reconhecer a im portância das reformas que foram executadas nesse
período de difícil construção democrática. Os benefí cios trazidos pelo combate severo contra a inflação,
que corroia implacavelmente os salários e colocava a
economia em constante estado de choque, sem falar
da imagem de seriedade que o País ganhou no exteri or, são, na verdade, algumas das conquistas mais importantes que precisam ser preservadas e que a CNI
defende com muita lucidez em suas recomendações.
Apesar da crise que estamos enfrentando, a
CNI procura mostrar que o Brasil e suas classes pro dutoras têm ampla capacidade de construir novas es tratégias, de aprofundar ainda mais as transforma ções das instituições, de consolidar mais firmemente
a democracia e de mobilizar novas forças e novos ins trumentos que garantam, com mais segurança, um
novo ciclo de progresso, de respeito ao meio ambien te, de crescimento econômico e de redução drástica
da miséria, da pobreza e das desigualdades regiona -
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is, que prejudicam sobremaneira a conquista do desenvolvimento harmônico e sustentável.
Nessa nova etapa da história política brasileira,
que será aberta oficialmente a partir de janeiro de
2003 com a renovação quase geral dos representantes dos poderes políticos da Nação, a CNI tem objetivos muito claros a atingir, como já frisamos. Por exemplo, em sua estratégia para ordenar o desenvolvimento socioeconômico nacional, além dos pontos acima
referidos, a entidade deseja que a economia nacional
consiga integrar-se rapidamente e mais profundamente aos fluxos mais intensos do mercado mundial
de bens e serviços. Segundo ela, a economia brasileira reúne hoje todas as condições para aumentar sig nificativamente as suas exportações, para superar a
condição de país marginal no comércio internacional,
e para igualar-se em curto espaço de tempo às eco nomias emergentes mais dinâmicas, exemplo da China e da Coréia do Sul. Convém assinalar que ambas
já exportam mais de 150 bilhões de dólares anuais.
Enquanto isso, o Brasil chega com dificuldade a me ros 55 bilhões de dólares anuais.
De uma maneira geral, para concretizar esses
objetivos de desenvolvimento harmônico e sustentável e atingir dinamismo mais satisfatório no comércio
internacional, a CNI expressa que é necessário estabelecer visões estratégicas em nível nacional e internacional, para evitar a instabilidade macroeconômica,
como dissemos anteriormente, para que seja cumprida à risca a responsabilidade fiscal, para que seja
possível promover o ajuste fiscal e para que se pos sam estabelecer metas orçamentárias claras, que devem ser assumidas integralmente. Mais ainda, é pre ciso evitar ao máximo o excesso de regulações, intervenções e proteções; integrar empresas, setores e regiões às oportunidades de crescimento mais dinâmicas; priorizar a criação de novos empregos; atrair in vestimentos externos que criem possibilidades de trabalho e contribuam com o desenvolvimento nacional;
buscar, cada vez mais, novos ganhos de produtividade; aumentar a capacidade de competitividade; definir ações concretas e bem elaboradas com o objetivo
de lutar contra o protecionismo praticado pelas gran des economias mundiais; promover a universalização
da educação e do conhecimento; investir decisivamente em pesquisa e desenvolvimento; dinamizar a
indústria do turismo; e seguir regras de respeito ao
contribuinte, que não agüenta mais o peso dos impostos em seus bolsos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em síntese, são esses os aspectos mais relevantes que fazem
parte do extenso documento apresentado pela CNI.
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Sem dúvida, ele mereceu toda a nossa atenção,
por se tratar de estudo que tem como objetivo princi pal contribuir para a continuidade da modernização
do Brasil, para fortalecer a democracia, para engran decer o debate sobre o futuro do nosso País, e para
instruir o novo Presidente da República e seus auxili ares em suas ações futuras de Governo.
Para finalizar, gostaria de parabenizar toda a Diretoria da CNI, em particular o seu ilustre Presidente,
Doutor Fernando Luiz Gonçalves Bezerra, pela inestimável colaboração que a entidade que dirige está
dando para o futuro do Brasil nesta hora de tantas in certezas que cercam a economia mundial.
Era o que tinha a dizer!
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordiná ria, a realizar-se amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a
seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 67, DE 2002
(Em regime de urgência –art. 336, inciso II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 525, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso lução nº 67, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão do seu Pare cer nº 985, de 2002, Relator: Senador Romero Jucá),
que autoriza a República Federativa do Brasil a con tratar operação de crédito externo com o Banco Inte ramericano de Desenvolvimento (BID), no valor de
até US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de dólares dos
Estados Unidos da América), destinando-se os recur sos a financiar, parcialmente, o Programa de Apoio à
Modernização do Tribunal de Contas da União.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, 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
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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.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 6, quando teve sua
votação transferida para esta data.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002
(Votação nominal)
Votação, 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 (cria percentual do IR e IPI para aplicação de recursos em Instituições Federais de Ensino Superior
localizadas na Amazônia Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Luiz Otávio.
–4–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 32, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
32, de 2001, tendo como primeiro signatário o Senador
Sebastião Rocha, que altera o inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para permitir o desenvolvimento
funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego
permanente, mediante processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo
turno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 6, quando teve sua
apreciação transferida para esta data.
–5–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 42, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
42, de 2000, tendo como primeiro signatário o Sena-

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

dor Maguito Vilela, que dá nova redação ao art. 217
da Constituição Federal, para vedar a recondução
dos dirigentes de entidades de administração do des porto por mais de um período consecutivo, tendo
Parecer sob nº 1.178, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Álvaro Dias, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, que apresenta, e votos contrários dos Sena dores José Eduardo Dutra, Leomar Quintanilha e Bello Parga.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 6, quando teve sua
apreciação transferida para esta data.
–6–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fernando Ribeiro, que cria compensação financeira, com
parte da receita do imposto de importação, às unida des da Federação que produzirem saldo positivo na
sua balança com o exterior, tendo
Parecer sob nº 532, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Antonio Carlos Junior, favorável, com as Emendas
nºs 1 a 4-CCJ, de redação, que apresenta, e absten ção do Senador Ricardo Santos.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 140, de 2002 (nº 1.212/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação a Voz do Povo de Deus a executar servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapira ca, Estado de Alagoas, tendo
Parecer favorável, sob nº 648, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Ger son Camata.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 147, de 2002 (nº 1.224/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Comunidade Unida de Jacuacanga a executar ser viço de radiodifusão comunitária na cidade de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, tendo
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Parecer favorável, sob nº 649, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Geraldo Cândido.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 148, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 148, de 2002 (nº 1.226/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Amigos Moradores de Mandaguari a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 650, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 153, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 153, de 2002 (nº 1.257/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Aurilândia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aurilândia, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 651, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
– 11 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2001
Discussão, em turno único, do 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 do Senado Federal, tendo
Pareceres sob nºs 974 e 975, de 2002, das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator
ad doc: Senador Romeu Tuma, favorável, com as
Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apresenta; e
– da Comissão Diretora, Relator: Senador Carlos Wilson, favovável, com a Emenda nº 3-CDir, que
apresenta.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 16
minutos.)
(OS 19692/02)
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EMENDA Nº 27, DE 2002

EMENDA Nº 26, DE 2002
Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 1º da
Medida Provisória:
No caso de even tu a is dúvidas apresen ta das
pe los mu tuários ou agentes finan ce i ros adminis tra do res dos recur sos do Procera, fica o Mi nistério
do Desenvolvimento Agrário au to ri za do a pro mo ver os ajus tes comple men ta res que se fi zerem ne ces sá ri os à im plementação dos dispostos na Lei
nº 10.464, de 2002.
Justificação
Os textos da Lei nº 10.464 e da Medida Provi sória nº 77, de 25 de outubro de 2002, não tratam
de muitas particularidades e do assim chamado teto
II do Procera (financiamentos destinados às coope rativas e associações das famílias assentadas). O
processo de renegociação do saldo devedor destes
financiamentos está bloqueado em conseqüência de
uma série de pequenos problemas burocráticos
como, por exemplo, a mistura de garantias individua is e grupais ou coletivas.
É fundamental estabelecer um mecanismo le gal respaldar o processo de negociação e os neces sários tratamentos diferenciados para cada um des tes contratos. Já existe procedimentos e mecanis mos internos no Ministério do Desenvolvimento
Agrário que necessitam de respaldo legal para dar
praticidade aos encaminhamentos do liquidante do
PROCERA. – Senadora Heloísa Helena.

Acrescente-se o seguinte inciso ao art. 1º da
Medida Provisória:
Fica o liquidante responsável para conduzir os
trabalhos de encerramento das atividades do Fundo
Contábil do Procera e para promover os ajustes complementares que se fizerem necessários à implementação dos dispostos da Lei nº 10.464, especialmente
a individualização das dívidas de contratos grupais
e/ou coletivos e do teto II do Procera.
Justificação
Os textos da Lei nº 10.464 e da Medida Provisória nº 77, de 25 de outubro de 2002, não tratam do assim chamado teto II do Procera (financiamentos destinados às cooperativas e associações das famílias assentadas). O processo de renegociação destes financiamentos está bloqueado em conseqüência de uma
série de pequenos problemas burocráticos como, por
exemplo, a mistura de garantias individuais e grupais
ou coletivas.
É fundamental estabelecer um mecanismo legal
capaz de garantir um processo de negociação e tratamentos diferenciados para cada um destes contratos.
Já existe procedimentos e mecanismos internos no
Ministério do Desenvolvimento Agrário que necessitam de respaldo legal para dar praticidade aos encaminhamentos do liquidante do Procera. – Senadora
Heloísa Helena.
EMENDA Nº 28, DE 2002
Dê-se nova redação ao Inciso I, da aliena “e”, do
art. 1º:
1. exceto os localizados na região de abrangência
da ADENE – Agência de Desenvolvimento do Nordeste,
terão de pagar, para enquadramento neste inciso, dez
por cento, no mínimo, do somatório das prestações integrais vencidas até 26 de maio de 2002, tomadas sem
encargos adicionais de inadimplemento, repactuando-se o restante no saldo devedor de forma proporcional entre as parcelas remanescentes.
Justificação
Os ter mos da MP nº 77, de 25 de ou tu bro de
2002, restringem os pos síveis be ne fi ci os apenas à
região do semi-árido, uma parce la pequena da Região Nordeste. Em ter mos técni cos, o “semi-ári do”
é definida por uma por ta ria da antiga Su perinten dência de De senvolvimento do Nor deste (Portaria
nº 1.182, de 1999), a qual restrin ge sig nificativa mente a par ce la da Re gião Nordeste ca racterizada
como tal.
No entanto, os problemas relacionados com a
estiagem, oca sionando per das de safra nos últimos
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anos e endividamento do setor agrícola, atingem
toda a Região Nordeste e o norte do Estado de Mi nas Gerais. É fundamental ampliar esta abrangên cia para permitir que todos os agricultores familia res, mini e pequenos produtores sejam beneficia dos com as medidas desta MP. _ Senadora Heloísa
Helena.
EMENDA Nº 29, DE 2002
Dê-se nova redação ao Inciso 2, da aliena e, do
art. 1º:
2. localizados na região de abrangên cia da ADENE – Agência de Desenvolvimento do Nordeste terão o total das prestações integrais vencidas até 26 de maio de
2002, tomadas sem encargos adicionais de
inadimplemento, repactuado no saldo devedor de forma proporcional entre as parcelas
remanescentes.
Justificação
Os termos da MP 77 restringem os possíveis
benefícios apenas à região do semi-árido. uma parce la pequena da Região Nordeste. Em termos técnicos,
o “semi-árido” é definida por uma portaria da antiga
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
(Portaria nº 1.182, de 1999), a qual restringe significa tivamente a parcela da Região Nordeste caracteriza da como tal.
No entanto, os problemas relacionados com a
estiagem, ocasionando perdas de safra nos últimos
anos e endividamento do setor agrícola, atingem toda
a Região Nordeste e o norte do Estado de Minas Ge rais. É fundamental ampliar esta abrangência para
permitir que todos os agricultores familiares, mini e
pequenos produtores sejam beneficiados com as medidas desta MP. – Senadora Heloisa Helena.
EMENDA Nº 30, DE 2002
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 77,
DE 25 DE OUTUBRO DE 2002
Dê-se nova redação ao caput do art. 6º:
Art. 6º Os bancos oficiais federais deverão retardar a propositura ou suspender
processo de execução judicial de dívidas de
operações de crédito rural, no caso de agri cultores familiares, mini e pequenos produtores e de suas cooperativas e associações,
quando envolverem valor originalmente financiado de até R$35.000,00 (trinta e cinco
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mil reais) em projetos localizados em áreas
de abrangência dos Fundos Constitucionais
de Financiamento do Norte, Nordeste ou
Centro-Oeste.
Justificação
Os termos da MP 77 deixam a critério dos ban cos a decisão de retardar ou suspender a cobrança
judicial das dívidas rurais em situação de anormalidade. Na prática, este procedimento não acontece porque estes operadores de crédito alegam dificuldades
e impedimentos legais (responsabilização pela gestão dos recursos) para não implementar este tipo de
medida. A nova redação é mais afirmativa e o texto
propositivo dá maior segurança na execução deste
procedimento.
Em segundo lugar, o texto “desde que haja reconhecimento da necessidade de reconversão de atividades para resgate ou ampliação da capacidade de
geração de renda dos agricultores”, apesar de bem
intencionado, é vago e serve apenas como um argumento a mais para a não suspensão das execuções.
Este texto só teria eficácia prática caso a MP estabelece recursos para a contratação de assistência técnica, capaz de realizar estudos e propor alternativas de
reconversão. – Senadora Heloísa Helena.
EMENDA Nº 31, DE 2002
Dê-se nova redação ao art. 1º, da Medida Provisória, alterando as demais datas relacionadas a este
artigo:
“Art. 1º Fica autorizada a repactuação
e o alongamento de dívidas oriundas de
operações de crédito rural contratadas ao
abrigo do Programa Especial de Crédito
para a Reforma Agrária – PROCERA, cujos
mutuários estejam adimplentes com suas
obrigações ou as regularizem até 31 de julho de 2003, mantendo os agricultores assentados em situação de normalidade, observadas as seguintes condições:
..............................................................
Justificação
Os termos da MP 77, de 25 de outubro de
2002, estabelecem como prazo para a renegociação
de todas as dívidas à data de 31 de março de 2003.
Em primeiro lugar, este prazo é insuficiente inclusive
para o processo de discussão, votação, sanção e re -
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gulamentação da referida lei, inclusive diante da ex tensa pauta do Congresso Nacional.
Em segundo lugar, a dilação do prazo para a renegociação dará um fôlego maior à esmagadora mai oria dos agricultores familiares, mini e pequenos pro dutores rurais porque terão condições de realizar
mais uma safra, a qual deverá gerar excedentes e re cursos para cumprir as obrigações financeiras desta
renegociação.
É fundamental permitir que as famílias assenta das que não negociaram as suas dívidas sejam consi deradas em situação de normalidade até o prazo final
para a renegociação. Esta condição permite a tomada
de novos empréstimos e reinserção no processo pro dutivo, gerando renda para cumprir as obrigações as sumidas. – Senadora Helena Heloísa.
EMENDA Nº 32, DE 2002
Dê-se nova redação ao art lº, da Medida Provi sória, alterando as demais datas relacionadas a este
artigo:
“Art. 8º Fica autorizada à renegociação
de dívidas oriundas de operações de crédito
rural de investimento contratadas por agricultores familiares, mini e pequenos produtores e de suas cooperativas e associações,
no valor originalmente financiado de até
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), cujos
mutuários estejam adimplentes com suas
obrigações ou as regularizem segundo as
regras contratuais até 31 de julho de 2003,
mantendo os agricultores em situação de
normalidade, observadas as seguintes características e condições:
....................................................................................
Justificação
Os termos da MP nº 77, de 25 de outubro de
2002, estabelecem como prazo para a renegociação
de todas as dívidas a data de 31 de março de 2003.
Em primeiro lugar, este prazo é insuficiente inclusive
para o processo de discussão, votação, sanção e re gulamentação da referida lei, inclusive diante da ex tensa pauta do Congresso Nacional.
Em segundo lugar, a dilação do prazo para a renegociação dará um fôlego maior à esmagadora mai oria dos agricultores familiares, mini e pequenos pro dutores rurais porque terão condições de realizar
mais uma safra, a qual deverá gerar excedentes e re -
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cursos para cumprir as obrigações financeiras desta
renegociação.
É fundamental permitir que os agricultores que
ainda não negociaram as suas dívidas sejam considerados em situação de normalidade. Esta condição
permite a tomada de novos empréstimos e reinserção
no processo produtivo, gerando renda para cumprir
as obrigações assumidas. – Heloísa Helena.
EMENDA Nº 33, DE 2002
Dê-se nova redação aos diferentes artigos, incisos e alíneas da Medida Provisória nº 77, alterando
todas as datas relacionadas com o prazo de renegociação, estabelecendo o mesmo em 31 de julho de
2003, considerando os agricultores em situação de
normalidade até o final do referido prazo de renegociação.
Justificação
Os termos da MP nº 77, de 25 de outubro de
2002, estabelecem como prazo para a renegociação
de todas as dívidas a data de 31 de março de 2003.
Em primeiro lugar, este prazo é insuficiente inclusive
para o processo de discussão, votação, sanção e re gulamentação da referida lei, especialmente neste final de ano e diante da extensa pauta do Congresso
Nacional.
Em segundo lugar, a dilação do prazo para a renegociação das dívidas dará um fôlego maior à maioria dos agricultores familiares, mini e pequenos pro dutores rurais que terão condições de realizar mais
uma safra, a qual deverá gerar excedentes e recursos
para cumprir as obrigações financeiras desta renegociação.
É fundamental permitir que os agricultores que
ainda não negociaram as suas dívidas sejam considerados em situação de normalidade. Esta condição
permite a tomada de novos empréstimos e reinserção
no processo produtivo, gerando renda para cumprir
as obrigações assumidas. – Heloísa Helena.
EMENDA Nº 34, DE 2002
Dê-se nova redação ao inciso III, do art. 1º da
MP (referente ao art. 8º, da Lei nº 10.464, de 2002),
excluindo as alienas a e b do referido inciso:
III — financiamentos de investimento
concedidos nos períodos referenciados nos
incisos I e II, ao amparo de recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento
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do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com valor originalmente contratado de até
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), terão
as mesmas condições dos referidos incisos.
Justificação
Os termos da Medida Provisória, em apreço, estabelecem um “efeito cascata” para os financiamentos
concedidos pelos Fundos Constitucionais do Nordeste,
Norte e Centro Oeste aos mini, pequenos agricultores
familiares. Além de ser as Regiões mais pobres do País,
a Região Nordeste, por exemplo, sofreu diversos problemas climáticos nos últimos anos, especialmente a
estiagem de 1998. Nesse ano, a perda de safras pelos
agricultores comprometeu seriamente a capacidade de
pagamento destes segmentos sociais.
O texto original da MP em apreço acaba não resolvendo os problemas dos empréstimos em situação
de anormalidade (em atraso) porque as “condições
originalmente contratadas” penalizam os agricultores
destas Regiões mais empobrecidas. Isso transforma
a MP em uma medida injusta e contrária ao espírito
da Constituição Federal que, ao instituir os Fundos,
materializou a necessidade de dar especial atenção
às regiões mais pobres do País.
É fundamental, portanto, ampliar o teto dos empréstimos a serem negociados porque a esmagadora
maioria dos agricultores tomou recursos para investi mento com valores originalmente contratados entre
R$10.000,00 e R$35.000,00. Melhores condições de
renegociação permitirão recolocar estes agricultores
no mercado e renovar a capacidade produtiva da Re gião. – Heloísa Helena.
EMENDA Nº 35, DE 2002
Dê-se nova redação a aliena d, do Inciso II, do
art. 1º da MP (referente ao Art. 8º, da Lei 10.464, de
2002):
d) alongamento do prazo de pagamen to para 10 anos, contados a partir do vencimento final da operação, ou, em caso de
operações com prazo final já vencido, a partir da data da renegociação.
Justificação
Os termos da Medida Provisória nº 77 mantém o
espírito da Lei nº 10.464, de 2002, reafirmando, na
aliena d, a “manutenção do cronograma original de
pagamentos”. Em outras palavras, a referida lei e a
MP, nas renegociações, não permite o estender o prazo de amortização das dívidas. Em muitos casos, sig -
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nifica que os agricultores terão que pagar o montante
em apenas dois ou três anos, com prestações extremamente altas, inviabilizando a renegociação.
É fundamental, portanto, ampliar o prazo de
amortização para viabilizar que agricultores familiares, mini e pequenos produtores liquidem as suas
obrigações junto às instituições financeiras. – Senadora Heloísa Helena.
EMENDA Nº 36, DE 2002
Acrescente-se novo inciso ao art. 1º da MP:
A autorização de que trata o Art. 8º, da
Lei nº 10.464, de 2002, deverá
– abranger também os financiamentos
concedidos:
– ao amparo do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar
(PRONAF);
– ao amparo dos Fundos Constitucionais de Financiamento;
– com recursos repassados ou equalizados pelo Tesouro Nacional;
– com recursos do Fundo de Amparo
ao Trabalhador (FAT), do PIS/PASEP ou administrados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);
– com recursos das exigibilidades do crédito rural e livres das instituições financeiras;
– com recursos públicos, aplicados em
infra-estrutura de uso comum e na aquisição
de lotes nos perímetros públicos de irrigação, conforme estabelecido na Lei nº 6.662,
de 25 de junho de 1979.
Justificação
Os termos da Medida Provisória nº 77 ampliaram as possibilidades de renegociação incluindo os
mutuários dos Fundos Constitucionais e os chamados mix Fundo/FAT, localizados nas Regiões Norte,
Nordeste e Centro Oeste.
Esta ampliação, no entanto, continua excluindo
a esmagadora maioria dos agricultores familiares,
tomadores de empréstimos para investimento de ou tras fontes (BNDES, FINAME e PROGER rural, por
exemplo), das demais regiões do país.
É fundamental, portanto, incluir os demais empréstimos para permitir um amplo processo de renegociação dos agricultores que não podem, por força
maior, cumprir as suas obrigações contratuais. – Senadora Heloísa Helena.
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SENADO FEDERAL
Ata da 127ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 13 de novembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura

Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão e Mozarildo Cavalcanti

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Amir Lando – Antero Paes
de Barros – Antonio Carlos Júnior – Antônio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello
Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Car los Patrocínio – Carlos Wilson – Chico Sartori –
Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Edu ardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Ribei ro – Francelino Pereira – Geraldo Althoff – Geraldo
Cândido – Geraldo Melo – Gilberto Mestrinho –
Gilvam Borges – Heloísa Helena – Iris Rezende –
Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pi nheiro – José Agripino – José Alencar – José Edu ardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José
Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintani lha – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Co elho – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Maguito Vilela
– Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Mauro
Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti
– Nabor Júnior – Ney Suassuna – Olivir Gabardo –
Osmar Dias – Paulo Souto – Pedro Simon – Ra mez Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos –
Roberto Saturnino – Romero Jucá – Ronaldo Cu nha Lima – Sebastião Rocha – Tasso Rosado –
Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck Ornelas –
Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Sena dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa, Expediente que será lido pelo Sr.
1o Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 310, DE 2002
(Nº 978/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso III, f, da
Constituição Federal, combinado com o art. 6º da
Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, submeto à
apreciação de Vossas Excelências o nome da Senhora Maria Stella Gregori para recondução ao car go de Diretor da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Brasília, 8 de novembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
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OFÍCIO
DO MINISTRO DE ESTADO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Nº 323/2002, de 6 do corrente, encaminhando
as informações em resposta ao Requerimento nº 409,
de 2002, do Senador Eduardo Suplicy.
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As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
PROJETOS RECEBIDOS DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS

506
21380 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

507
Quinta-feira 14 21381

508
21382 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

509
Quinta-feira 14 21383

510
21384 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

511
Quinta-feira 14 21385

512
21386 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

513
Quinta-feira 14 21387

514
21388 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

515
Quinta-feira 14 21389

516
21390 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

517
Quinta-feira 14 21391

518
21392 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

519
Quinta-feira 14 21393

520

ANAIS DO SENADO FEDERAL

21394 Quinta-feira 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 555, DE 2002
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PARECERES
PARECER Nº 1.037, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econô micos, sobre a Mensagem nº 292, de 2002
(nº 835/2001, na origem), que propõe ao
Senado Federal seja autorizada a contratação de operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor equivalente a até
US$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre a Caixa Eco nômica Federal (CEF) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD), destinada
a financiar parcialmente o Programa de
Modernização do Setor de Saneamento –
PMSS II (Second Water Sector Modernization Project).
Relator: Senador Carlos Bezerra
I – Relatório
O Presidente da República, mediante a Mensa gem nº 292, de 2002 (Mensagem nº 835, de
1º-10-2001, na origem), propõe ao Senado Federal
seja autorizada a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da República Federativa do
Brasil, no valor equivalente a até US$75.000.000,00
(setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Uni dos da América), de principal, entre a Caixa Econômi ca Federal (CEF) e o Banco Internacional para Re construção e Desenvolvimento – Banco Mundial
(BIRD).
Os recursos do empréstimo destinam-se a fi nanciar parcialmente o Programa de Modernização
do Setor de Saneamento – PMSS II (Second Water
Sector Modernization Project).
Acompanham a Mensagem a Exposição de Motivos MF 233 Em Op Credito Externo CEF BIRD, de
25 de setembro de 2002, do Ministro de Estado da Fazenda, Interino; o Parecer da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional PGFN/COF nº 2.960/2002; os Pa receres da Secretaria do Tesouro Nacional
STN/COREF/GERFI nº 413, de 21 de agosto de 2002
e STN/COREF nº 6, de 8 de janeiro de 2002; Oficio nº
1.133/CAIXA, de 22 de novembro de 2001, do Sr. Presidente da Caixa Econômica Federal, incluindo-se in formações técnicas sobre os custos, benefícios, fon tes alternativas de financiamento, bem como sobre a
aprovação do empréstimo pela Diretoria Colegiada
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daquela instituição, em 13-11-2001, e Parecer Jurídico da CAIXA-PJ GEAJU 248/01.
Instruem ainda o processado informações sobre
os resultados do Tesouro Nacional, Relatório Resumido da Execução Orçamentária, conforme exigência
da Lei de Responsabilidade Fiscal, cópias traduzidas
do Contrato de Empréstimo e das Condições Gerais
Aplicáveis a Acordos de Empréstimo e de Garantia
para Empréstimos em Moeda Única.
A operação financeira foi devidamente credenciada pelo Banco Central do Brasil, conforme Ofício
Decec/Diope/Sucre-2002/198, de 10 de setembro de
2002, e contém as seguintes condições e características:
I. Devedor: Caixa Econômica Federal;
II. Credor:Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
III. Valor: US$75.000.000,00 (setenta e
cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da América);
IV. Principal: 20 (vinte) parcelas semestrais e consecutivas;
V. Prazo: 180 (cento e oitenta) meses;
VI. Carência: 66 (sessenta e seis) meses;
VII. Juros: 0,75% (setenta e cinco cen tésimos por cento) ao ano + LIBOR de 6
(seis) meses para dólares dos Estados Unidos da América, incidente sobre o saldo devedor do principal a partir da data de cada
desembolso;
VIII. Comissão de Compromisso: 0,75%
(setenta e cinco centésimos por cento) ao
ano, sobre o saldo não desembolsado;
IX. Taxa Inicial: 1% (um por cento) sobre o valor do empréstimo;
X. Condições de Pagamento
a) do Principal: em 20 (vinte) parcelas
semestrais,
consecutivas e iguais, vencendo-se a
primeira 180 (cento e oitenta) dias após o
último desembolso, pagáveis em 15-3 e
15-9 de cada ano;
b) dos Juros: semestralmente vencidos, em 15-3 e 15-9 de cada ano;
c) da Comissão de Compromisso: semestral;
d) da Taxa Inicial: em uma única par cela, pagável na assinatura do contrato ou
na data do primeiro desembolso.
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II – Análise
A presente operação de crédito está sujeita ao
disposto na Resolução nº 96, de 1989, restabelecida
pela Resolução nº 17, de 1992, e alterada pela Reso lução nº 41, de 1999, todas do Senado Federal.
Com efeito, de acordo com o art. 13 da citada
norma, não se aplicam os limites nela fixados para a
Caixa Econômica Federal, por tratar-se de compro misso financeiro a ser assumido por instituição financeira oficial. Ademais, como ressalta a Procura doria-Geral da Fazenda Nacional (fls. 7 do proces so), por tratar-se de empresa pública cujo capital
pertence integralmente à União, não cabe a vincula ção de contra garantias nos termos do inciso I, § 1º
do art. 40 da Lei Complementar nº 101, de 2000.
A Secretaria do Tesouro Nacional manifes tou-se favoravelmente à concessão de garantia pelo
Governo Federal, “desde que preliminarmente à for malização dos instrumentos contratuais seja verifi cado o cumprimento satisfatório da obrigado da
CEF de adotar Manual Operacional para o Progra ma, conforme descrito na Seção 5.01 c do Contrato
de Empréstimo.” Quanto aos limites, esclarece que,
para a presente contratação, há margem nos limites
de endividamento da União, estabelecidos no art. 2º,
incisos I e II do art. 3º e 4º da Res. Nº 96, de 1989.
A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional também ofereceu parecer favorável à operação, manifes tando-se pela legalidade da minuta contratual.
Como descrito no relatório acima, a instrução
processual satisfaz os requisitos estabelecidos pela
referida Resolução nº 96, de 1989, em especial as
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei
Complementar nº 101, de 2000), conforme informa a
Secretaria do Tesouro Nacional em seu parecer (fls.
11 do processo).
Quanto ao mérito, cabe destacar inicialmente
que o custo efetivo da operação está estimado em
2,81% ao ano. Segundo a STN, esse custo e com patível com o custo efetivo de operações semelhan tes autorizadas em anos anteriores, cuja média foi
de 4,58%. Por outro lado, conforme análise daquela
Secretaria, a CEF apresentou uma sensível melhora
em seus indicadores econômico-financeiros (resulta dos superavitários e aumento do patrimônio líquido)
a partir do processo de reestruturação pelo qual
passou em virtude do Programa de Fortalecimento
das Instituições Financeiras Federais.
O Programa de Modernização do Setor de Sa neamento (PMSS) II (Second Water Sector Moderni -
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zation Project) compreenderá uma operação de
US$130 milhões junto ao BIRD, sendo US$25 milhões relativos ao contrato vigente (BIRD 4.292);
US$30 milhões a serem tomados pelo BNDES e
US$75 milhões da presente operação, a ser contratada pela CEF e repressada, em cinco anos, com aporte adicional de recursos próprios de US$50 milhões.
O programa objetiva promover a eficiência na
prestação dos serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário, mediante a disponibilização
de recursos para a modernização das Companhias
Estaduais de Saneamento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como a ampliação da co bertura dos serviços destas empresas. Os projetos
das empresas públicas de saneamento estarão sujeitos, naturalmente, à análise técnica, ambiental e de
avaliação da viabilidade econômica, financeira e social do respectivo projeto. Estimativas da CEF sobre os
custos dos investimentos em relação às taxas dos
serviços a serem cobrados da população (retorno financeiro dos projetos) indicam uma taxa de retorno
de 42% para o projeto.
Por último, gostaríamos de ressaltar que a capi tal do Estado de Mato Grosso será uma das grandes
cidades a serem beneficiadas com os recursos advindos do financiamento em apreço, pois permitirão a
conclusão de obras de saneamento, cujo início ocorreu, de forma pioneira, durante a gestão deste Relator
no Governo daquele Estado.
III – Voto
Diante do exposto, concluímos o nosso Parecer
pela Aprovação do pedido, nos termos do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2002
Autoriza a União a conceder garantia à contratação de operação de crédito
externo no valor equivalente a até
US$75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD), destinada
a financiar parcialmente o Programa de
Modernização do Setor de Saneamento –
PMSS II (Second Water Sector Modernization Project).
O Senado Federal resolve:
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Art. 1º É a União autorizada a conceder garantia
à contratação de operação de crédito externo no valor
equivalente a até US$75.000.000,00 (setenta e cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal, entre a Caixa Econômica Federal (CEF)
e o Banco Internacional para a Reconstrução e o De senvolvimento – Banco Mundial (BIRD)
Parágrafo único. Os recursos oriundos da opera ção de crédito a que se refere o caput serão destina dos a financiar parcialmente o Programa de Moderni zação do Setor de Saneamento – PMSS II (Second
Water Sector Modernization Proj ect.
Art. 2º A operação de crédito referida no art. 1º
consiste nas seguintes condições e características:
I – Devedor: Caixa Econômica Federal;
II – Credor: Banco Internacional para Recons trução e Desenvolvimento (BIRD);
III – Valor: US$75.000.000,00 (setenta e cinco
milhões de dólares dos Estados Unidos da América),
de principal;
IV – Principal: 20 (vinte) parcelas semestrais e
consecutivas;
V – Prazo: 180 (cento e oitenta) meses;
VI – Carência: 66 (sessenta e seis) meses;
VII – Juros: 0,75% (setenta e cinco centésimos
por cento) ao ano + LIBOR de 6 (seis) meses para dólares dos Estados Unidos da América, incidente so bre o saldo devedor do principal a partir da data de
cada desembolso;
VIII – Comissão de Compromisso: 0,75% (se tenta e cinco centésimos por cento) ao ano, sobre o
saldo não desembolsado;
IX – Taxa Inicial: 1% (um por cento) sobre o valor
do empréstimo;
X – Condições de Pagamento
a) do Principal: em vinte 20 (vinte) par celas semestrais, consecutivas e iguais,
vencendo-se a primeira 180 (cento e oitenta) dias após o último desembolso, pagáveis
em 15-3 e 15-9 de cada ano;
b) dos Juros: semestralmente venci dos, em 15-3 e 15-9 de cada ano;
c) da Comissão de Compromisso: se mestralmente;
d) da Taxa Inicial: em uma única par cela, pagável na assinatura do contrato ou
na data do primeiro desembolso.
Art. 3º A celebração da contratação fica condici onada ao prévio e satisfatório cumprimento, pela Cai xa Econômica Federal (CEF), da obrigação de adotar
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o Manual Operacional para o programa, conforme
descrito na Seção 5.01 c do Contrato de Empréstimo.
Art. 4º O prazo para o exercício da presente
autorização é de quinhentos e quarenta dias, a con tar da sua publicação.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão,
, Presidente
, Relator.
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PARECER Nº 1.038, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econô micos, sobre a Mensagem nº 293, de 2002
(nº 836/2002, na origem), do Senhor Presidente da República, que propõe ao Senado
Federal seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
equivalente a até US$47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da América), en tre a Saneamento de Goiás S/A
(SANEAGO) e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) destinada a finan ciar parcialmente, o Programa de Água e
Saneamento de Goiânia.
Relator: Senador Romero Jucá
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f) Juros: Exigidos semestralmente, cal culados sobre os saldos devedores diários
do Empréstimo a uma taxa anual para cada
semestre determinada pelo custo dos
Empréstimos Multimonetários Qualificados
tomados pelo Banco durante o semestre anterior, acrescido de um spread expresso
como percentagem anual, que o Banco fixará periodicamente de acordo com a sua política sobre taxa de juros;
g) Comissão de Crédito: 0,75% a.a. e
exigida semestralmente, sobre os saldos devedores não desembolsados do empréstimo, entrando em vigor 60 (sessenta) dias
após a assinatura do Contrato; e
h) Recursos para Inspeção e Supervisão Geral: 1% a.a. sobre o montante total do
empréstimo, desembolsados em prestações
trimestrais, tanto quanto possível iguais.

I – Relatório
O Senhor Presidente da República, nos termos
do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, enviou a
esta Casa a Mensagem nº 293, de 2002, que propõe
ao Senado Federal seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da Repú blica Federativa do Brasil e contragarantia do Gover no do Estado de Goiás, no valor equivalente a até
US$47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seis centos mil dólares dos Estados Unidos da América),
entre a Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO) e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID),
destinada a financiar, parcialmente, o Programa de
Água e Saneamento de Goiânia.
A operação de crédito em questão apresenta as
seguintes características financeiras:
a) Credor: BID;
b)
Valor
do
Empréstimo:
US$47.600.000,00 (quarenta e sete milhões
e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da América);
c) Modalidade de Empréstimo: Moeda
única – dólar americano;
d) Prazo de Desembolso: 5 (cinco)
anos;
e) Amortização: Parcelas semestrais e
consecutivas, tanto quanto possível iguais,
vencendo-se a primeira 6 (seis) meses a
partir da data prevista para o desembolso final, e a última até 15-6-2027 (esta data po derá ser ajustada em função da data da as sinatura do contrato);

Trata-se de pedido formulado pelo Estado de
Goiás, para concessão de contragarantia à União,
em operação de crédito externa a ser contratada
pela empresa Saneamento de Goiás S.A.
(SANEAGO), junto ao Banco Interamericano de De senvolvimento (BID), cujos recursos serão destinados ao Programa de Água e Saneamento da cidade
de Goiânia.
A Saneago é uma empresa integrante da administração indireta do Estado de Goiás, classificada
como não-dependente, nos termos da declaração firmada pelo Governador do Estado.
O Programa de Água e Saneamento da cidade
de Goiânia objetiva a construção de uma barragem
de regularização e acumulação, em concreto compactado, com altura máxima de 50 metros e volume
total de reservatório de 129 hm³; construção de adu tora de água bruta, por gravidade, em aço, com diâ metro de 1.730mm e 11.827 metros de extensão; melhorias operacionais no sistema de distribuição de
água (ETA, elevatórias, adutoras, redes e ligações domiciliares).
II – Análise
Aplicam-se a esta operação as condições e exigências estabelecidas pela Resolução nº 96, de
1989, do Senado Federal (republicada e consolidada
em 22-2-99) bem como as disposições das Resoluções nºs 40 e 43, ambas de 2001, do Senado Federal.
Acompanha o pedido o Parecer STN/Copem nº
301, de 20 de junho de 2002, da Secretaria do Tesou-
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ro Nacional, onde foram analisados aspectos relacio nados à contragarantia a ser prestada pelo Estado de
Goiás. Os dispositivos previstos nas referidas resolu ções do Senado Federal não se aplicam a operações
realizadas por empresas da administração indireta
classificadas como não-dependentes, como é o caso
da Saneago.
A STN analisou as disposições sobre a matéria
constantes nas Resoluções do Senado Federal nºs
40 e 43, ambas de 2001. O Estado de Goiás atendeu
as exigências previstas nos arts. 9º e 18 da Resolu ção nº 43, de 2001, exceto no que diz respeito à apre sentação de balancetes consolidados (administração
direta, fundos, autarquias e empresas estatais depen dentes), conforme exigido pelo inciso XI do art. 21 da
Resolução do Senado Federal nº 43, de 2001. Contudo, a falha foi relevada pela STN que levou em conta
as disposições de sua Portaria nº 589, de 27 de de zembro de 2001, que exige a consolidação dos balan cetes, nos casos de estatais dependentes, apenas a
partir do exercício de 2003.
Foram encontrados débitos em nome da Sanea go junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
que precisam ser saneados previamente à contrata ção.
A STN conclui seu parecer favoravelmente ao
mérito do pleito.
O Parecer PGFN/COF nº 3.117, de 2002, da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, constatou
que foram cumpridas as formalidades prévias à con tratação estabelecidas na Constituição Federal, na
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, na
Resolução nº 96, de 15 de dezembro de 1989, do Se nado Federal (republicada e consolidada em
22-2-99), no Decreto-Lei nº 1.312, de 15 de fevereiro
de 1974, na Portaria MEFP nº 497, de 27 de agosto
de 1990, alterada pela Portaria MEFP nº 650, de 1º de
outubro de 1992, e nos demais dispositivos legais e
regulamentares pertinentes.
Segundo, ainda, a Procuradoria-Geral da Fa zenda Nacional, a minuta contratual contém cláusu las admissíveis segundo a legislação brasileira, tendo
sido observado o disposto no art. 5º da Resolução nº
96, de 1989, do Senado Federal, que veda disposição
contratual de natureza política atentatória à soberania
nacional e à ordem pública, contrária à Constituição e
às leis brasileiras, bem assim que implique compen sação automática de débitos e créditos.
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Assim sendo, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional aprovou o encaminhamento do empréstimo
à consideração do Senhor Ministro da Fazenda, desde que sejam atendidas as ressalvas e pendências
apontadas pela Secretaria do Tesouro Nacional.
A análise da documentação apresentada confir mou o atendimento das condições impostas pelas
Resoluções nº 40 e nº 43, ambas de 2001, e pela Resolução nº 96, de 1989, todos do Senado Federal,
além dos demais instrumentos legais. Nada há a opor
quanto à legalidade da operação, uma vez que as ressalvas apontadas pela STN podem ser contempladas
pelo projeto de resolução autorizativo.
A análise quanto ao mérito da concessão da garantia e da contragarantia é igualmente favorável. O
empréstimo vem atender a uma demanda da cidade
de Goiânia e tem a chancela de uma instituição de
prestígio internacional. Além disso, o empréstimo virá
reforçar as reservas internacionais brasileiras em um
momento de estrangulamento do setor externo.
Entendemos que empréstimo de tal natureza, neste
momento difícil, é extremamente oportuno e bem-vindo.
III – Voto
Diante do exposto, concluímos pela aprovação
do pleito nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69 , DE 2002
Autoriza a União a conceder garantia, e o Governo do Estado de Goiás a
conceder contra-garantia à União – ambas referentes ao empréstimo da Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO) junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equivalente a até
US$47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil dólares dos Esta dos Unidos da América), destinado a financiar, parcialmente, o Programa de
Água e Saneamento de Goiânia.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a União autorizada a conceder garantia ao empréstimo a ser contratado entre a Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor equi valente a até US$47.600.000,00 (quarenta e sete milhões e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos
da América).
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Parágrafo único. Os recursos referidos no caput
serão utilizados para financiar, parcialmente, o Pro grama de Água e Saneamento de Goiânia.
Art. 2º É o Estado de Goiás autorizado a conce der contragarantia à União referente ao empréstimo
mencionado no art. 1º desta Resolução.
Art. 3º Previamente à assinatura do Contrato,
deverá o Processo retornar à Secretaria do Tesouro
Nacional, para que seja verificado:
I – o cumprimento das condicionalidades para o
primeiro desembolso;
II – o atendimento das ressalvas feitas pela STN
à aprovação do empréstimo;
III – a renovação, caso necessário, de algumas
das certidões anexadas ao processo.
Art. 4º A operação de crédito referida no artigo lº
apresenta as seguintes características financeiras:
I – Credor: BID;
II – Valor do Empréstimo: US$47.600.000,00
(quarenta e sete milhões e seiscentos mil dólares dos
Estados Unidos da América);
III – Modalidade de Empréstimo: Moeda única –
dólar americano;
IV – Prazo de Desembolso: 5 (cinco) anos;
V – Amortização: Parcelas semestrais e conse cutivas, tanto quanto possível iguais, vencendo-se a
primeira 6 (seis) meses a partir da data prevista para
o desembolso final, e a última até 15-6-2027 (esta
data poderá ser ajustada em função da data da assi natura do contrato);
VI – Juros:
Exigidos semestralmente, calculados sobre os
saldos devedores diários do Empréstimo a uma taxa
anual para cada semestre determinada pelo custo
dos Empréstimos Multimonetários Qualificados toma dos pelo Banco durante o semestre anterior, acresci do de um spread expresso como percentagem anual,
que o Banco fixará periodicamente de acordo com a
sua política sobre taxa de juros;
VII – Comissão de Crédito: 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) exigida semes tralmente, sobre os saldos devedores não desembol sados do empréstimo, entrando em vigor 60 (sessen ta) dias após a assinatura do Contrato; e
VIII – Recursos para Inspeção e Supervisão Geral: 1% a.a. (um por cento ao ano) sobre o montante

573
Quinta-feira 14 21447

total do empréstimo, desembolsados em prestações
trimestrais, tanto quanto possível iguais.
Art. 5º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de quinhentos e
quarenta dias contados da data de sua publicação.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Sala da Comissão, , Presidente – Relator.

574

ANAIS DO SENADO FEDERAL

21448 Quinta-feira 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 1.039, DE 2002

Da COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS, sobre a Mensagem nº
290, de 2002, (nº 844/2002, na origem),
que encaminha ao Senado Federal a Pro gramação Monetária para o quarto trimestre de 2002.
Relator: Senador Bello Parga
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3. A Programação Monetária para o quarto tri mestre de 2002 e para o ano de 2002 trata dos seguintes assuntos:
I. a economia no terceiro trimestre de 2002,
onde são descritas as taxas de variação trimestral
do PIB, estatísticas sobre a produção industrial; o
faturamento real do comércio varejista na Região
Metropolitana de São Paulo; a evolução das taxas
de inflação e de desemprego aber to; o resultado
primário e dívida líquida do se tor público, bem como
as necessidades de financiamento do setor pú blico
e os resultados das transações comerciais e finan ceiras com o exterior.

I – Relatório
Com a Mensagem nº 290, de 2002, o Presidente
da República encaminha ao Senado Federal a Pro gramação Monetária para o quarto trimestre de 2002,
em conformidade com o disposto no § 1º do art. 6º da
Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
2. Acompanham a Mensagem os seguintes do cumentos:

a) Aviso nº 662/MF, de 30 de setembro
de 2002, do Sr. Ministro de Estado da Fazenda;
b) o documento Programação Mone tária, para o quarto tri mestre de 2002, do
Banco Central do Brasil;
c) cópia da Exposição de Motivos nº
242/MF, de 30 de setembro de 2002, do Mi nistro da Fazenda, Interino;
d) o Aviso nº 1.072-SAP/C.Civil, de 10
de outubro de 2002, que encaminha a mensagem à Primeira Secretaria do Senado Federal;
e) declaração de recebimento da Men sagem pela Presidência do Senado Federal
em 8 de outubro de 2002.

II. política monetária no segundo trimestre de
2002, que retrata a evolução prevista e a realizada no
período para os principais agregados monetários,
quais sejam os meios de pagamento M1 e M4 e a
base monetária restrita e ampliada;
III. política monetária no bimestre julho-agosto
de 2002, demonstrando os resultados previstos pela
programação monetária e ocorrida no período;
IV. perspectivas macroeconômicas para o quarto trimestre de 2002, tendo em conta o quadro eleitoral, a deterioração da conjuntura internacional, o comportamento da demanda agregada e o arrefecimento
do nível de atividade, ressaltando-se, porém, a não interrupção do processo de recuperação observado
desde o final de 2001;
V. metas indicativas da evolução dos agregados monetários para o quarto trimestre e para o ano
de 2002, programadas em consistência com o atual
regime de po lítica mo netária. Esse regime é basea do em metas para a inflação, no comportamento esperado para a renda nacional, as ta xas de juros, as
operações de crédito e demais indicadores per tinentes.
4. Os Quadros 3 e 4 da Programação Monetária
são abaixo transcritos e descritos, em vista de sua relevância para o exame da matéria.
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pagamento (M1); 44,6% para a Base monetária
restrita; 21,8% para a Base monetária ampliada e de
8,7% para os meios de pagamento ampliados (M4).
6. Observa-se que as taxas de variação dos agregados monetários, projetadas para o ano de 2002, são
bem maiores do que as verificadas ao longo de 2001,
exceto para o indicador M4. Ademais, se considerarmos
o aumento anual do nível geral de preços medido pelas
principais taxas de inflação -variando, em doze meses
até agosto, entre 7,46% para o IPCA e 11,76% para o
IGP-DI – chega-se à conclusão inequívoca de que a
programação permite uma expansão de liquidez real da
economia e, nesse sentido, não oferece nenhuma res trição a uma política de juros cadentes.
II – Análise
7. A Programação Monetária para os trimestres
de cada ano é elaborada pelo Banco Central, exami nada e aprovada pelo Conselho Monetário Nacional
para posterior encaminhamento a esta Comissão de
Assuntos Econômicos, de acordo com as determina ções legais já referidas.
8. Do ponto de vista metodológico, importa ressaltar que, na elaboração da programação, as autoridades
monetárias utilizam modelos econométricos para estimativas da demanda por papel moeda e por depósitos à
vista, bem como cenários domésticos e internacionais
compatíveis com as metas para a inflação e, naturalmente, as estimativas para o crescimento esperado do
Produto Interno Bruto, a trajetória esperada para a taxa
de juros (taxa Selic), os prováveis impactos das operações de crédito e os componentes de tendência e sazonalidades característicos desses agregados.
9. Na construção do cenário para o nível de ativi dade nos próximos meses, o Banco Central conside ra, como fatores restritivos, as incertezas do pleito
eleitoral e da conjuntura internacional. Salienta, toda via, como aspectos favoráveis à retomada consisten te do nível de atividade, a atuação das autoridades
monetárias no mercado de câmbio, o acordo com o
FMI, a obtenção de recursos junto a outros organis mos internacionais e os esforços para a restauração
de linha de crédito externa – medidas que devem res tringir o aumento dos custos de produção vinculados
à taxa de câmbio e influenciar favoravelmente as ex pectativas internas e o nível de demanda.
10. Destaca-se, ainda, na construção do cenário
de retomada das atividades, o papel positivo da políti ca fiscal na manutenção da estabilidade macroeconô mica, especialmente mediante a elevação de meta de
superávit primário para 3,88% do PIB. Espera-se, en fim, que o ajuste fiscal em andamento nas três esferas de governo poderá beneficiar a percepção do ris co-país e contribuir para a evolução favorável das ta -
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xas de juros internas e, desse modo, para a retomada
do crescimento sustentável.
11. Como o aumento da relação dívida/PIB em
2002 reflete exclusivamente a depreciação real do
câmbio, as autoridades têm como perspectiva a sua
contração tão logo o câmbio retroceda, em vista da
manutenção da política fiscal que vem gerando significativo superávit primário.
12. Na área externa, têm destaque os superávits
crescentes da balança comercial. Em razão da forte
desvalorização do Real e da desaceleração do nível de
atividade interna, as importações decresceram em maior proporção do que a queda nas exportações. Essas,
por um lado, sofreram o impacto positivo do câmbio, por
outro lado foram restringidas pela forte retração da economia Argentina e pela desaceleração da economia
mundial. Espera-se, com isso, um movimento produtivo
interno na direção de substituição de importações.
13. Por fim, o ingresso de capitais estrangeiros
sob a forma de investimentos diretos, embora inferior ao
do ano passado, tem sido suficiente para financiar o déficit em transações correntes. As outras fontes de financiamento, como a emissão de papéis e empréstimos de
curto ou longo prazos, “estão reduzidas e foram substituídas, temporariamente, por empréstimos de regularização tomados junto a organismos multilaterais.” As autoridades consideram nas perspectivas para o segundo
semestre, os efeitos negativos da crise no Oriente Médio sobre a economia mundial, em vista da possibilidade de intensa volatilidade dos preços de petróleo nos
mercados. Informam, ainda, que as reservas internacionais, no conceito de liquidez internacional, totalizaram
US$39,1 bilhões, em julho passado, correspondendo a
um aumento de US$3,5 bilhões em relação ao montante registrado no mesmo mês do ano passado.
14. Nesse contexto, a programação para o quarto trimestre de 2002 apresenta intervalos de variação
dos principais agregados monetários compatíveis
com a possibilidade de manutenção da trajetória de
taxas de juros cadentes ao longo do ano, a exemplo
do que temos constatado a partir de fevereiro último,
especialmente por contemplar aumento anual de até
39,4% para os meios de pagamentos (papel moeda
em poder do público e depósitos à vista nos bancos) e
de 44,6% para a base monetária (papel-moeda emitido menos reservas bancárias). Ou seja, a programação permite a execução de uma política monetária
compatível com juros cadentes, expansão da produção e emprego, sem comprometimento das metas inflacionárias. Mais especificamente, a possibilidade de
expansão de demanda via política monetária mais flexível não pressionaria o nível geral de preços, porquanto a demanda seria direcionada para setores
produtores de bens de consumo não duráveis, cujas
empresas encontram-se com o nível de estoques ele-
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vados. A expansão possível da liquidez geral depen derá, obviamente, da evolução do quadro macroeco nômico interno e externo, fortemente influenciado pe las expectativas e incertezas em torno do pleito elei toral e da conjuntura econômica mundial. A propósito,
vale lembrar que a taxa básica de juros nominal foi reduzida em um ponto percentual entre fevereiro e julho
último, situando-se em 18% ao ano, desde o dia 17
daquele mês. Como a taxa de inflação anualizada,
medida pelo IPC, atingiu 7,93%, em setembro, a taxa
básica de juro real situou-se em torno de 10% ao ano.
Embora ainda elevada, essa taxa confirma a trajetória
descendente dos juros domésticos.
15. Como se sabe, a política do Comitê de Políti ca Monetária do Banco Central tem procurado manter
uma taxa básica de juros, com definição de viés para
cima ou para baixo, em função das condições requeri das para a manutenção da estabilidade de preços e
para a preservação da confiança dos agentes econô micos nos fundamentos da economia brasileira, de
modo a retomar o crescimento econômico em bases
estáveis e sustentáveis.
16. Com efeito, em reunião extraordinária no dia
14 de outubro do corrente, o Conselho de Política Monetária deliberou, por unanimidade, elevar a taxa bá sica de juros de 18% para 21% ao ano, desfazendo,
assim, a trajetória declinante acima referida. Em nota
distribuída à imprensa, as autoridades monetárias
justificaram a decisão da seguinte forma: “O recente
aumento dos preços e a piora nas expectativas de in flação decorrentes principalmente da depreciação
acentuada do câmbio levaram o COPOM em reunião
extraordinária a fixar a Selic em 21% ao ano, sem
viés”. A ausência de viés significa que qualquer alteração na taxa somente poderá ser realizada a partir
da decisão em conjunto dos diretores do Banco Cen tral que compõem aquele Conselho.
17. Compreende-se, desse modo, a medida monetária extraordinária, com vistas a conter os movimentos
especulativos sobre o câmbio e, por via de conseqüência, reduzir tanto a inflação como as expectativas de au mento do nível geral de preços nos próximos meses.
18. Com relação à Exposição de Motivos nº
MF00242 em emissão extraordinária reais, de
30-9-2002, o Ministro da Fazenda, Interino, esclarece
ao Presidente da República que, devido ao “comporta mento atípico dos agregados monetários restritos, base
monetária e M1, no terceiro trimestre…”, o CMN autori zou, em 19 de setembro de 2002, o realinhamento dos
referidos limites de emissão, conforme previsto no § 2º
do art. 4º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995.
III – Voto
19. Diante do exposto, concluímos o nosso Pa recer pela aprovação da Programação Monetária
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para o quarto trimestre de 2002, nos termos do seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 560, DE 2002
Aprova a Programação Monetária
para o quarto trimestre de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovada a Programação Monetária
para o quarto trimestre de 2002, nos termos da Mensagem Presidencial nº 290, de 2002.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
Sala da Comissão, Bello Parga, Relator.
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Voto em Separado do Senador Roberto Saturni no, perante a Comissão de Assuntos Econômicos.
I – Relatório
Em obediência ao § 1º do art. 6º da Lei nº 9.069,
de 29 de junho de 1995 e mediante a Mensagem nº
290, de 2002, o Presidente da República encaminhou
a esta Comissão de Assuntos Econômicos a Progra mação Monetária para o quarto trimestre de 2002.
Observando o formato de praxe, o documento
faz breves considerações a respeito do comporta mento da economia e da política monetária executa da até agosto de 2002, traçando um cenário macroe conômico referencial para apoiar a programação dos
agregados monetários para o quarto trimestre.
A programação trazida à consideração do Le gislativo admite a ampliação da liquidez da economia
e supõe retomada das atividades, com taxas de juros
decrescentes.
II – Análise
Encaminhada ao Senado Federal em 1º de ou tubro, a Programação Monetária referente ao 4º tri mestre de 2002 não reflete nem as expectativas nem
a análise que nortearam, em 14/10. a decisão unâni me do COPOM – Comitê de Política Monetária do
Banco Central, consubstanciada nas Notas da 76ª
Reunião (extraordinária), que culminou na elevação
da taxa básica de juros de 18% a.a. para 21%. Tal decisão foi mantida pelo Comitê que reuniu-se, ordinari amente, no dia 22 do mesmo mês.
Isso posto, considera-se a Programação Mone tária em discussão vencida, superada. Os pressupos tos que a embasaram já não têm validade e são até
mesmo incompatíveis com o teor das Notas da 76a
Reunião do COPQM, citada, in verbis:
“Desde a reunião de setembro do
Copom, a evolução de diversos indicadores
econômicos alterou as expectativas de inflação para 2002 e 2003. De acordo com a Gerência Executiva de Relacionamento com
Investidores do Banco Central do Brasil (Gerin), a mediana das expectativas de mercado para o IPCA de 2003 subiu de 5,2% o
para 5,9% desde 15 de setembro.(grifou-se)
A projeção de inflação do Copom
para 2003 também elevou-se. (...) na reu nião de setembro do Copom, as projeções
de inflação foram realizadas utilizando-se
uma cotação de R$3,20 por dólar e expectativas de inflação (coletadas pela Gerin) de
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5,2% o para 2003. Ambas hipóteses não
vêm se materializando. (grifou-se)
Entre as duas últimas reuniões do Co pom, houve depreciação adicional do real~
com a cotação do dólar situando-se em valores próximos a R$3,90, e aumento da expectativa de inflação (coletada pela Gerin)
em 2003 para 5,9%. Devido a esses efeitos, a projeção para a inflação do IPCA
aumentou significativamente.(...) (grifou-se)
O aumento da inflação – observada e
esperada – nos últimos meses implica que,
mantida a meta para a taxa Selic de l8%
a.a., a taxa real de juros real – ex-ante e
ex-post – se reduziria significativamente, o
que poderia estimular o repasse da depreciação cambial e a propagação dos reajustes
dos preços.
O aumento da projeção de inflação
para acima da meta ajustada para 2003 recomenda uma política monetária mais
restritiva, mesmo que a causa primária da
inflação não esteja relacionada com um aumento da demanda, mas sim com o efeito
sobre os preços domésticos de uma depreciação cambial significativa. Uma política
monetária mais restritiva diminui o repasse
da desvalorização cambial para os preços e
melhora as expectativas de inflação. Dessa
forma, criam-se as condições para a retomada do crescimento sustentado, ou seja,
não inflacionário, já no próximo ano. “(grifou-se)
(...)
A vitória da oposição e as expectativas a respeito da nova equipe que deverá conduzir a política econômica têm sido apontadas como fatores que, no curtíssimo prazo, poderão sinalizar a trajetória futura da
taxa de juros e da taxa de câmbio, muito mais do que
as previsões altistas relacionadas ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA para 2003 (o mercado está trabalhando com uma variação positiva de
6,62%) e a pressão anunciada pelo vencimento – até
dezembro – de US$10,1 bilhões de principal da dívida
pública indexada ao câmbio. A próxima reunião do
Copom está prevista para o dia 19 ou 20 de novembro.
Pelo exposto, conclui-se que apreciar a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2002,
nos moldes em que ela foi encaminhada ao Senado
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Federal é, hoje, mais do que antes, inócuo. Enten de-se, ademais, ser cabível devolver o documento
sob exame ao Ministro da Fazenda, nos termos do
§5º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995,
a fim de que a Programação reflita, de fato, as hipóte ses e as previsões relativas ao comportamento dos
principais agregados sob os quais a política monetá ria intenta atuar.
III – Voto
Em face do acima exposto, voto contrariamente
ao entendimento do Relator sobre a Programação
Monetária para o quarto trimestre de 2002, nos ter mos do seguinte
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº , DE 2002
Rejeita a Programação Monetária
para o quarto trimestre de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica rejeitada a Programação Monetária
para o quarto trimestre de 2002, nos termos previstos
no § 2º do art. 6º da Lei nº 9.069, de 29 de junho de
1995.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, Senador Saturnino Braga.
PARECER Nº 1.040, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 441, de
2001 (nº 325/96, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Prata S.A. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Nova Prata, Estado
do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 441, de 2001 (nº 325, de
1996, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Ródio Prata S.A. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Nova Prata, Estado do Rio Grande
do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.045,
de 1994, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de
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novembro de 1994, que renova a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Rádio Prata S.A. (cf.
fls. 119):
• Diretor – Ambrósio Vivan
• Diretor – Nagib Stella Elias
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Laprovita Vieira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 441, de 2001, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Prata S.A. aten deu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela
aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Emilia Fernandes,
Relatora.
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º – O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.041, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 322, de
2002 (nº 1.501/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Prestadora de Serviços à Comunidade Ibiaense – ASPIA a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de IbiA Estada de Minas Gerais.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Seção II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................

Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo
Nº 322, de 2002 (nº 1.501, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
autoriza a Associação Prestadora de Serviços à
Comunidade Ibiaense – ASPIA a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Ibiá,
Estado de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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É a seguinte à direção da Associação Prestado ra de Serviços à Comunidade Ibiaense – ASPIA (cf. fl.
10):
• Presidente – Witergon Vargas Júnior
• Vice-Presidente – Soraia Teixeira
• 1º Secretário – Ângelo Nascimento
• 2º Secretário – Lívio Teixeira Andrade Filho
• 1º Tesoureiro – Maria Percília França Nascimento
• 2º Tesoureiro – Inês Nascimento
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ços à Comunidade Ibiaense – ASPIA atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à au torização, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do projeto de decreto legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –,
Presidente – Senador Francelino Pereira, Relator.

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de in formações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Situado no Alto Paranaíba, com mais de 2.700
quilômetros quadrados de extensão, Ibiá é um dos
maiores municípios da região, integrando a área da
Bacia do Rio Paranaíba.
Com 22 mil habitantes, Ibiá é servido por três rodovias federais e duas estaduais, dedicando-se sua
população, basicamente, às atividades agropecuári as.
Graças aos esforços de suas lideranças, que venho acompanhando com o maior interesse, Ibiá regis tra contínuo progresso, oferecendo à sua população
serviços educacionais e sanitários à altura.
A rádio comunitária, cuja implantação está sen do autorizada pelo projeto que tenho a honra e o
enorme prazer de relatar, dando parecer favorável, é
a segunda de Ibiá, e certamente contribuirá, e muito,
para o desenvolvimento cultural e educacional da co munidade.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 322, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Prestadora de Servi -

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
............................. .......................................................
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou
permissão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, na forma dos parágrafos
anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou
permissão, antes de vencido o prazo, depende de
decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.042, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 327, de
2002 (nº 1.528/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão outorgada à Rádio Paranaíba
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 327, de 2002 (nº 1.528, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão outorgada à Rádio
Paranaíba Ltda. para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Itumbiara, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.441,
de 2000, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
448, de 14 de agosto de 2000, que renova a
permissão para a exploração de canal de
radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII,
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combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empreendimento Rádio Paranaíba Ltda., (cf fl. 143):
Nome do Sócio Cotista
• Anair G. Machado
• Radivair M. Machado
• José M. Sobrinho
Total de Cotas

Cotas de Participação
31.229
28.621
3.150
63.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator, o Deputado Arnaldo Faria de Sá.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou
autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta
Casa do Legislativo, às formalidades e. aos critérios
estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma materna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo
Ministério das Comunicações, que devem instruir o
processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 327, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Rádio Paranaíba Ltda.
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à renovação da permissão, opinamos
pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – ,
Presidente – Relator.
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CAPITULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princíipio da complementaridade dos
sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais apôs deliberação do Congresso NacionaL na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.043, DE 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
...................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão,
....................................................................................

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 334, de
2002 (nº 1.610/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
ACIRCI – Associação Cultural, Informativa, de Radiodifusão Comunitária de Itororó – Bahia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itororó,
Estado da Bahia.
Relator: Senador Antônio Carlos Junior
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 334, de 2002 (nº 1.610, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a ACIRCI – Associação Cultural, Informativa, de Radiodifusão Comunitária de Itororó – Bahia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ito roró, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 970, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 80, de
22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de
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canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da ACIRCI – Associação
Cultural, Informativa, de Radiodifusão Comunitária de
Itororó – Bahia (cf. fls. 60):

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

vação do ato, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 2002. – ,
Presidente – , Relator.

• Presidente – Zélia Maria Lopes dos Santos Peruna
• Vice-Presidente – Walter Batista Marques
• Secretária – Carmelita Florêncio Barreto Marques
• Tesoureiro – Gilson Santos Donato
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Maurílio Ferreira
Lima.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 334, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a ACIRCI – Associação Cultural,
Informativa, de Radiodifusão Comunitária de Itororó –
Bahia atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela apro -

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
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observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1044 , DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 336, de
2002 (nº 1.302/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Vieirense – ACV
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Marcelino Vieira,
Estado do Rio Grande do Norte.
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 336, de 2002 (nº 1.302, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Vieirense – A. C. V a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Marcelino Vie ira, Estado do Rio Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 313, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 753,
de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a explora ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 223
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao
Presidente da República, documento que inte gra os autos, dá conta de que a presente solicitação
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foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária Vieirense – A.C.V (cf fl. 24):
• Presidente – João Batista Silva de Mendonça
• Vice-Presidente – Ananias Neto de Souza
• Secretária – Maria Eliezita Pontes Fernandes
• Vice-Secretária – Maria Mendes Cunha
• Tesoureira – Terezinha Diniz de Freitas
• Vice-Tesoureira – Maria de Fátima de Jesus.
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Jorge Bittar.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O Processo De exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 336, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Vieirense – A. C. V atendeu a todos os requisitos técnicos e
legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. Ricardo Santos, Presidente _ Benício Sampaio, Re lator.

586

ANAIS DO SENADO FEDERAL

21460 Quinta-feira 14

NOVEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2002

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.045, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 342, de
2002 (nº 1.465/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia do Rio Pardo
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ribas do Rio Pardo,
Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 342, de 2002 (nº 1.465, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Recuperação, Conservação e Preservação da Bacia do Rio Pardo a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribas do Rio
Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul.

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Por meio da Mensagem Presidencial nº 702, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 108,
de 6 de março de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.

A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

....................................................................................
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É a seguinte a direção da Associação de Recu peração, Conservação e Preservação da Bacia do
Rio Pardo (cf. fls. 23):
• Presidente – Marco Antônio Barbosa Neves
• Vice-Presidente – Pedro Francisco Claro
• Primeiro Secretário – Ines Mie Adati
• Segundo Secretário – Wanderley C. Fontebassi
• Primeiro Tesoureiro – Percival de Freitas
• Segundo Tesoureiro – Paulo Sezio Machado
O referido pro jeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti ca da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, o Deputado Domiciano Ca bral.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 342, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a Associação de Recuperação, Conservação e
Preservação da Bacia do Rio Pardo atendeu os de mais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câ mara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonse ca, Relator.

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

Novembro de 2002

É a seguinte a direção da Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol (cf. fl. 19):
• Presidente – Carmelino de Oliveira
• Vice-Presidente – Jalther Leite Ibane
• Tesoureiro – Claudio Garcia Palermo
• Primeiro Secretário – Antonio Cormélio Ordonhes
Gouvêa
• Segunda Secretária – Lidiane de Oliveira Gardim
O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecno lo gia, Comunicação e Infor mática da Câma ra dos De putados, que se guiu o
pa re cer favorável de seu relator, o Depu ta do Nel son Meurer.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.

PARECER Nº 1.046, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 343, de
2002 (nº 1.466/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Caracol a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caracol, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio Da Fonseca
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 343, de 2002 (nº 1.466, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artís tico e Cultural de Caracol a executar serviço de radio difusão comunitária na cidade de Caracol, Estado de
Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 116,
de 6 de março de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 343, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Caracol atendeu os demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados
Sala da Comissão 5 de novembro de 2002. _ Ricardo Santos, Presidente, Juvêncio da Fonseca,
Relator.
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º o cancelamento da concessão ou permissão,
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.047, DE 2002
Da COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nº 354, de
2002 (nº 1.031/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza
a
Associação
Comunitária
do
Desenvolvimento Social de Igaporã a
executar
serviço
de
radiod~fusiio
comunitária na cidade de Igaporã, Estado
da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 354, de 2002 (nº 1.031, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária do Desenvolvimento Social de Igaporã a executar serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Igaporã, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.670,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 540,
de 14 de setembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformida~e com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comuni tária do Desenvolvimento Social de Igaporã (cf. fl. 42):
•Presidente – Gilson Ribeiro de Brito
•Vice-Presidente – Cristiano Fádel Fernandes de
Almeida
•Tesoureira – Marizilda Fagundes Fernandes
•Secretário – Waldir Pires Ribeiro de Barros
•Diretor de Patrimônio – Nilton Fagundes Júnior
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que seguiu
o parecer favorável de seu re lator, o Deputado Gil mar Machado.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o proc~sso submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 354, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária do De senvolvimento Social de Igaporã atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se àautori zação, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 2002.;

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.048, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 356, de
2002 (nº 1.503/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
SERVIR – Serviço de Promoção do Menor
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Januária, Estado de
Minas Gerais.
Relator:Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 356, de 2002 (nº 1.503, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
o SERVIR – Serviço de Promoção do Menor a execu tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Januária, Estado de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção do SERVIR – Serviço de
Promoção do Menor (cf. fl. 37):
• Presidente – Diomar Rodrigues da Silva
• Vice-Presidente – Ricardo Jader de O. Santana
. Tesoureiro – Aparício Alves de Oliveira
. 2º Tesoureiro – Ozanan Saraiva Galvão
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. Secretário – Geraldo Figueiredo Viana
2º Secretária – Odete Pimenta Frota
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de in formações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Localizado no Norte de Minas, Januária é um
dos mais prósperos municípios da região, destacando-se por suas atividades agrícolas, tendo o rio São
Francisco como um dos esteios de sua economia.
Boa parte dos seus 65 mil habitantes dedicam-se à
agricultura e à pecuária, especialmente ao cultivo da
soja.
Acompanho, de perto, desde longa data, as ati vidades das lideranças políticas, administrativas, empresariais e sociais de Januária, e sou testemunha do
esforço que elas desenvolvem para garantir o continuo progresso do município.
É, portanto, com grande satisfação, que dou parecer favorável à implantação da primeira rádio comunitária de Januária, na convicção de que ela contribuirá, e muito, para o aumento da oferta de informação,
cultura e lazer à comunidade januariense.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 356, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que o SERVIR – Serviço de Promoção
do Menor atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Francelino Pereira,
Relator.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.049, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 357, de
2002 (nº 1.475 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fontoura Xavier – CONDEFOX a
executar serviço de radiodiofusão comunitária na cidade de Fontoura Xavier,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 357, de 2002 (nº 1.475, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Fontoura Xavier – CONDEFOX a executar serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de Fontoura Xavier,
Estado do Rio Grande do Sul.

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Por meio da Mensagem Presidencial nº 734, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 49, de
22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.

A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

....................................................................................
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É a seguinte à direção do Conselho de Desen volvimento Comunitário de Fontoura Xavier –
CONDEFOX (cf. fl. 164):
•Presidente – Milton Sidnei dos Santos Hellmann
•Vice-Presidente – João Rodrigues de Godoy
•1º Secretário – Jandir Conte Zanotelli
•2º Secretário – Daneluz Rodrigues
•lº Tesoureiro – Luciano Claudir Chitolina
•2º Tesoureiro – José Carlos Santos Hellmann
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Ricardo Izar.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 357, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Fontoura Xavier – CONDEFOX aten deu a todos os requisitos técnicos e legais para habili tar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi nário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Emilia Fernandes,
Relatora.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
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§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após de liberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anterio res.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

• Secretário Geral – Jeferson Maurício Renz
• Vice-Secretário Geral – João C. G. de Oliveira
• Tesoureira – Cristina Breitenbach
• Vice-Tesoureira – Doralina Carlini
• Diretor de Operações – Isoel Toso
• Vice-Diretor de Operações – Aniceto E. Buchanelli
• Diretor Cultural e de Comunicação Social – Deoclenio Bertollo
• Vice-Diretor Cultural e de Comunicação Social –
Maiquel M. Bertollo

PARECER Nº 1.050, DE 2002

Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 358, de
2002 (nº 1.423/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Rádio Comunitária
de Ajuricaba/RS a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aju ricaba, Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emília Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 358, de 2002 (nº 1.423, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajurica ba/RS a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ajuricaba, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 624, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 143,
de 26 de março de 2001, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Cultural
Rádio Comunitária de Ajuricaba/RS (cf. fl. 45):
• Presidente – Mauri Antonio Sandri
• Vice-Presidente – Cláudio Rotilli

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

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 358, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Cultural Rádio Comunitária de Ajuricaba/RS atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela APROVAÇÃO do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Emília Fernandes,
Relatora.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não-renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.051, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 362, de
2002 (nº 633/2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Dias Coelho a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Dias Coelho – Morro do Chapéu, Estado
da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Júnior
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo o nº 362, de 2002 (nº 633, de 2000, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Dias Coelho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Dias Coelho – Morro do Chapéu,
Estado da Bahia.

CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Por meio da Mensagem Presidencial nº 604, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 64, de
21 de março de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.

A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

....................................................................................
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É a seguinte a direção da Associação de Desen volvimento Comunitário de Dias Coelho (cf. fls. 69):
Diretor-Geral – João Humberto Batista
Presidente – Helidéa Maria de Jesus Batista
Vice-Presidente – Odilair Luiz do Nascimento
1º Secretário – Elisiário Luiz de Souza
2ª Secretária – Maria Perpétua Souza Santana
1º Tesoureiro – Edivan Rogério Souza Matos
2º Tesoureiro – Ailton Cardoso Vieira
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado José Mendonça
Bezerra.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídi co, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 362, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Dias Coelho atendeu a todos os re quisitos técnicos e legais para habilitar-se à autoriza ção, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Antonio Carlos Júni or, Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
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§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.052, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 371, de
2002 (nº 1.322/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Conselho de Desenvolvimento da Comunidade – PULC – de São Gonçalo do Sa pucaí a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Gonçalo
do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo no 371, de 2002 (nº 1.322/2001, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Conselho de Desenvolvimento da Comunidade –
PULC – de São Gonçalo do Sapucaí a executar servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Gonçalo do Sapucaí, Estado de Minas Gerais.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção do Conselho de Desen volvimento da Comunidade – PULC – de São Gonça lo do Sapucaí (cf. fl. 141):
*Presidente – Mariana Nunes Siqueira
*Diretores – Francisco de Assis Vilela, Rogério T.
Brandão, Mário Soares Barbosa, Irma Lemos Dias e
Maria Isabel Mendes de Paiva

Quinta-feira 14 21471

II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de in formações a serem prestadas e de exigências a se rem cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Situado no Sul de Minas, o município de São
Gonçalo do Sapucaí é um dos mais prósperos da re gião, em si já tão rica. Sua população é de apenas 23
mil habitantes, grande parte dedicada às atividades
agropecuárias, de extração e de pesca.
Acompanho com grande interesse o esforço
que suas lideranças políticas, empresariais, econômicas e sociais desenvolvem em favor do progresso do
município, e atesto o resultado desse esforço que
vem se traduzindo no contínuo progresso de São
Gonçalo do Sapucaí.
É, portanto, com grande prazer, que dou parecer
favorável à implantação de uma rádio comunitária em
São Gonçalo do Sapucaí, a primeira do município, à
qual vai juntar-se aos dois jornais já existentes, para
juntos trabalharem pelo progresso educacional e cultural da população.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 371, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Conselho de Desenvolvimento
da Comunidade – PULC – de São Gonçalo do Sapucaí atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela Apro vação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Francelino Pereira,
Relator.
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CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.053, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 372, de
2002 (nº 1.330/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação de Ação Cultural, Educacional
e Social de Panambi (FACESP) a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Panambi, Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo no 372, de 2002 (nº 1.330, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Fundação de Ação Cultural, Educacional e Social de Panambi (FACESP) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Panambi, Estado do
Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 734, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 54, de
22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º, da
Constituição Federal.
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A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Fundação de Ação
Cultural, Educacional e Social de Panambi (FACESP)
(cf. fl. 34):
•Diretor Presidente – Edgar Leschewitz
•Vice-Diretor Presidente – Lotário Wink
•Tesoureiro – Guido Weidie
•Secretário – Artur Ricardo Kuntz
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câ mara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de
seu relator, o Deputado Arolde de Oliveira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS no 372, de 2002, evidencia o
cumprimento as formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Fundação de Ação Cultural, Edu cacional e Social de Panambi (FACESP) atendeu a
todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se
à autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Saia da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Emília Fernandes,
Relatora.

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

Novembro de 2002

foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Radiodifusão Comunitária (cf. fl. 20):
•Presidente – Onofre Machado Vieira Filho
•Vice-Presidente – Antônio Paulo Batista da Silva
•Secretário – Francisco Pereira da Silva
•Tesoureiro – Evandro Pereira da Silva
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Bispo Wanderval.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

PARECER Nº 1.054, DE 2002
II – Análise
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 376, de
2002 (nº 1.378/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Radiodifusão Comunitária a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de União, Estado do Piauí.
Relator: Senador Benício Sampaio
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 376, de 2002 (nº 1.378, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Radiodifusão Comunitária a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
União, Estado do Piauí.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 564, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria no 201,
de 18 de abril de 2001, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que in tegra os autos, dá conta de que a presente solicitação

O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 376, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, e que a Associação Radiodifusão Comunitária atendeu aos demais requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto
de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002.
Ricardo Santos,Presidente – Benício Sampaio,
Relator.

NOVEMBRO 2002
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observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.055, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 377, de
2002 (nº 1.386/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pedro Gomes – ACOPE a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro
Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 377, de 2002 (nº 1.386, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pedro Gomes – ACOPE a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 638, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 806,
de 28 de dezembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
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É a seguinte à direção da Associação Comuni tária de Desenvolvimento Artístico e Cultural de Pe dro Gomes – ACOPE (cf. fl. 14):
•Presidente – Jofre Teodoro Júnior
•Vice-Presidente – Valdeir Batista de Oliveira
•Tesoureiro – Manoel Elias Neto
•Primeiro Secretário – José Pereira Sobrinho
•Segundo Secretário – Joel Oliveira Monteiro
O referido pro jeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informáti ca da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, o Deputado Josué Beng tson.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 377, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução nº 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que a Associação Comunitária de Desenvolvimento
Artístico e Cultural de Pedro Gomes – ACOPE aten deu os demais requisitos técnicos e legais para habili tar-se à autorização, opinamos pela Aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo origi nário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. Ri cardo Santos, Presidente – Juvêncio da Fonseca,
Relator.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
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observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.

citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.

§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.

É a seguinte a composição acionária do empreendimento Editora Boa Vista Ltda. (cf. fl. 29):

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

Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Getúlio Alberto de Souza Cruz
40.000
• Maria de Nazaré Araújo de Souza Cruz
10.000
Total de Cotas
50.000

§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

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

PARECER Nº 1.056, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 381, de
2002 (nº 1.679/2002, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que outorga
concessão à Editora Boa Vista Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de Bonfim, Estado de Roraima.
Relator: Senador Romero Jucá
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 381, de 2002 (nº 1.679, de
2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Editora Boa Vista Ltda., para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Bonfim, Estado de Roraima.

O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de in formações a serem prestadas e de exigências a se rem cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
III – Voto

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.353,
de 2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 5 de
dezembro de 2001, que outorga concessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos
da Constituição Federal.

Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS no 381, de 2002, evi dencia o cumprimento das formalidades estabeleci das na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Fede ral, ficando ca racterizado que a entidade Edi tora
Boa Vista Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da conces são, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo ori ginário da Câmara
dos Deputados.

A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli -

Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Romero Jucá,
Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.057, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 382, de
2002 (nº 1.152/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Radiodifusão
de Luminárias para o Desenvolvimento
Artístico e Cultural a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Luminárias, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira

NOVEMBRO 2002
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 382, de 2002 (nº 1.152, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autori za a Associação Comunitária de Radiodifusão de Lu minárias para o Desenvolvimento Artístico e Cultural
a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci dade de Luminárias, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.604, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 473, de 14 de
agosto de 2000, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 223, § 3º da Constitui ção Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comuni tária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvol vimento Artístico e Cultural (cf fls. 29/30):
• Presidente – Silvia Terezinha Silva Romanó
Peixoto
• Vice-Presidente – Daltair Ferreira Mafra
• 1º Secretário – Paulo Ildefonso de Oliveira
Furtado
• 2º Secretário – José Ilton Ferreira
• 1º Tesoureiro – Mário Lucas Guimarães
• 2º Tesoureiro – Júlio César Calzavara
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Localizado no Sul de Minas, a meia distância de
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, o municí pio de Luminárias e um dos mais prósperos da região.
Conheço-o bem, seu povo, seus lideres, seu
destino. Acompanho, com interesse, a atuação de
suas lideranças políticas, administrativas e empresa -
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riais, e o esforço que todos fazem no sentido de garantir contínuo progresso a Luminárias.
É com grande alegria, portanto, que dou parecer
favorável à implantação da primeira emissora de rádio
em Luminárias, na convicção de que ela desempenhará relevante papel na oferta de informação, entretenimento e cultura à população.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 382, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Comunitária de Radiodifusão de Luminárias para o Desenvolvimento Artístico e
Cultural atendeu a todos os requisitos técnicos e legais
para habilitar-se à autorização, opinamos pela
APROVAÇÃO do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 5 de novembro de 2002.
– Ricardo Santos, Presidente, Senador Francelino
Pereira, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º – o prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.058, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 383, de
2002 (nº 1.261/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Contagem,
Estado de Minas Gerais.
Relator:Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 383, de 2002 (nº 1.261, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Contagem, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 308, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 765,
de 12 de dezembro de 2002, que autoriza a explora -

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 223,
§ 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão (cf. fl. 10):
• Presidente: Fábio Lopes Ferreira
• Vice-Presidente: Alair do Carmo Vital
• Secretária: Simone Aparecida Carmo Ferreira
• Tesoureira: Liórdes Carmo Aparecido
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Situado na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Contagem é um dos maiores municípios industriais
de Minas e do Brasil. De sua população, de quase 560
mil habitantes. pelo menos 180 mil constituem a PEA,
ou População Economicamente Ativa. Destes, mais de
80 mil dedicam-se ás atividades industriais.
Acompanho, de longa data, o trabalho que suas
lideranças políticas e empresariais desenvolvem em
favor do progresso do município, e sua rápida trans formação num dos esteios da economia mineira.
É, portanto, com grande alegria, que dou parecer favorável à implantação da primeira emissora de
rádio comunitária em Contagem.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 383, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na legislação pertinentes, ficando caracterizado que a
Associação Comunitária Vitória de Radiodifusão
atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para
habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação
do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos , Presidente – Francelino Pereira,
Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARiA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.059, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 391, de
2002 (nº 1.424/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão – A CCOJAR
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jacutinga, Estado de
Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo o nº 391, de 2002 (nº 1.424, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão – ACCOJAR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Jacutinga, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 624, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 146, de 26 de
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março de 2001, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Cultural
Comunitária
Jacutinguense
de
Radiodifusão
–ACCOJAR (cf. fl. 18):
• Presidente – Nicola Antunes da Costa
• Vice-Presidente – Giuliana Pennacchi Pieroni
• Secretário – José Antonio da Silva
• Tesoureiro – Antonio Francisco Raffaelli Filho
• Diretor Administrativo – Carlos Roberto Grossi
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de sua relatora, a Deputada Angela Guadagnin.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo sub metido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 391, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Cultural Comunitária Jacutinguense de Radiodifusão – ACCOJAR atendeu a todos
os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo .outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos locais após deliberação do Congres so Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.060, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 398, de
2002 2002 nº 1.458/2001, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que outorga concessão à Emissoras Soledadense de Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Soledade, Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 398, de 2002 (nº 1.458, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Emissoras Soledadense de
Radiodifusão Ltda., para explorar o serviço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Soledade, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 535, de
2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 4 de
junho de 2001, que outorga concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do
empreendimento Emissoras Soledadense de
Radiodifusão Ltda. (cf. fl. 8):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Liliana M. P. Moraes da Silva

20.000

• Eduardo Bortolini

30.000

• Marlerne Terezinha Lodi Deitos

30.000

• Avelino Moraes da Silva

10.000

Total de Cotas

90.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de sua relatora, o Deputado o Maurilio Ferreira Lima.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 398, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Emissoras Soledadense de Radiodifusão Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da concessão, opinamos
pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente, – Emília Fernandes,
Relatora.

Novembro de 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.061, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de
2002 (nº 1.471/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Beneficente, Cultural e Social Borboremense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Borborema, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 403, de 2002 (nº 1.471, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Beneficente, Cultural e Social Borboremense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Borborema, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 740, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 48, de 22 de
fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de canal
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de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comunitária Beneficente, Cultural e Social Borboremense (cf. fl.
34):
• Presidente – Isaias Maha
• Vice-Presidente – Maria Helena Sassi Garcia
• 1º Secretário – Geraldo Valentim de Toledo
• 2º Secretário – José Carlos Barboza
• 1º Tesoureiro – Antonio Carlos Torres de Arruda
• 2º Tesoureiro – Arnaldo Martins Carvalho
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Marcos Afonso.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo sub metido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 403, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Comunitária Benefi cente, Cultural e Social Borboremense atendeu a to dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – Ri cardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são. antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.062, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 405, de
2002 (nº 1.493/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão da Difusora Mogiana Comunicação Ltda., para explorar serviço de ra diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado
de São Paulo.
Relator:Senador Romeu Tuma
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 405, de 2002 (nº 1.493, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a permissão da Difusora Mogiana Comunicação Ltda., para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.067,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 258,
de 14 de junho de 2000, que renova a permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empreendimento Difusora Mogiana Comunicação Ltda., (cf. fl. 87):
Nome do Sócio Cotista

Cotas de Participação

• Josmara Bi anco Molina

40.000

• Abib Salim Cury

10.000

Total de Cotas

50.000

O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecno lo gia, Comunicação e Infor mática da Câma ra dos De putados, que se guiu o
pa re cer favorável de seu relator, o Depu ta do Gas tão Vi eira.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 405, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Difusora Mogiana Comunicação Ltda., atendeu a todos os requisitos técnicos e lega is para habilitar-se à renovação da permissão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de De creto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – Ri cardo santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nadional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão.
antes de vencido o prazo, depende de decisão judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.063, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 409, de
2002 (nº 1.513/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Caxambuense
de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ca xambu, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
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I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 409, de 2002 (nº 1.513, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Caxambuense de Radiodi fusão a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Caxambu, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 734, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 85, de 22 de
fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de canal
de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comuni tária Caxambuense de Radiodifusão (cf. fl. 37):
• Presidente – José Luiz Fernandes Nogueira
• Vice-Presidente – Paulo César Levenhagen
dos Santos
• Secretária – Andréa Pereira Nogueira
• Tesoureiro – José Eugênio Pereira da Silva

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 409, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a Associação Comunitária Caxambuense
de Radiodifusão atendeu a todos os requisitos técnicos
e legais para habilitar-se à autorização, opinamos pela
Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Arlindo Porto, Relator.

O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator, o Deputado Jonival Lucas Junior.
Na Co missão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que
outorgam ou renovam concessão, permissão ou au torização para que se executem serviços de radiodi fusão sonora e de sons e imagens, nos termos do
art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna rela ciona uma série de informações a serem prestadas
e exigências a serem cumpridas pela entidade pre tendente, bem como pelo Ministério das Comunica ções, que devem instruir o processo submetido à
análise desta Comissão de Educação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.064, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 416, de
2002 (nº 1.407/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária do 3º Milênio de Agudos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Agudos, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Romeu Tuma

615
Quinta-feira 14 21489

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 416, de 2002 (nº 1.407, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária do 3º Milênio de
Agudos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Agudos, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 313, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 776,
de 20 de dezembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Rádio Comunitária do 3º Milênio de Agudos (cf. fl. 37):
• Presidente – João Baptista de Mattos
• Vice-Presidente – Maria Inês Pereira Bernardi
• Secretário – Wladimir de Vincenzo
• Diretor Financeiro – Ângelo Padial
• Diretor Administrativo – Nabal Tolosa Pires
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Sérgio Barcellos.
Na Co missão de Constituição e Justi ça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica le gislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 416, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Rádio Comunitária
do 3º Milênio de Agudos atendeu a todos os requisi tos técnicos e legais para habilitar-se à autorização,
opinamos pela APROVAÇÃO do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002, – Ri cardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.065, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 421, de
2002 (nº 1.550/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Comunitária e Educativa de Paracatu, para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
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I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 582, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato
constante do Decreto de 11 de junho de 2001, que ou torga concessão à Fundação Comunitária e Educativa
de Paracatu para executar, pelo prazo de quinze anos,
sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente
educativos, serviço de radiodifusão de sons e imagens
na cidade de Paracatu, Estado de Minas Gerais.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada
pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de 1996, a outorga será concedida mediante autorização do Senhor
Presidente da República e formalizada sob a forma de
convênio, após a aprovação do Congresso Nacional,
conforme disposto no art. 223, § 3º, da Constituição Fe deral.
A documentação anexada à Mensagem Presi dencial informa que o processo foi examinado pelos
órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação pertinente.
O referido projeto, examinado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável
de seu relator, o Deputado Ariston Andrade, e aprova ção daquele órgão colegiado. Já na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vaza do em boa técnica legislativa.
É a seguinte à direção da Fundação Comunitá ria e Educativa de Paracatu (cf. fls. 66/67):
• Diretor Presidente – Dilson Roquete Franco
• Diretor Vice-Presidente – Roberto Cândido
Meireles
• Diretor Administrativo e Financeiro – Marcelo
Gonçalves Queiroz
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de servi ço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observa das nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outor ga para exploração desse tipo de serviço não depen de de edital. Também não se aplicam à radiodifusão
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educativa as exigências da Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre formalidades e
critérios para a apreciação dos atos de outorga e re novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação pertinente, opinamos pela
APROVAÇÃO do ato de outorga em exame, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo nº 421, de 2002.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente Arlindo Porto, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
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Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
e) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivoS do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795(¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores
....................................................................................
PARECER Nº 1.066, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 426, de
2002 (nº 1. 605/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Rádio Comunitária de Oriximiná, RCO a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Oriximiná, Estado do Pará.
Relator: Senador Luiz Otávio

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

I – Relatório

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo o nº 426, de 2002 (nº 1.605, de 2002, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Rádio Comunitária de Oriximiná,
R.C.O. a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Oriximiná, Estado do Pará.

Complementa e modifica a Lei nº
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
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Por meio da Mensagem Presidencial nº 859, de
2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
149, de 26 de março de 2001, que autoriza a
exploração de canal de radiodifusão, nos termos do
art. 223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a
legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Rádio
Comunitária de Oriximiná – RCO (cf. fl. 37):
• Coordenador – Edivaldo Pereira de Souza
• Vice-Coordenador – Lauro Cé sar Corrêa
Cardoso
• Secretário – João Raimundo Ribeiro de Almeida
• Segunda Secretária – Maria Emilia Andrade
Miléo
• Tesoureira – Maria de Fátima Joca da Cunha
• Segunda Tesoureira – Wanilda S. Batista
• Diretor de Patrimônio – Assunção dos Reis
Mascarenhas
• Segundo Diretor de Patrimônio – Rui Tavares
Pimenta
• Diretor de Comunicação – Raimundo dos
Santos Souza
• Segundo Diretor de Comunicação – Denis
Lima da Gama
• Diretor de Operações – Orivaldo Maciel
• Segundo Diretor de Operações – Ronaldison
A. de Oliveira Farias
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, o Deputado Ariston Andrade.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
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pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 426, de 2002, não contraria as
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal, e que a Associação Rádio
Comunitária de Oriximiná, RCO, atendeu aos demais
requisito s técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela Aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Luiz Otávio, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.067, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 430, de
2002 (nº 1.329/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Pradopolense de Apoio à Educação e Cultura – APAEC a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pradópolis, Estado de São Paulo.
Relator:Senador Romeu Tuma
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 430, de 2002 (nº 1.329, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso ciação Pradopolense de Apoio à Educação e Cultura –
APAEC a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pradópolis, Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 732, de
2001, o Presidente da República submete ao Congres-
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so Nacional o ato constante da Portaria nº 98, de 22 de
fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de canal
de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado
com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Pradopolense de Apoio à Educação e Cultura (APAEC) (cf. fl. 37):
• Presidente – Valmir Aparecido de Mattos
• Vice-Presidente – Fernando José Antônio de
Souza
• Secretário – Anderson Odair Rossi
• Tesoureira – Marta Lúcia Rossi Mattos
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável
de seu relator, o Deputado Hermes Parcianello.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 430, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Associação Pradopolense de
Apoio à Educação e Cultura (APAEC) atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
autorização, opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Romeu Tuma, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.068, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 436, de
2002 (nº 1.584, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão da Fundação Padre Pelágio
– Rádio Xavantes de Ipameri para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Ipameri, Estado
de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 436, de 2002 (nº 1.584, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Fundação Padre Pelágio
– Rádio Xavantes de Ipameri para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Ipanieri, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 305,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante do Decreto de
26 de março de 2001, que renova a concessão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, §
3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Co municações ao Presidente da República, do cu mento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu de ferimento.
É a seguinte, a direção da Fundação Padre Pelágio – Rádio Xavantes de Ipameri (cf fl. 64):
• Diretor Presidente – Jesus Flores
• Diretor Tesoureiro – Alcides de Lima Júnior
• Diretor Administrativo – Tito Cardoso de Sousa
• Diretor de Divulgação – João Benedito da Silva
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Jorge Bittar.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autoriza ção para que se executem serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo sub metido à análise desta Comissão de Educação.

Novembro de 2002

III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 436, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Fundação Padre Pelágio – Rádio Xavantes de Ipameri atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à renovação da concessão, opinamos pela aprovação do ato,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. Ricardo Santos – Presidente, Mauro Miranda, Relator.
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I – Relatório

Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permis são dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................

Por meio da Mensagem Presidencial nº 992, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o art. 223, § 1º, da Constituição Federal, ato
constante da Portaria nº 235, de 18 de abril de 2001,
que outorga permissão à Fundação Rádio Educativa de
Iporá – FUNREI para executar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente
educativos, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Iporá, Estado de Goiás.
Nos termos do art. 16, § 10, do Regulamento dos
Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação
dada pelo Decreto nº 2.108, de 24 de dezembro de
1996, a outorga será concedida mediante autorização
do Senhor Presidente da República e formalizada sob
a forma de convênio, após a aprovação pelo Congresso
Nacional, conforme disposto no art. 223, § 3º da Constituição Federal.
O texto anexado à mensagem presidencial informa que a documentação foi examinada pelos órgãos
técnicos do Ministério das Comunicações, constatando-se estar o processo devidamente instruído e em
conformidade com a legislação per tinente.
O projeto em análise, examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do relator, Deputado Arolde de Oliveira, e
aprovação daquele órgão colegiado. Na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
É a seguinte à direção da Fundação Rádio Educativa de Iporá –FUNREI (cf. fl. 37):
• Presidente – Renato Cavalcante Correia da
Silva
• Supervisor Administrativo – Sidnei Valenlim
Bittencourt
• Supervisor Financeiro – Lázaro Faleiro Miranda

PARECER Nº 1.069, 2002

II – Análise

CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres so Nacional;
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de
2002 (nº 1.519/2000 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga per missão à Fundação Rádio Educativa de
Iporá – FUNREI, para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Iporá, Estado de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda

Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de ou torga de permissão, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa condiciona-se
ao cumprimento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para
exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação pertinente estabelece que a outorga
de permissão para exploração desse tipo de serviço
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não depende de edital. Tampouco se aplicam à radiodifusão educativa as exigências da Resolução do Senado
Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre formalidades
e critérios para a apreciação dos atos de outorga e re novação de concessão e permissão para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens.
Além disso, devido à sua especificidade, os canais
de radiodifusão educativa são reservados à exploração
da União, estados e municípios, universidades e fundações constituídas no Brasil, com finalidade educativa,
conforme preceitua o art. 14 do Decreto nº 236, de 28
de fevereiro de 1967, que complementou e modificou a
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
III – Voto
Diante da regularidade dos procedimentos e do
cumprimento da legislação per tinente, opinamos pela
Aprovação do ato de outorga em exame, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo nº 438, de 2002.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Mauro Miranda,
Relator.

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuiçoes Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º – A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º – O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do
Congresso Nacional, na forma dos parágrafos
anteriores.
§ 4º – O cancelamento da concessão ou
permissão, antes de vencido o prazo, depende de
decisão judicial.
§ 5º – O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO-LEI N. 236 –
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.112 (*), de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
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Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o código Brasileiro de Tele comunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão edu cativa não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica ções.
....................................................................................
DECRETO N. 52.795 –
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108 –
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795 (¹), de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores
....................................................................................
PARECER Nº 1.070, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 441, de
2002 (nº 1.538/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão da Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Santo Antônio da Patrulha,
Estado do Rio Grande do Sul.
Relatora: Senadora Emilia Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 441, de 2002 (nº 1.538, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Sociedade de Radiodifu são Itapuí Ltda., para explorar o serviço de radiodifu são sonora em onda média na cidade de Santo Antô nio da Patrulha, Estado do Rio Grande do Sul.
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Por meio da Mensagem Presidencial nº 703, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante do Decreto de 25 de junho de
2001, que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Sociedade de Radiodifusão Itapuí Ltda.,
(cf. fl. 86):
• Diretor Presidente e Diretor Comercial –
Nelcy Adão de Souza
O referido projeto foi aprovado pela Comissão de
Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da
Câmara dos Deputados, que seguiu 9 parecer favorável
de seu relator, o Deputado Hermes Parcianello.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica
legislativa.
II – Analise
O processo de exame e apreciação, pelo
Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo
que outorgam ou renovam concessão, permissão ou
autorização para que se executem serviços de
radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos
do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer,
nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna
relaciona uma série de informações a serem
prestadas e exigências a serem cumpridas pela
entidade pretendente, bem como pelo Ministério das
Comunicações, que devem instruir o processo
submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 441, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade Sociedade de
Radiodifusão Itapuí Ltda., atendeu a todos os requisitos
técnicos e legais para habilitar-se à renovação da
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Carlos Santos, Presidente – Emília Fernandes, Relatora.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dois
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.071, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 446, de
2002 (nº 1.578/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à RBN – Rede Brasil Norte de
Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Santarém, Estado do Pará.
Relator: Senador Luiz Otávio
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I – Relatório

III – Voto

Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto de
Decreto Legislativo nº 446, de 2002 (nº 1.578, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão de sons
e imagens na cidade de Santarém, Estado do Pará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.504,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 11 de
outubro de 2000, que outorga concessão para a ex ploração de canal de radiodifusão de sons e imagens,
nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223,
§ 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente soli citação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à composição acionária do empre endimento Rede Brasil Norte de Comunicação Ltda.
(cf. fl. 37):

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 446, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a entidade RBN – Rede Brasil Nor te de Comunicação Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da
concessão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 5 de novembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente – Luiz Otávio, Relator.

Nome do Sócio Cotista
•Alessandro de Assis Gomes

Cotas de Participação
2.500

• Antônio Eloísio Souza

2.500

Total de Cotas

5.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer
favorável de seu relator, o Deputado Roland Lavigne.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Re dação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico,
constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Con gresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autori zação para que se executem serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223
da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa
do Legislativo, às formalidades e aos critérios estabe lecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado
Federal. Essa norma interna relaciona uma série de
informações a serem prestadas e exigências a serem
cumpridas pela entidade pretendente, bem como
pelo Ministério das Comunicações, que devem instru ir o processo submetido à análise desta Comissão de
Educação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições Do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos
sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão
dependerá de aprovação de, no mínimo, dois quintos do
Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso
Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.072, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Econô micos, sobre o Ofício nº S/11, de 1982 nº
418, na origem),do Estado do Pará, solicitando autorização do Senado Federal
para alienar uma área de terras devolutas
situada no Município de Moju, à firma
Sococo-Agroindústrias da Amazônia
Ltda., com base no ofício nº 139/02, daquele governo, que solicite o prosseguimento da tramitação da matéria,
Relator: Senador Geraldo Melo

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

I – Relatório
Mediante o Oficio “S” nº 11, de 1982 (ofício nº
0418/82-GG, na origem), datado de 5-5-82, o então
Governador do Estado do Pará, Doutor Alacid da Silva Nunes, em obedi6ncia ao art. 171 da Constituição
de 1967, solicitou ao Senado Federal autorização
para alienar uma área de terras devolutas daquela
Unidade da Federação, com aproximadamente dezesseis mil hectares, situada no Município de Moju, à
empresa Sococo–Agroindústrias da Amazônia Ltda.
Aos autos foi juntado o Processo nº 006850/80,
do Instituto de Terras do Pará, que relata e documenta
os procedimentos levados a efeito no Estado do Pará,
com vistas à alienação da citada área de terras.
No Senado Federal, ainda na vigência da Constituição de 1967, o pedido de autorização teve a sua tramitação dificultada, em face da ausência de documentos
e informações indispensáveis à precisa análise do pleito.
O processo foi mantido em diligência, tendo sido
remetido à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), já na vigência da Constituição de 1988,
por despacho da Presidência do Senado Federal,
para que fosse instruído à vista das disposições cons titucionais em vigor a partir da promulgação da nova
Carta.
Após aguardar a deliberação da referida Comissão durante extenso período de tempo, mais de treze
anos, finalmente, em 8 de maio de 2002, foi aprovado
o relatório do Senador Romero Jucá, designado Relator Ad Hoc pelo Presidente da Comissão, que passou
a constituir o Parecer nº 382/2002-CCJ, cuja conclusão é pela remessa dos presentes autos a Presidência do Congresso Nacional, para que esta delibere
acerca do prosseguimento da tramitação do pedido,
em face da nova competência fixada pela Constituição
de 1988 sobre autorização para alienação de terras
públicas.
Esgotado o prazo para apresentação de recurso,
conforme prevê o art. 254 do Regimento Interno, sem
que tenha havido interposição de recurso, a Presidência da Casa determinou, em 23 de maio de 2002, o
arquivamento definitivo da matéria, fato esse cientificado ao Governador do Estado do Pará, mediante o
Oficio nº 526/2002, datado de 28 do referido mês e
ano.
Entretanto, em 10 de junho de 2002, a Presidência comunicou ao Plenário que em face da manifestação daquele Governo [do Estado do Pará], através do
Ofício nº 139/02-GG, pelo prosseguimento da tramitação da matéria, a Presidência recebe o referido expediente como recurso.
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Finalmente, a matéria vem a esta Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE), nos termos do art. 99,
II, do Regimento Interno, para os fins previstos no art.
49, XVII, da Constituição Federal.
II – Análise
A Constituição de 1988, em seu artigo 188, § 1º,
determina que a alienação ou a concessão, a qual quer título, de terras públicas com área superior a dois
mil e quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica,
ainda que por interposta pessoa, dependerá de pré via aprovação do Congresso Nacional.
A Carta de 1988 também determina que é da
competência exclusiva do Congresso Nacional apro var, previamente, a alienação ou concessão de terras
públicas com área superior a dois mil e quinhentos
hectares.
Por sua vez, o art. 99, II, do Regimento Interno
estabelece que compete a CAE opinar sobre proposi ções pertinentes a alienação ou concessão de terras
públicas com área superior a dois mil e quinhentos
hectares.
No caso sob exame, os procedimentos de ven da da área de terras devolutas do Estado do Pará à
empresa já nomeada avançaram até a expedição de
Título Provisório, com o pagamento, pela empresa, de
trinta por cento do valor da terra nua, tendo por base a
tabela de custas em vigor à época.
Trata-se de alienação cujos procedimentos se
desenvolveram em administrações anteriores do
Estado do Pará. Ademais, tudo o que os autos rela tam se passou antes da vigência da Carta de 1988.
Assim, o projeto técnico-econômico da empresa
Sococo – Agroindústrias da Amazônia Ltda., e dema is documentos que instruem o processo submetido à
análise do Senado, com vistas à aquisição das terras
integrantes do patrimônio do Estado do Pará, foram
apresentados ao Governo daquele Estado ainda no
final dos anos oitenta.
No entanto, o Exmº Senhor Governador do Esta do do Pará encaminhou a esta Casa o Oficio nº
139/02-GG, de 4 de junho de 2002, em resposta à co municação do Presidente do Senado determinando o
arquivamento da solicitação do pedido de alienação de
terras em exame, mediante o qual manifesta que ainda
persistem os elevados interesses que motivaram aque la solicitação, razão pela qual solicita o prosseguimento
da tramitação daquela matéria, assegurando, assim, os
reais benefícios para o nosso Estado dos valiosos investimentos decorrentes daquele projeto.
A autorização para a alienação da área, que a
anterior Constituição incluía na competência privativa
do Senado Federal, já agora está inserida na compe-
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tência exclusiva do Congresso Nacional. Em conseqüência, o próprio instrumento legislativo, que antes era
hábil para autorizar a alienação, qual seja, uma resolução do Senado Federal, já agora teria de ser substituído por decreto legislativo do Congresso Nacional.
Trata-se, portanto, de matéria que deve ser submetida, separadamente, à deliberação das duas Ca sas do Congresso Nacional, tendo em vista que os
casos de reunião em sessão conjunta são aqueles
previstos, em numerus clausus, no art. 57, § 3º da
Constituição Federal.
Quanto à Casa que deve ter a atribuição de iniciar a tramitação da matéria, não há norma específica,
constitucional ou regimental, que defina qual delas
terá precedência. Contudo, dada a natureza da autorização solicitada, não há prejuízo em que a tramitação comece numa ou noutra Casa congressual.
Deve-se alegar, no entanto, que o pedido de alienação de terras de propriedade de um Estado-membro
diz respeito à Federação, cabendo ao Senado Federal representar, de forma igualitária, as unidades federativas e os seus interesses, como nesse caso.
O projeto apresentado pela empresa Sococo,
sediada em Maceió–AL, de capital integralmente brasileiro, previa o plantio de 1,4 milhões de pés de co queiro de alta produtividade, a instalação de uma in dústria de beneficiamento de coco, com a obtenção
de quatro produtos básicos: leite de coco, coco ralado, óleo de coco e torta.
De acordo com o projeto, quando fosse alcançada a plena produção seriam demandados um mil e
quinhentos empregados na atividade agrícola e cerca
de quinhentos na indústria, devendo a produção da
empresa ser destinada ao mercado interno e externo,
com prioridade para o primeiro.
Devemos destacar – que ao longo do tempo de
tramitação da matéria nesta Casa decorreram cinco
quatriênios de mandato de Governo do Estado do
Pará, sem que nenhum Governador daquele Estado
tenha manifestado qualquer objeção ao pedido de
autorização para a alienação da terra pretendia pela
empresa. Ao revés, o atual Governador reafirmou o
interesse do Governo Estadual em que a decisão do
Senado Federal seja favorável ao pleito da empresa,
em razão dos reais benefícios para o Estado do Pará
dos valiosos investimentos decorrentes daquele
projeto, conforme expressou em seu oficio ao
Presidente desta Casa.
III – Voto
Em face do exposto, opinamos pelo atendimento da autorização solicitada, nos termos do seguinte:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 561, DE 2002
Autoriza o Governo do Estado do
Pará a alienar terras de propriedade des se Estado, até o limite de 16.000 (dezesseis mil) hectares, à Sococo – Agroindústrias da Amazônia Ltda.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Congresso Nacional, à vista do pedido
que lhe foi dirigido e devidamente instruído, autoriza o
Governo do Estado do Pará a alienar terras de propri edade desse Estado, até o limite de 16.000 (dezesse is mil) hectares, a Sococo – Agroindústrias da Amazô nia Ltda., de acordo com o processo administrativo
formalizado.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Sala da Comissão, – Ricardo Santos, Presi dente – Geraldo Melo, Relator.
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DOCUMENTO ANEXADO PELA
SECRETARIA–GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO:
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
Ofício nº 139 102-GG
Belém, 4 de junho de 2002
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF.
Senhor Presidente,
Ao registrar o recebimento do Ofício nº 526(SF),
da Presidência do Senado Federal, datado de 28 de
maio de 2002, em que é comunicado o arquivamento
da solicitação de autorização para que o Estado do
Pará possa alienar área de terras devolutas, situadas
no Município de Mojú, para a Empresa Socôco
S/A–Agroindústrias da Amazônia, devo manifestar
que ainda persistem os elevados interesses que motivaram aquela solicitação, razão pela qual solicito a
Vossa Excelência o prosseguimento da tramitação
daquela matéria, assegurando, assim, os reais benefícios para o nosso Estado dos valiosos investimentos
decorrentes daquele projeto.
Na certeza do bom acolhimento a esta solicitação, aproveito o ensejo para renovar a Vossa Exce lência os protestos de elevado apreço e distinta consideração. – Almir Gabriel, Governador do Estado
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XVII – aprovar, previamente, a alienação ou
concessão de terras públicas com área superior a
dois mil e quinhentos hectares.
....................................................................................
Art. 57. O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 15 de fevereiro a 30
de junho e de 10 de agosto a 15 de dezembro.
....................................................................................
§ 3º Além de outros casos previstos nesta
Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal reunir-se-ão em sessão conjunta para:
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I – inaugurar a sessão legislativa;
II – elaborar o regimento comum e regular a cria ção de serviços comuns às duas Casas;
III – receber o compromisso do Presidente e do
Vice-Presidente da República;
IV – conhecer do veto e sobre ele deliberar.
....................................................................................
Art. 188. A destinação de terras públicas e devo lutas será compatibilizada com a política agrícola e
com o plano nacional de reforma agrária.
§ 1º A alienação ou a concessão, a qualquer tí tulo, de terras públicas com área superior a dois mil e
quinhentos hectares a pessoa física ou jurídica, ainda
que por interposta pessoa, dependerá de prévia apro vação do Congresso Nacional.
....................................................................................
PARECER Nº 1.073, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de
2002 (nº 2.098, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Super Rádio DM Ltda., para ex plorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo.
Relator: Senador Ricardo Santos
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o
Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de 2002 (nº
2.098, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Super Rádio DM Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Alegre, Estado
do Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº
749/01, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
157, de 27 de março de 2001, que outorga
permissão para exploração de canal de radiodifusão
sonora em freqüência modulada nos termos do art.
49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da
Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das
Comunicações ao Presidente da República,
documento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu
deferimento.
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É a seguinte à composição acionária do
empreendimento Super Rádio DM Ltda., (cf. fls. 10):
Nome do Sócio Cotista

Cota de Participação

• Antonio Carlos Q. Lopes

2.500

• Zelmínia Quinteiro Lopes

2.500

Total de Cotas

5.000

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, e na Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o
projeto foi considerado jurídico, constitucional e
vazado em boa técnica legislativa, com parecer
favorável do Deputado Ricardo Ferraço.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comissão de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orienta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Comissão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislativo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do Regimento Interno do Senado Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
os requisitos constitucionais formais relativos à com petência legislativa da União e às atribuições do Congresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
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III – Voto

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA, Nº

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 551, de 2002, não detectou
violação das formalidades estabelecidas na Resolu ção nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não haven do reparos quanto aos aspectos de constitucionalida de, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decre to Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 2002. –
Luiz Pontes, Presidente – Ricardo Santos, Relator.

Nos termos do artigo 336, inciso II, combinado
com o artigo 338, inciso IV, do Regimento Interno do
Senado Federal, requer urgência, para o Projeto de
Decreto Legislativo nº 551, de 2002 que “Aprova o ato
que outorga permissão à Super Rádio DM Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Alegre, Estado do Espírito
Santo.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002. –
Senador Ricardo Santos – Luiz Pontes – Mauro Miranda – Eduardo Suplicy – Lúcio Alcântara – Geraldo Althoff – Emília Fernandes – Ney Suassuna –
Moreira Mendes – Lindberg Cury – Geraldo Cândido – Nabor Júnior – Waldeck Ornélas – Roberto Saturnino – Luiz Otávio – Antônio Carlos Júnior.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou permissão dependerá de aprovação de, no mínimo, dais
quintos do Congresso Nacional, em votação nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
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§ 4º O cancelamento da concessão ou permis são, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que os Projetos de De creto Legislativo nºs 553 a 559, de 2002, que aca bam de ser lidos, tramitarão com prazo determinado
de quarenta e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º,
da Constituição Federal, e de acordo com o art. 122,
II, “b”, do Regimento Interno, poderão receber emen das, pelo prazo de cinco dias úteis, perante a Comis são de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que os Projetos de Re solução nºs 68 e 69, de 2002, resultantes de parece res lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa du rante cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos
termos do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno, do
Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que foi encaminhado à
publicação parecer da Comissão de Assuntos Econô micos, que conclui pela apresentação do Projeto de
Decreto Legislativo nº 560, de 2002, que aprova a
Programação Monetária para o quarto trimestre de
2002.
A matéria constará da pauta da sessão delibera tiva ordinária de amanhã, nos termos do art. 353, pa rágrafo único, do Regimento Interno, quando poderão
ser oferecidas emendas até o encerramento da dis cussão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que o Projeto de De creto Legislativo nº 561, de 2002, resultante de pa recer lido anteriormente, ficará perante a Mesa duran te cinco dias úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do Regimento Interno do Sena do Federal.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há ora dores inscritos.
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca valcanti, por vinte minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, encon tra-se hoje na Ordem do Dia o Item 3, uma proposta
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de emenda à Constituição de minha autoria, apoiada
por outros Srs. Senadores, que objetiva garantir às
universidades federais localizadas na Amazônia Legal um percentual do que a União arrecada nos Estados com o IPI e o Imposto de Renda.
Hoje, do bolo arrecadado, é devolvido aos Estados 47%, na forma do FPE, Fundo de Participação
dos Estados, do FPM, Fundo de Participação dos Municípios, e dos fundos constitucionais. Pois bem, a minha proposta está acrescentando a essa arrecadação mais 0,5% para ser destinado às universidades
federais da Amazônia Legal.
Sr. Presidente, essa emenda constitucional foi
fruto de um debate dos reitores das universidades da
Amazônia Legal, que atravessam, como de resto as
universidade federais de todo o País, dificuldades
imensas. Mas as nossas atravessam dificuldades maiores ainda, até porque se trata daquela velha história:
sempre há um carreamento maior de recursos para
aquelas instituições que têm maior número de alunos
e que são mais consolidadas. Com isso, as universidades da Amazônia, notadamente as Universidades
Federais de Roraima e do Amapá, que estão em pro cesso de consolidação, atravessam, realmente, dificuldades enormes.
Esta proposta é uma ação afirmativa para a
Amazônia, porque tanto se fala no que não se deve e
não se pode fazer naquela região, mas não se diz
exatamente o que se pode e se deve fazer. Algo que
se pode e se deve fazer na Amazônia é apoiar o ensino superior por intermédio das instituições federais
de ensino.
Estamos, na Amazônia, num laboratório a céu
aberto, e vemos a toda hora, na imprensa, denúncias
de que pesquisadores estrangeiros, de maneira ilegal
e clandestina, estão pesquisando a nossa biodiversidade. Isso já é um fato público e notório, publicado em
revista de renome, em jornais de circulação nacional
e inclusive nas emissoras de televisão, como a Rede
Globo. Portanto, muito importante seria que nossas
universidades tivessem capacidade não somente de
graduar adequadamente os seus alunos, mas também de pesquisar e investir na pós-graduação dos
seus professores. Por isso a razão dessa emenda,
que foi, inclusive, Sr. Presidente, aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, passando, portanto, pelos cinco dias de discussão, em primeiro turno, e, hoje, está em votação
em primeiro turno.
Quero fazer um apelo a todas as Lideranças
Partidárias, a todos os Senadores, dos diversos Estados, para que aprovem essa emenda, a fim de que
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possamos dar às instituições federais de ensino su perior na Amazônia uma condição mais segura do
ponto de vista do ensino, da pesquisa e da melhoria
de vida do povo em geral.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concedo, com muito prazer, o aparte ao Senador
Romero Jucá, do meu Estado, Roraima.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Sena dor Mozarildo Cavalcanti, pedi este aparte a V. Exª,
primeiro, para registrar a importância dessa proposta.
Considero sua proposta extremamente relevante, não
só para a Amazônia, mas para o Brasil. Muito se diz
que temos a maior biodiversidade do Planeta. V. Exª,
como eu e o Senador Eduardo Siqueira Campos, mo radores da Amazônia, sabe que só vamos tê-la de senvolvida se tivermos tecnologia, conhecimento e
condição de desenvolvimento auto-sustentado na re gião. Para que isso ocorra é preciso que se molde a
região segundo um formato inteligente. Sem dúvida
nenhuma, fortalecer as universidades, agregar recur sos para a pesquisa, para a extensão – porque é im portante que a universidade possa interagir com o homem ribeirinho, com o homem da vicinal, dando-lhe
condição de produzir sem prejudicar o meio ambiente
e, enfim, ter uma qualidade de vida melhor –, para o
ensino mesmo, são vertentes fundamentais para que
a região possa dar um salto de qualidade, possa se
desenvolver. Quero, aqui, registrar o meu apoio veemente a essa proposta. Entendo que todos os Sena dores da Amazônia devem lutar por ela, pelo que vai
representar para a Amazônia, e, mais do que isso,
que os Senadores que não são da Amazônia também
devem cerrar fileiras ao lado dessa proposta, dando
uma grande demonstração da prioridade política que
o Brasil tem com a Amazônia. Dar prioridade política
também é definir recursos e, em muitos casos, como
farão outros Estados, principalmente os desenvolvi dos, abrir mão de pequeno montante de recurso para
dar à Amazônia condição para que dê um salto de
qualidade no desenvolvimento auto-sustentado, por
meio de várias ações, e uma delas, fundamental, é o
fortalecimento das universidades da região. Portanto,
quero parabenizá-lo e dizer que estaremos aqui, fir mes, defendendo essa proposta, porque ela é impor tante para Roraima, para a Amazônia e para o Brasil.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço o aparte e o apoio de V. Exª, que já foi Go vernador do Território de Roraima e o primeiro Gover nador nomeado do Estado de Roraima – já que a
Constituição assim exigia. V. Exª sabe muito bem da
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importância da Universidade de Roraima para o nos so Estado. Não fora a nossa universidade, eu diria
mesmo que o nosso Estado estaria fadado ao insucesso. E isso vale para todos os Estados da Amazônia. E V. Exª disse muito bem: é importante que esse
tema não seja olhado como um tema dos Parlamentares da Amazônia apenas, mas como um tema nacional. É preciso que, efetivamente – e eu já disse desta
tribuna, referindo-me ao novo Presidente da República –, a Amazônia passe a integrar a preocupação nacional no próximo Governo. Até aqui, nós temos tra balhado por espasmos. E creio que a aprovação desta emenda constitucional constitui um passo fundamental para a Amazônia ser inserida como prioridade
nacional, já que ela representa 60% do território nacional.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (Bloco/PSDB
– TO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Pois não. Concedo, com muito prazer, o aparte ao
Senador Eduardo Siqueira Campos, do Tocantins.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (Bloco/PSDB
– TO) – Senador Mozarildo Cavalcanti, quero associar as minhas palavras às palavras do Líder Romero
Jucá no tocante à iniciativa de V. Exª. Quando V. Exª
se refere à Amazônia Legal, à Região Nor te do País,
V. Exª inclui o Tocantins, porque assim quiseram os
Constituintes de 1988, ou seja, que o Tocantins integrasse a Amazônia Legal, a Região Norte, já que es tamos acima do Paralelo 13. Nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, V. Exª tem se notabilizado nesta Casa
por tratar de questões eminentemente estratégicas,
não para a nossa região, mas para o País. V. Exª é autor de projetos de redivisão territorial; V. Exª é o autor
e criador da CPI das ONGs; V. Exª trata da questão da
demarcação das terras indígenas; da intromissão in ternacional na Amazônia. Eu diria, Senador Mozarildo
Cavalcanti, que não só o povo de Roraima, mas o
povo brasileiro que assiste à TV Senado deve reconhecer em V. Exª um dos homens de maior visão dentro desta Casa no tema ocupação racional da vastidão do território brasileiro. Não apenas por essa iniciativa de que V. Exª fala hoje, a das universidades na
Região Norte, a das universidades da Amazônia Le gal, mas por tudo o que tem marcado a atuação de V.
Exª nesta Casa, quero dizer que nós, tocantinenses,
nos orgulhamos muito de V. Exª. Todos esses assuntos que são estratégicos, e que certamente vão pre dominar nos debates nesta Casa este ano, V. Exª
aborda. Estaremos juntos, associados, não por uma
questão de região, mas para diminuir as desigualdades regionais, empreitada à frente da qual V. Exª está.
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Parabenizo-o por essa e por outras iniciativas, e que ro dizer que o Brasil, verdadeiramente, torna-se pos sível e viável se procedermos assim como pensa V.
Exª. Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Eu é que agradeço o aparte de V. Exª, Senador Eduardo Siqueira Campos, porque sei do empenho de V.
Exª, assim como sei do empenho do seu pai, o com panheiro e Constituinte Siqueira Campos, Governa dor do Tocantins até recentemente. Realmente co mungamos dos mesmos ideais, de não apenas de fender a nossa região, o que é uma obrigação nossa,
mas de fazer com que os brasileiros de todos os re cantos do Brasil entendam a Amazônia como solução
para muitos dos problemas do Brasil, e não como um
problema para o Brasil.
Portanto, penso que é justamente com ações
afirmativas em favor da Amazônia que poderemos
desmistificar muita coisa dita a respeito da nossa re gião. Temos, ali, mais de 25 milhões de habitantes –
ontem, tive a insatisfação de registrar um artigo publi cado na Gazeta Mercantil, com comentário da Bancada paulista na Câmara dos Deputados que recla mava da pouca representação política de São Paulo
na Comissão de Orçamento.
Felizmente, esta proposta, Senador Eduardo Siqueira Campos, teve, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, não só o voto como a demonstra ção favorável da unanimidade dos Senadores de to dos os Estados do País. Portanto, trata-se não só da
aprovação pelo voto unânime, mas da manifestação
também unânime de todos os Senadores, que, espe ro, se repita hoje na votação em primeiro turno.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Concedo, com muito prazer, o aparte ao Senador
Nabor Júnior, do querido Estado do Acre.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Eminente
Senador Mozarildo Cavalcanti, também desejo mani festar o meu irrestrito apoio à proposta de emenda
constitucional que V. Exª apresentou, que consta
como terceiro item da pauta da Ordem do Dia da ses são de hoje. Na verdade, esses recursos que a emenda de V. Exª preconiza sejam aplicados nas universi dades federais existentes na região amazônica vêm
melhorar, realmente, a situação daquelas instituições,
que é muito difícil. Pelo menos a Universidade Federal
do Acre está fadada a ter alguns cursos fechados, in clusive o de Direito, por falta de recursos. Nobre Se nador, há muito tempo não se faz concurso para ad -
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missão de novos professores e a universidade se vê
obrigada a contratar professores temporários, sem a
necessária formação acadêmica, para gerir algumas
cadeiras essenciais à formação dos nossos jovens. É
bom que se ressalte um outro aspecto, que V. Exª
destacou no seu pronunciamento: que esse percentual de 0,5% vai incidir sobre a arrecadação do Imposto
de Renda e do IPI da própria região. Portanto, ele não
vai afetar as outras regiões. A emenda de V. Exª estabelece que esse acréscimo incida sobre a arrecadação de Imposto de Renda e do IPI da região amazônica, para beneficiar instituições universitárias da região. Cumprimento V. Exª e desde já quero emprestar
o meu apoio e dizer que estarei aqui para votar favoravelmente à proposta de V. Exª.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço o apoio antecipadamente manifestado
por V. Exª, Senador Nabor Júnior.
Quero aproveitar uma observação feita por V.
Exª no seu aparte, sobre a contratação de professores temporários pelas nossas universidades, para dizer que a situação é pior. Algumas universidades federais da Amazônia – e talvez do resto do Brasil – estão admitindo a figura do professor voluntário, porque
sequer há dinheiro para pagar o professor temporário
ou substituto.
Realmente é lamentável a situação vexatória
que vivemos em nosso País. E enquanto não resolvermos a equação do desenvolvimento das regiões
menos favorecidas, acabando com as desigualdades
regionais, teremos essa situação cada vez mais agravada. Qualquer pessoa do Norte ou do Nordeste – e
aqui estou falando especificamente da Amazônia –
que tenha um pouco mais de recursos manda seus filhos estudarem em São Paulo ou no Rio de Janeiro. A
conseqüência disso é o agravamento dos problemas
nos grandes centros e o esvaziamento das nossas regiões. Por quê? Porque as nossas universidades não
adquirem a confiança e a condição que deveriam adquirir. Na proposta mantenho o valor constitucionalmente amarrado, para que os nossos reitores não te nham de vir a Brasília, de vez em quando, com pires
na mão, implorando recursos até para pagar a conta
de energia elétrica das universidades, como aconteceu recentemente com a Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
Por isso penso que essa emenda constitucional
vai duplamente ao encontro do que defendemos. Primeiro, ajuda no combate à desigualdade regional
pelo caminho mais importante, que é o da educação.
E, em segundo lugar, realmente ela faz uma repartição da arrecadação de forma a beneficiar uma região
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que representa 60% do País e que, paradoxalmente,
é a menos assistida.
Portanto, tenho confiança e reitero o apelo.
Espero merecer o voto de todos os colegas Senado res, de todas as regiões, pela aprovação dessa pro posta de emenda constitucional que apresentei, mas
que, repito, teve origem na discussão dos reitores de
todas as universidades federais da Amazônia Legal.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos,
por permuta com o Senador Francelino Pereira.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Sena dores, este Plenário e a Nação brasileira assistiram,
ontem, nesta Casa, à posse do eminente Senador
Olivir Gabardo, representante do Estado do Paraná
que retorna ao Congresso Nacional desta vez em virtude de licença do eminente Senador Álvaro Dias.
Sr. Presidente, registro, em primeiro lugar, que o
nome Olivir Gabardo me remete à infância. Na déca da de 70, época em que o meu pai, na condição de
Deputado Federal, representava o então Norte de
Goiás, e convivia com V. Exª, Senador Edison Lobão,
que preside a sessão neste momento, teve ele a hon ra de dividir o plenário da Câmara dos Deputados
com o autêntico integrante da Bancada do PMDB, o
Deputado Olivir Gabardo.
Esse nome, Sr. Presidente, tem uma forte pre sença em um dos períodos mais difíceis vi vidos por
esta Nação. O Deputado Oli vir Gabardo honrou a
população do Paraná, tendo sido, por seguidas ve zes, eleito Deputado Federal. E, agora, volta ele ao
Congresso Na cional, desta vez na condição de Se nador.
Sr. Presidente, eu, que desde menino fui apaixonado pela política, tive oportunidade de conhecer S. Exª
e de presenciar a vinda do Governador Siqueira Cam pos, do Governador eleito do nosso Estado, e de vários
outros Parlamentares, como Efraim Morais, da Paraíba,
e de todos os companheiros que aqui estavam para
prestigiar e homenagear a posse do Senador Olivir Ga bardo. E tenho hoje a alegria de dizer, com a autoriza ção do meu eminente colega Olivir Gabardo, que, após
ter sido empossado nesta Casa e de ter declarado estar
assumindo sem uma filiação partidária, teve S. Exª a
honraria maior – que tive eu também em um determina do momento da minha vida pública –, que foi ter a sua fi-

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

cha abonada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente
Fernando Henrique Cardoso.
Incluo-me entre aqueles que vêem Sua Excelência como um grande estadista, como um homem
que elevou o Brasil à condição de ser reconhecido internacionalmente como a grande liderança da América do Sul, da América Latina.
Sr. Presidente, o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, que tem sido um grande magistrado, que tem promovido a mais democrática de to das as transições de que se tem notícia, que propiciou toda essa estabilidade ao País durante oito anos,
com a sua mão, com o conhecimento e em reconhecimento ao que representa o nome Olivir Gabardo não
só para o Paraná mas para o País, assinou e abonou
a ficha deste grande Senador que passa a integrar a
Bancada do PSDB, Partido a que tenho a honra de
pertencer.
Sr. Presidente, inicialmente, era esta a informação que eu gostaria de prestar: o nosso Partido passa
a ter mais um integrante. E isso é de grande relevância, por se tratar de um resgate que estamos fazendo
junto ao povo do Estado do Paraná. Sem dúvida alguma, estamos engrandecendo bastante nossos quadros nesta Casa.
O Sr. Olivir Gabardo (Sem Partido – PR) – Senador Eduardo Siqueira Campos, V. Exª me concede
um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Ouço, com muita alegria, o aparte
de V. Exª, Senador Olivir Gabardo.
O Sr. Olivir Gabardo (Sem Partido – PR) – Eminente Senador Eduardo Siqueira Campos, inicialmente, desejo dizer do meu profundo reconhecimento e alegria ao ouvir as expressões de homenagem
que V. Exª dedica a este velho político que, nos idos
de 1970, foi companheiro do seu pai na Câmara dos
Deputados. Tive a honra de com ele percorrer várias
vezes este Brasil em missões da Casa a que pertencíamos. Essa amizade é longa. A atuação do pai de V.
Exª na Câmara dos Deputados foi brilhante, tendo ele
lutado pela criação do Estado do Tocantins. S. Exª
merece, de nossa parte, as melhores homenagens.
Conheci V. Exª ainda garoto e o cumprimento por sua
brilhante trajetória, que acompanha a do seu eminente pai. Aqui, no Congresso Nacional, pude me reencontrar com V. Exª, e quero dizer que me senti extremamente honrado e gratificado ao receber o convite
de Sua Excelência o Senhor Presidente da República
para integrar o seu Partido, ao qual, aliás, já pertenci.
O PSDB foi o meu segundo partido, depois do PMDB,
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e tive a honra de presidi-lo por dois anos, na licença
do Presidente efetivo, Senador Álvaro Dias. Estou
nesta Casa por um período breve de quatro meses,
mas devo dizer a V. Exª que, para quem percorreu o
Congresso Nacional durante dezesseis anos, em qua tro mandatos, é motivo de grande alegria e orgulho estar aqui num momento tão importante da vida nacional.
Estamos vivenciando problemas sérios, graves, a se rem enfrentados pelas Lideranças nacionais, e o Con gresso tem, efetivamente, um papel importantíssimo a
desempenhar nesta quadra que estamos vivendo. Qu ero dizer a V. Exª, Senador Eduardo Siqueira Campos,
que é com muita honra e alegria que passo a fazer par te, novamente, do PSDB, para aqui atuar ao lado de
grandes companheiros que hoje estão integrando
esse Partido no Senado da República. Agradeço, mais
uma vez, a V. Exª, e peço que transmita o meu muito
obrigado ao Governador Siqueira Campos, ao Gover nador Marcelo Miranda, pelas suas presenças, que
me honraram no dia da minha posse. Muito obrigado
a V. Exª pelas expressões carinhosas e gentis que
tem para com este seu Senador amigo.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Sr. Presidente, eminente colega,
Senador Olivir Gabardo, quero aqui repetir um peque no trecho de autoria de Beto Guedes, eminente com positor mineiro, que diz: “Eu invento coisas e não paro
de sonhar, sonhar já é alguma coisa, mais que não
sonhar”. Desde menino, Senador Olivir Gabardo,
acompanhando a trajetória de meu pai, tenho muitos
sonhos, mas não poderia imaginar jamais que teria a
honra de dividir com V. Exª este mesmo plenário, com
o mesmo objetivo de defender os nossos Estados e o
nosso País.
Quero, agora, Sr. Presidente e nobres Pares,
trazer ao conhecimento do Plenário desta Casa e do
povo tocantinense duas matérias veiculadas na im prensa – uma, na Folha de S. Paulo, e a outra, no jornal O Globo –, que se referem diretamente ao Tocantins. Uma delas, na parte de finanças, é uma profunda
análise que fazem os jornalistas André Soliani e Juli anna Sofia, ambos integrantes da sucursal de Brasí lia, sobre a questão da dívida dos Estados para com a
União, assunto que está diretamente afeto a esta
Casa, sobre o qual nos debruçamos e ao qual se de dicou, entre outros, o Senador Vilson Kleinübing, a
quem a Nação sempre reverencia.
A questão da dívida dos Estados é tratada, nessa análise, como uma coisa preocupante. Destacam
os jornalistas:
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A dívida dos Estados com a União
cresceu R$67,8 bilhões – 36,3% – em pou co mais de dois anos. O débito aumentou porque os governos estaduais não arrecadaram
o suficiente para pagar os juros e a correção
monetária que incidem sobre a dívida.
Das 27 unidades da federação, apenas
quatro – Acre, Amapá, Roraima e Tocantins
– conseguiram reduzir suas dívidas com a
União nos últimos 27 meses.
Não foram só os Estados que viram seus débi tos crescerem no período – pularam de R$186,6 bi lhões para R$254,4 bilhões. (...)
Apenas quatro Estados, Sr. Presidente, conseguiram reduzir suas dívidas com a União. São eles o
Estado do Acre, do brilhante Senador Nabor Júnior, o
Estado do Amapá, o Estado de Roraima, do grande
Senador Mozarildo Cavalcanti, que me antecedeu
nesta tribuna, e o meu Estado do Tocantins.
Quero congratular-me com esses Estados, mas
também fazer uma ressalva: dentre esses, o Estado
do Tocantins foi o único que não foi Território. Dos
Estados citados, dois deles têm a sua folha ainda integralmente paga pela União, entre outros estímulos e
apoios que recebem por terem sido transformados
após ostentarem a condição de Território.
Portanto, o nosso esforço, o esforço do Tocantins, criado antes da Lei de Responsabilidade Fiscal,
torna-se ainda mais significante. Foi um Estado que
soube nascer sem criar um banco estadual, sem onerar a União; um Estado que vem crescendo a uma
taxa acima da média nacional.
Reporto-me à segunda matéria, publicada pelo
jornal O Globo, que trata do ranking das cidades brasileiras. Infelizmente, o que nela se destaca é a pobreza da grande maioria dos Municípios brasileiros. Mas
quero destacar que a mais jovem capital deste País,
exatamente a cidade de Palmas, com 13 anos de idade ainda, a menina-moça Palmas, da qual tive o orgulho de ser o primeiro Prefeito, está colocada como a
16ª capital em renda per capita, numa posição acima
de Salvador, Belém, Fortaleza, Porto Velho, Boa Vis ta, Maceió, Macapá, Manaus, São Luís, Teresina e
Rio Branco.
Palmas, a menos violenta das capitais brasileiras, que tem serviço de esgotamento sanitário de nor te a sul dentro do seu perímetro urbano, é uma cidade
onde não se dá lote e onde não há invasão. Palmas
acaba de receber um lago, vindo da formação e da
construção da Usina Luiz Eduardo Magalhães, com
180 quilômetros de comprimento por nove quilômetros de largura, em média. Quem conhece, como o
Senador Lindberg Cury e todos nós, o lago de Brasí-
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lia, que tem cerca de 12 a 15 quilômetros de compri mento por um quilômetro e meio a dois de largura,
pode imaginar o que são os 80 quilômetros do lago
que banha Palmas.
Nós tivemos, agora, a alegria de inaugurar a
Ponte da Amizade e da Integração, a Ponte Fernando
Henrique Cardoso. É com esse entusiasmo que me
refiro a essa cidade, dirigida pela Prefeita Nilmar Ga vino Ruiz – que ostenta mais de 80% de aprovação
por parte da nossa população –, e chego ao resultado
das últimas eleições. E digo isso com humildade e
respeito àqueles que foram nossos adversários, pois
desde muito cedo o meu pai me ensinou que, na política, é importante vencer obstáculos, transpor dificul dades e conquistar vitórias para a população – essa é
a origem do voto –, mas é importante respeitar tam bém aqueles que fazem parte da oposição. Desta vez,
quis o povo do Tocantins não só eleger o Governador
Marcelo Miranda, jovem de quarenta anos, no primei ro turno, com mais de 60% dos votos, mas também os
dois Senadores integrantes da Bancada da União do
Tocantins e os oito Deputados Federais da nossa coli gação. Digo os oito, porque um integrante do PMDB,
que coerentemente deu apoio ao Presidente José
Serra e seguiu a decisão da Convenção Nacional,
desde o primeiro momento esteve no nosso palan que, apoiando o nosso candidato a Governador, e
apoiado pelos nossos Prefeitos.
Não estou aqui fazendo uma demonstração de
força ou de patrimônio político. Ao contrário do que diziam aqueles que insistem em se referir ao Governa dor Siqueira Campos e a mim como uma oligarquia,
ele não foi candidato a nada. Alguns periódicos, algu mas revistas chegaram a afirmar: “o Senado viverá
uma situação inédita no País, pois o Governador Si queira Campos vai renunciar para ser candidato ao
Senado – tem mais de 80% das intenções de voto – e,
da mesma forma, o Senador Eduardo Siqueira Cam pos vai renunciar ao seu mandato – ainda tem quatro
anos – para eleger-se na outra vaga, tendo como Su plente sua irmã. Eles formarão a bancada dos Siquei ras. Bela oligarquia!”
Ora, Sr. Presidente, faço, de pronto, uma cons tatação: se tivesse o meu pai renunciado – tenho que
concordar com a matéria –, ele teria sido eleito. Eu o
fui, digo novamente, com humildade, com 74,6% dos
votos válidos da população do Estado do Tocantins.
Tenho a impressão de que o meu pai seria eleito com
um índice ainda melhor. Mas ele não se candidatou. A
revista que publicou a matéria dizendo que ele renun ciaria ainda não se retratou. De qualquer forma, Sr.
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Presidente, concordo com o que ela escreveu: ele seria eleito!
Quanto a mim, se tivesse renunciado ao meu
mandato e submetido meu nome novamente ao sufrágio popular no meu Estado – mais uma vez, falo
com humildade –, estou certo de que teria o apoio da
população do Tocantins. Mas ainda tenho quatro anos
de mandato, e existem coisas que, embora legais,
não são morais. Por nada renunciaria ao meu mandato de Senador, conferido pelo povo do meu Estado
com tanto entusiasmo, o mesmo entusiasmo que tra go sempre a esta tribuna. Não, Sr. Presidente!
Mas não fui sequer ouvido na matéria. Diziam
que eu renunciaria. O tempo passou, e estou aqui, na
condição de Senador, por mais quatro anos, pela vontade do povo do meu Estado. Nenhum membro da
nossa família foi candidato a cargo eletivo. E Isso foi
suficiente para que elegêssemos, pela primeira vez,
oito Deputados Federais, dois Senadores, o Governador do Estado. Temos dois terços da Assembléia Le gislativa, dezoito dos vinte e quatro Deputados.
Sei que alguns não se conformam com isso, talvez aqueles que não se conformam com a democracia, porque tudo o que trazemos do Tocantins para cá
vem por meio do voto.
Por isso, Sr. Presidente, trago essas duas matérias: a da Folha de S. Paulo, que destaca a responsabilidade fiscal do nosso Estado; e a matéria que fala
sobre Palmas, que trata da qualidade de vida que estamos proporcionando à população da nossa capital,
do bem que estamos fazendo para o País, seguindo o
exemplo de Juscelino Kubitscheck, que pensou em
um Brasil maior, não em um Brasil sudeste-litorâneo,
mas no nosso Brasil das Tordesilhas, que ainda não
foi bem ocupado, racionalmente ocupado.
Alguns pensam, ao contrário da realidade, que
as riquezas do Brasil – que pena! – estão tão longe
dos grandes centros populacionais. Que erro, Sr. Presidente, essa visão! Essa é a matriz das desigualdades regionais.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, venho comemorar não o resultado das eleições, mas as conquistas que o povo tocantinense vem obtendo, fruto do
nosso trabalho, um trabalho decente, honesto e coerente, que me enche de entusiasmo para integrar o
Senado da República, que viverá neste período talvez
o momento mais importante da sua história. Estarei
neste plenário, Sr. Presidente, com a minha voz veemente de defensor dos ideais do meu Partido e dos
ideais do meu povo e de admirador profundo do grande estadista Fernando Henrique Cardoso, mas irei
contribuir de forma positiva e clara com o governo que
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o povo brasileiro escolheu, irei, em nome da popula ção do Tocantins, emprestar o apoio democrático e
respeitoso àquele que nas urnas conseguiu consa grar o seu nome e chegar à Presidência da República.
É assim que vamos agir. É assim que, imagino,
nosso Partido vai se comportar. Vamos fazer uma
oposição democrática e respeitosa, porque assim
quis o povo brasileiro.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Sr. Presidente, apesar de ver o meu
tempo esgotado, gostaria de ouvir o Senador Ney Su assuna.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, ouvi o seu discurso e li a
matéria à qual V. Exª se referiu. Não vi nenhuma outra
consideração após a sua publicação. Fico triste por
ver que as pessoas julgam, às vezes, com base em
suposições. Se V. Exª e o Governador Siqueira Cam pos, seu pai, têm tido esse apoiamento total da popu lação, como demonstram as urnas, é porque V. Exªs
têm trabalhado duramente. E dou o meu testemunho
neste Senado do trabalho diuturno de V. Exª em prol
não só do País, mas principalmente de seu Estado. E
o reconhecimento do povo existe. Por isso, parabeni zo não só V. Exª, pelo trabalho e pela vitória, mas pa rabenizo também o povo do Tocantins. Parabéns!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Muito obrigado, Senador Ney Suas suna. Colhendo de V. Exª esse depoimento, sem dúvi da nenhuma, enriqueço e muito o meu pronuncia mento e a minha vida pública.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Ouço V. Exª, Senador Lindberg
Cury, nobre representante do Distrito Federal.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador
Eduardo Siqueira Campos, serei breve, até em razão
do tempo. Gostaria de fazer um registro que permite
uma reflexão muito grande. Uma Administração que
elege o Governador, a Prefeita, dois Senadores e 18
Deputados Estaduais tem um significado no progres so do Estado. Relembro que, pelos idos de 1980,
quando empunhávamos aqui a bandeira da represen tação política para Brasília, que era o túmulo da de mocracia, percorrendo esses corredores do Congres so à procura do apoio de Deputados e Senadores, por
diversas vezes acompanhei o seu pai. Estivemos jun tos, testemunhei a sua luta insana para criar o Estado
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do Tocantins a partir da divisão de Goiás – o que, na
verdade, acabou por trazer progresso para os dois
Estados. Graças àquela determinação, àquele objetivo de cumprir um preceito de que Goiás poderia ser
dividido e ser criado o Estado de Tocantins, vimos sua
luta ser coroada de êxito. Hoje, quando V. Exª contempla a todos nós com essa narração e essa exposição
do futuro que promete ter o Estado de Tocantins, sentimo-nos bastante orgulhosos. Inclusive trago um fato
histórico que me deixa muito contente: enquanto o
Governador Siqueira Campos lutava pelo Estado de
Tocantins, eu lutava também pelo direito ao voto em
Brasília. Foram duas vitórias, principalmente essa de
seu pai. Meus cumprimentos pelo oportuno pronunciamento de V. Exª!
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Bloco/PSDB – TO) – Quero, Sr. Presidente – antes de encerrar o meu pronunciamento e de ter a alegria de ouvir o meu nobre Líder, Senador Geraldo Melo –, es tender uma homenagem àquele Presidente democrata que propiciou à Constituinte a criação do Tocantins.
Mais que isso, Sr. Presidente: que ensejou ao Brasil o
projeto da Ferrovia Norte – Sul. Refiro-me ao grande
brasileiro Presidente José Sarney, que chega a este
plenário. Os tocantinenses o reconhecem como um
grande apoiador da criação do nosso Estado e como
o idealizador da Ferrovia Norte – Sul, que já tem 40
quilômetros dentro do nosso território. Inclusive a
ponte sobre o rio Tocantins foi recentemente inaugurada, para alegria do povo tocantinense, em grande
parte formado por maranhenses.Todos eles, tocantinenses e maranhenses, admiradores de S. Exª e re conhecedores dos serviços relevantes que prestou
não apenas ao Tocantins, mas ao nosso País, principalmente a Ferrovia Norte-Sul. Foi um dos seus grandes sonhos, uma das suas grandes lutas, mas que lhe
causou muitas injustiças. Diziam alguns que S. Exª
queria ligar nada a lugar nenhum. O “nada” talvez fosse o nosso Tocantins e o “lugar nenhum”, quem sabe,
o seu Maranhão. Entretanto, os sonhos e as realizações de S. Exª, que agora se materializam, são as
provas maiores de que este Brasil pode e será melhor
ocupado.
Ouço o Senador Geraldo Melo, para finalizar, Sr.
Presidente, agradecendo a benevolência de V. Exª.
O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Muito obrigado, Senador Eduardo Siqueira Campos.
O Sr. Geraldo Melo (Bloco/PSDB – RN) – Gostaria apenas, Senador Eduardo Siqueira Campos, na
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condição de Líder da Bancada que V. Exª integra, de
dar um testemunho, não a esta Casa, que não precisa
disso, pois V. Exª aqui está diariamente, demonstran do a sua dedicação ao mandato que recebeu, o seu
trabalho, a sua seriedade e, sobretudo, a sua fidelida de permanente ao Estado do Tocantins; quero dar um
testemunho ao País e, sobretudo, ao Estado do Tocantins, que tem neste meu grande companheiro, o
Senador Eduardo Siqueira Campos, um grande re presentante nesta Casa. Com a sua juventude, com a
sua disposição de luta, com a sua experiência políti ca, apesar da pouca idade, S. Exª tem dado aqui de monstrações de que o povo de Tocantins acertou e
muito ao mandá-lo para esta Casa como seu repre sentante. Registro também a minha tristeza diante de
tentativas de se intrigar ou de se demolir a imagem de
pessoas que dedicaram a sua vida, no caso de Tocantins, àquele Estado, àquele povo, à criação de
uma realidade que antes não existia. Não só V. Exª,
como o Governador Siqueira Campos, queiram ou
não, identificam-se com a própria história de Tocantins. Assim como não se pode, hoje, separar a grande
obra que foi a construção de Brasília da imagem de
Juscelino Kubistchek, ninguém vai separar a história,
a construção e a consolidação de Tocantins da ima gem e da trajetória do Governador Siqueira Campos.
De maneira que quero agradecer, de público, a V. Exª
pela contribuição que tem dado ao nosso Partido, ao
Senado Federal e ao nosso País, com o seu trabalho,
e peço que seja portador dos meus cumprimentos
muito calorosos ao Governador Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, e
encerro o pronunciamento, agradecendo as palavras
generosas do meu Líder que me acolheu e guiou
sempre por estes corredores, aprendiz que sou com
os demais Pares desta Casa que tenho a honra de in tegrar, o Senado da República.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo
a palavra ao Senador Lindberg Cury por 20 minutos.
O SR. LINDBERG CURY (PFL – DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve ao tentar transmitir o meu pensamento a respeito de um as sunto do momento.
Brasília vive uma situação delicada desde que
foi criada, em 1960, pelo saudoso Presidente Jusceli no Kubitschek de Oliveira. Planejada para ser uma cidade-administrativa e abrigar 500 mil habitantes, Brasília convive hoje com perto de dois milhões de habi -
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tantes residentes no Plano Piloto e em suas cidades-satélites. Os serviços públicos são pressionados
por outro contingente de igual tamanho, proveniente
das cidades que formam o Entorno do Distrito Federal
e que aqui trabalha ou simplesmente utiliza os serviços de saúde e educação.
Ao cumprir a sua vocação de cidade-administrativa, Brasília se vê impedida de investir em um parque
industrial que propicie emprego à sua população e
impostos ao Tesouro local, recursos esses que poderiam ser investidos no bem-estar de seus moradores.
Com isso, limita sua atuação na área comercial. Apesar de ter um comércio forte e diversificado, ele é in suficiente para gerar os recursos necessários para fazer frente aos gastos com os serviços básicos, como
hospitais e remédios ao povo mais carente, escolas e
professores suficientes para atender à demanda
crescente de novos alunos, policiamento eficaz e preparado para garantir a segurança da população e de
organismos internacionais aqui sediados, além, é claro, da infra-estrutura básica de asfalto, esgoto e água
tratada para a própria comunidade.
Em contrapartida aos serviços prestados pelo
governo local, o Governo Federal repassa mensalmente recursos para atender às áreas de segurança,
saúde e educação. Garantidos pela Constituição Federal, esses recursos, porém, são insuficientes para
atender à demanda crescente. O resultado é que o
governo local vive de pires na mão na porta dos Ministérios e no Palácio do Planalto, pedindo mais verbas
para conseguir cumprir o seu trabalho constitucional.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essa situação não pode mais perdurar. Além da humilhação de
mendigar os recursos garantidos pela Constituição, o
governo local se vê na obrigação de administrar os
conflitos causados pela falta de dinheiro para oferecer
serviços adequados à comunidade. Em conseqüência, há filas nas portas de hospitais, corredores lotados de doentes, falta de remédios, policiais insuficientes e aumento da criminalidade, poucos professores e
escolas para garantir a educação das crianças em
idade escolar. Enfim, é a administração do caos.
Para pôr fim a essa situação humilhante, Srªs e
Srs. Senadores, tramita na Câmara dos Deputados,
em regime de urgência, um projeto de lei que cria o
Fundo Constitucional do Distrito Federal. Acredito
que até a semana que vem esse projeto será aprovado na Câmara e virá para discussão nesta Casa. O
Fundo vem justamente garantir o repasse automático
de recursos para a manutenção das áreas de segurança pública, saúde e educação, sem a necessidade
de o governo local ter que viver pedindo ao Governo
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Federal, todos os meses, o repasse já garantido na
Constituição a fim de manter em dia a folha de paga mento do pessoal dessas três áreas.
O Fundo Constitucional, que tem dotação orça mentária de R$3,3 bilhões para 2003, é fundamental
para o bom funcionamento do governo local. Trata-se
da autonomia econômica do Distrito Federal, para
manter em funcionamento os serviços básicos à po pulação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a
honra de participar, na década de 80, da luta pela re presentação política de Brasília, como disse há pou cos minutos em um aparte ao Senador Eduardo Si queira Campos. Realizamos, inclusive, um comício
histórico na Associação Comercial do DF, no dia 24
de abril de 1981, com a participação do agora eleito
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vale a pena citar
que, naquela ocasião, Lula assumia a presidência do
sindicato e criava um novo partido: o Partido dos Tra balhadores.
Fizemos um convite para que ele viesse à tribu na da própria Associação Comercial, ao lado de ou tras autoridades e presidentes de partidos, e partici passe de um pronunciamento no qual Brasília levan tava a bandeira da liberdade, da democracia e do di reito ao voto. Acompanhavam o líder metalúrgico surgido das greves do ABC figuras emblemáticas da política brasileira, como Tancredo Neves, Ulysses Gui marães, Franco Montoro e Leonel Brizola.
Foi um marco histórico na política brasiliense.
Tivemos que enfrentar a repressão militar. Por diver sas vezes, fui intimado a comparecer ao SNI para
prestar esclarecimentos sobre o direito ao voto, sobre
a representação política de Brasília, que não podia almejar escolher seus próprios dirigentes.
Sabemos que o processo democrático é o mais
perfeito. Ele tem suas falhas, evidentemente, mas te nho a convicção absoluta de que, com o correr do
tempo, ele vai se aprimorando e Brasília poderá, no
devido tempo, escolher adequada e honestamente os
seus legítimos representantes.
A nossa luta foi vitoriosa. Garantimos a realiza ção de eleições diretas em todos os níveis no Distrito
Federal. Era a conquista da autonomia política. Hoje,
a nossa luta é pela autonomia econômica do Distrito
Federal. Não estamos pedindo nada demais, apenas
queremos garantir o repasse automático dos recur sos federais para atender às áreas de educação, se gurança pública e saúde do Distrito Federal; e tam bém evitar que os governos locais, sem qualquer co loração partidária, tenham que implorar a liberação
desses recursos nas portas dos Ministérios.
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É uma questão de dignidade garantida pela
Constituição Federal. Essa é a nossa luta, mais do
que justa, por sinal. Na época oportuna, espero con tar com o apoio dos nossos colegas para a importante
decisão de aprovar a verba a ser destinada à saúde, à
educação e à segurança.
Muito obrigado a todos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, após o próximo orador inscrito, realizaremos a Ordem do Dia, com votações nominais.
Faço, portanto, o apelo a todos os Srs. Senadores que
se encontram em seus gabinetes para que compareçam ao plenário, pois teremos votação com quorum
qualificado.
A SRA EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra a V. Exª.
A SRA EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, peço minha inscrição
para uma comunicação inadiável, dentro do que estabelece o Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
está inscrita.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Waldeck Ornélas, por vinte
minutos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Previdência
Social é um dos setores que mais preocupam o País,
e, mais uma vez, a reforma da Previdência entra na
escala de prioridades anunciadas pelo Presidente
eleito.
Com freqüência, lê-se nos jornais que os problemas de caixa da Previdência se agravam ano a ano.
Considero-me obrigado a colocar um pouco de luz
sobre essa matéria, com a qual convivi durante três
anos na condição de Ministro de Estado do setor.
Na verdade, o fluxo de caixa e o balanço anual
nos oferecem visão inteiramente distorcida e equivocada do regime geral de Previdência Social, ou seja,
da previdência básica dos trabalhadores do setor privado brasileiro, administrada pelo INSS.
No ano de 2000, último ano que administrei a
Previdência, o déficit financeiro ficou em torno de
R$12,5 bilhões. Há que se considerar, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, que nesses R$12,5 bilhões estão incluídos R$8,4 bilhões, que correspondem a re núncias fiscais à conta da Previdência Social, ou seja,
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receitas que deixam de ingressar por favores concedi dos legalmente.
Lutei muito no Ministério para tentar minimizar
essa situação – nesse particular, contei com o apoio
do Congresso Nacional -, sobretudo no que diz respe ito ao desconto pela filantropia, cuja distorção levou à
criação de um vocábulo novo no nosso idioma, a “pi lantropia”. Vejam bem, estávamos falando de R$12,5
bilhões de déficit, dos quais se devem abater R$8,4
bilhões, que correspondem a esses favores, chama dos renúncias fiscais, feitos à conta do seguro do tra balhador brasileiro.
Há um outro ponto que precisa ser considerado:
a renda mensal vitalícia. Esse é um benefício de natureza eminentemente assistencial, sem cunho previ denciário, que foi extinto a partir de dezembro de
1995, quando começaram a vigorar os benefícios da
Lei Orgânica de Assistência Social. Esses benefícios
representam hoje um custo de R$1,7 bilhões na conta
da Previdência, ou seja, é um benefício assistencial
que engorda indevidamente o déficit da Previdência
Social.
Preocupado com isso e dando seqüência a mi nha luta de tornar transparente a conta previdenciá ria, apresentei emenda à Lei de Diretrizes Orçamen tárias aprovada pelo Congresso Nacional para trans ferir do Fundo Geral do Regime de Previdência Social
para o Fundo Nacional de Assistência Social – vejam
bem, transferir da conta da Previdência para a conta
da Assistência – o recurso gasto com a renda mensal
vitalícia. Esse gasto já é realizado pelo Tesouro da
União com recursos da Cofins. Não acarretaria, por tanto, gasto adicional para o Tesouro. Além disso, da ria mais transparência, mais seriedade e mais rigor à
conta previdenciária.
Para minha surpresa, a emenda aprovada pelo
Congresso foi vetada pelo Presidente da República
por recomendação, creio, do Ministério do Planeja mento, que considerou que a medida contraria o interesse público, porque a renda mensal vitalícia continua sendo paga pela conta previdenciária.
Ora, o que não queremos – e foi o que o Con gresso Nacional decidiu – é exatamente isto: contas
indevidas na rubrica da Previdência Social. A própria
Lei Orgânica de Assistência Social, ao ser aprovada
pelo Congresso em legislatura passada, previu que
esse benefício seria transferido para o Fundo Nacio nal de Assistência Social. Ele não é custeado – repito
– pelos recursos da Previdência Social, das contribui ções dos trabalhadores ou dos empregadores. Não
há, portanto, razão para esse veto, salvo a resistência
da burocracia em mudar as regras do Orçamento.
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Devo dizer, aliás, que já no Ministério fiz uma exposição de motivos ao Ministério do Planejamento
propondo essa mudança. Não entendi o veto, a não
ser que o jogo seja manter elevado o déficit da Previdência Social artificialmente, para que se possa usar
sempre a Previdência como obstáculo ao aumento do
salário mínimo, tese contra a qual sempre me manifestei. A partir da aprovação da Emenda Constitucional nº 20 e, por conseqüência, da criação do fator previdenciário, a Previdência Social deixou de ser obstáculo ou embargo ao aumento do salário mínimo.
Leio, por exemplo, no Informe de Previdência
Social, de janeiro de 2002, um balanço da Previdência em 2001:
Conforme demonstrado no gráfico 3,
caso não fossem concedidos aumentos reais
para o salário mínimo em 2000 e 2001, o
déficit da Previdência Social, pós-reforma,
apresentaria tendência decrescente, sendo
0,88% do PIB, em 2000, e 0,84% do PIB,
em 2001.
Nesse texto está refletido o efeito fator previdenciário, o efeito da reforma da Previdência. A expectativa de vida tem crescido, e os valores do déficit financeiro em relação ao PIB têm diminuído. O fator previdenciário criou um equilíbrio atuarial com a introdução de critérios atuariais. Isso faz com que cada tra balhador receba como valor de sua aposentadoria ou
da pensão, em caso de morte, a média dos benefícios
anteriores. Dessa forma, não há razão para o veto.
Por outro lado, a conta que mostra este déficit de
0,88% do PIB em 2000 e 0,84% do PIB em 2001 está
viciada pelo efeito do estoque preeexistente. Mas, se
fizéssemos uma linha de corte em dezembro de 1999
e estabelecêssemos as contas da Previdência somente a partir de 2000, veríamos que inexiste também déficit atuarial novo na Previdência Social. O déficit existente vem do passado, que não pode ser apagado de uma hora para outra. São compromissos assumidos ao longo do tempo e que têm que ser honrados junto aos aposentados e pensionistas, aos segurados em geral.
Retomo aquela conta. Tínhamos um déficit de
R$12,5 bilhões. Temos que subtrair os R$8,4 bilhões
das renúncias fiscais e R$1,7 bilhão das rendas mensais vitalícias, que não são benefícios previdenciários, mas assistenciais, como disse. Há que se considerar, ainda, o aumento do salário mínimo, que teve
um reflexo da ordem de R$2 bilhões no ano de 2000.
Por conseguinte, o que se observa é que, na prática,
não existiria mais déficit financeiro no Regime Geral
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de Previdência Social, ou seja, no INSS, se eliminás semos estas duas variáveis exógenas, que precisam
ser erradicadas da conta previdenciária: os benefícios
essenciais, de um lado, e, de outro, as renúncias fica is. Todas as vezes que o Parlamento ou o Executivo
quiser dar isenções, incentivos, favores fiscais em
nome da Previdência, o Tesouro é quem tem que as sumir esse subsídio, honrar esse compromisso. O se guro do trabalhador não pode pagar essa conta.
Com relação ao déficit atuarial, devo chamar a
atenção para o fato de que o fator previdenciário está
no seu terceiro ano de implantação, e ele se completa
ao final de um ciclo de cinco anos. Foi essa a regra de
transição que o Congresso Nacional estabeleceu ao
aprovar a Lei nº 9.876, em novembro de 1999.
Portanto, a tendência do déficit é decrescente,
mesmo considerando-se o estoque de benefícios
existentes, porque a introdução do fator previdenciá rio, a introdução do critério atuarial equilibra as contas
de cada beneficiário. É como se o segurado passasse
a ter uma conta individual virtual na Previdência Soci al, a exemplo do que existe no Fundo de Garantia Por
Tempo de Serviço, sendo que, em relação ao FGTS, a
conta não é virtual, é efetiva, é, de fato, uma conta isolada.
Mas quero chamar a atenção para o fato de que
as contas públicas brasileiras já não estão mais no
Regime Geral de Previdência Social. É preciso, sim,
olhar com atenção o Regime de Previdência do Servi dor Público – esse é um outro ponto, sobre a qual não
gostaria de me referir neste pronunciamento –, po rém, é preciso que a sociedade e o Congresso se mo bilizem no sentido de rever essas renúncias fiscais
previdenciárias, que são feitas à conta do seguro do
trabalhador – indevidamente, como disse.
Chamo a atenção para a Emenda Constitucio nal nº 11, de 2002, de iniciativa do Senador Mauro Miranda e outros Senadores. Apresentei um substitutivo
já aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania da Casa à Proposta de Emenda Constitu cional que, estando na pauta do plenário na semana
passada, teve sua discussão adiada mediante reque rimento. Essa Proposta de Emenda Constitucional
busca estabelecer uma elevação do teto de benefíci os do INSS.
Mas quando a Emenda Constitucional nº 20 foi
promulgada – contemplou-se o Substitutivo Beni Ve ras, que previa um teto de R$1.200,00, correspon dente, à época, a dez salários mínimos, que é o obje tivo da emenda do Senador Mauro Miranda – o salá rio-mínimo havia sido elevado, em maio, para
R$130,00. Essa defasagem vem se acumulando ao
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longo do tempo, e, hoje, o teto corresponde a pouco
mais de sete salários mínimos. O substitutivo que
apresentei adota o valor em reais equivalente a dez
salários mínimos, mas adota outra medida importante
que dá uma margem de trabalho muito grande ao
Executivo, tendo em vista que desconstitucionaliza o
valor do teto, estabelecendo que a lei ordinária o fixará. Isso significa que toda vez que vier a ser corrigido
o valor do salário-mínimo – espero, desejo e quero
que, a cada ano, ele tenha um aumento real, a fim de
dar melhores condições de vida a quem o recebe –, a
mesma lei poderá estabelecer um valor de atualização do teto de contribuições para o INSS.
Essa medida traz um benefício importantíssimo
para a Previdência Social, um efeito colateral positivo.
Ou seja, se consideramos a faixa de renda até
R$1.430,00, que era o que vigorava no mês de maio,
quando o parecer foi feito, e o teto de R$2.000,00, te ríamos um acréscimo de arrecadação no INSS de
R$2 bilhões ao ano. Assim, os recursos resultantes
da aprovação dessa emenda constitucional poderiam
ser uma fonte estável de receita para financiar o au mento do salário mínimo, que agora se deseja da ordem de R$240,00.
Entendo que essa é uma fonte firme, estável,
constante. E por que ela aumenta a receita do INSS?
Porque os trabalhadores que ganham entre o teto e
R$2.000,00 passariam a contribuir de imediato e só
iriam se beneficiar anos depois, no momento em que
se aposentassem.
Chamo a atenção para um outro aspecto que
me parece relevante e importante. Sempre ouço di zer, inclusive aqui no Senado – e outro dia tive até que
interferir a esse respeito num debate na Comissão de
Constituição e Justiça – que o teto do INSS é muito
baixo. Vamos esclarecer essa questão. Não é o teto
do INSS que é muito baixo; é o trabalhador brasileiro
que ganha muito mal. Vejam os senhores: se considerarmos a distribuição da população economicamente
ativa com base na PNAD de 1999 e tomarmos a ren da da população, veremos que, com um teto de
R$2.000,00, o benefício previdenciário cobriria inteiramente e integralmente o rendimento de nada menos que 95,9% de toda a população economicamente
ativa do País.
Se formos mais precisos e usarmos como fonte
de análise a GFIP, que é a Guia do Fundo de Garantia
e Informações à Previdência Social, ou seja, aqueles
que trabalham com carteira assinada no País, o teto
de R$2.000,00 abrange nada menos do que 99,79%
dos trabalhadores brasileiros, ou seja, dentre os que
trabalham com carteira assinada no Brasil – pasmem
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os Senhores! – somente 41.905 pessoas ganham acima de R$2 mil por mês.
Esse é o dado da realidade que se impõe ser reconhecido por todos.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Juvêncio.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Senador Waldeck Ornelas, o meu aparte é em nome
desses 41 mil que ganham acima de R$2 mil. Não seria justo que essa minoria não tivesse acesso a uma
aposentadoria condizente com o seu salário. Entendo
que é uma injustiça que se comete com esses traba lhadores deixá-los excluídos desse benefício da apo sentadoria condizente com seu salário, pois sua es trutura de vida já está condicionada a essa sua remu neração. No entanto, na hora da aposentadoria, quem
ganha mais passa a ser nivelado por baixo. Creio que
não é tão justo assim.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Veja
V. Exª, esse é um outro ponto que precisa ser entendi do em relação à questão previdenciária, porque es ses que ganham mais só contribuem para a Previdên cia Social até o valor do teto do INSS. O trabalhador
paga 11% até o valor do teto. O empregador paga
20% sobre o valor de toda a folha.
Qual é a solução para esses 41 mil que ganham
acima de R$2 mil? Para eles é que existe o regime de
previdência complementar. Eles devem estar ou num
fundo de pensão patrocinado pela empresa, para re ceberem uma complementação, ou comprarem um
plano em uma seguradora de previdência privada.
O que não seria justo, Senador Juvêncio da
Fonseca, é que o segurado que hoje contribui pelo
teto de R$1,5 mil recebesse do INSS aposentadorias
em valores acima da sua efetiva contribuição.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Mas foi a legislação que estabeleceu esse limite. Na turalmente, aqueles que optassem por recolher a
mais que o teto teriam esse direito, desde que com provassem o salário que estão ganhando. Não pode
existir essa “camisa-de-força” para evitar que a pes soa ultrapasse o teto e, assim, seja jogada para uma
previdência complementar, um plano de saúde. Isso
é, em verdade, um sacrifício a mais. A legislação po deria, com a sua sábia feitura, chegar a uma solução
social condizente com aqueles que ganham mais que
o teto.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Veja
V. Exª as dificuldades que envolvem a discussão da
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questão previdenciária no Brasil. Estou preocupado
em defender o interesse dos que ganham menos. V.
Exª chama atenção para a situação dos que ganham
mais.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Mas não significa que eu esteja preocupado apenas
com a situação dos que ganham mais. V. Exª sabe disso.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sei
que V. Exª não está contra os que ganham menos.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) – Porém é importante que, como legisladores, legislemos
para todos, não só para a maioria, como também para
a minoria.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Certo.
O conceito regime geral de Previdência Social é
exatamente o conceito de uma previdência básica. O
que ela quer é que todos os trabalhadores brasileiros
tenham uma aposentadoria, recebam um valor que
corresponda, a partir de critérios atuariais, à sua contribuição previdenciária. Por isso, a Constituição prevê um regime de previdência complementar.
O regime de previdência complementar também
é correto e adequado, e existe exatamente para con ferir liberdade às pessoas. Por isso, não é obrigatório.
Obrigatório é o regime básico. As pessoas que não
estão na Previdência, ao deixarem de trabalhar e ficarem sem renda, têm direito ao benefício assistencial,
que é custeado pelo Estado. A política de previdência
e assistência social tem que ser vista como contínua.
O problema é que no Brasil o regime de Previdência
Social está protegendo apenas 40% dos trabalhadores brasileiros, ou seja, 60% das pessoas que trabalham no Brasil não vão se aposentar nunca, porque
não têm vínculo com a Previdência Social. Uma parte
destes, ao ficarem com uma renda per capita familiar
inferior a um quarto do salário mínimo, ao completarem 67 anos, irão ter o benefício assistencial; os de mais irão ficar dependurados nas costas de seus fi lhos, se estes tiverem condições de mantê-lo.
Por isso, lancei, quando Ministro, o Programa de
Estabilidade Social e criamos na Lei nº 9.876 alguns
instrumentos e mecanismos para estimular a filiação
dos trabalhadores autônomos.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) –
Concedo o aparte a V. Exª, Senador Mauro Miranda.
O Sr. Mauro Miranda (PMDB – GO) – Senador
Waldeck Ornelas, esta Casa reconhece V. Exª como
um dos melhores Ministros da Previdência, pela sua
capacidade, pela sua determinação, pela garra com
que administrou a Previdência brasileira. Fiquei muito
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feliz com o substitutivo que V. Exª apresentou a minha
emenda constitucional, que muda também o teto de
aposentadoria. V. Exª reconheceu a minha autoria
nessa emenda constitucional e também define muito
bem que seria uma receita extra para financiar, inclu sive, o aumento do salário mínimo. Eu gostaria de sa ber se V. Exª discutiu com algum parlamentar do PT –
como o Líder nesta Casa, por exemplo – ou, pelo me nos, comunicou a alguém essas razões. Eu não con segui motivar o Senador Tião Viana – que estava na
Liderança do PT, naquele momento – no sentido de
que era importante, para o próximo Governo, viabili zar a aprovação dessa emenda constitucional, de tal
forma que se desse um recurso e um alento para a
aprovação, o que possibilitaria esse rendimento que
V. Exª orçou em torno de R$2 bilhões. É essa a per gunta que eu gostaria de fazer a V. Exª, agradecen do-lhe o substitutivo feito a minha Proposta de Emen da Constitucional, que veio enriquecê-la, ampliá-la,
inclusive, remetendo à lei ordinária as novas modifi cações que porventura ocorram nos próximos salári os mínimos.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Se nador Mauro Miranda, eu é que agradeço as referên cias de V. Exª. Devo dizer que esses dados são públi cos e constam do parecer aprovado pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, onde mostrei
esses números e apresentei um parecer quantitativo.
Essas informações, repito, estão publicadas, disponí veis, acessíveis a todos, tanto à base do Governo,
quanto à Liderança da Oposição. E, certamente, esta
Casa haverá de tomar a decisão no momento próprio.
O que considero fundamental, neste pronuncia mento, é manifestar o meu protesto e a minha indig nação com relação ao veto aposto à emenda aprova da pelo Congresso Nacional na Lei de Diretrizes
Orçamentárias. Não vejo clima para o veto ser derru bado, mas faço questão de deixar registrado nos Anais da Casa a minha manifestação, porque essa emen da serviria apenas para limpar, sanear a conta previ denciária.
O outro ponto que espero que seja uma conclu são decorrente deste meu pronunciamento é de que é
preciso ter cuidado e atenção para com os meus ve lhinhos do INSS. O que tem que ser corrigido é a pre vidência do setor público. No INSS, a reforma já está
feita.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Waldeck
Ornelas, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, na prorrogação da Hora do Expedi -
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ente, concedo a palavra, por cinco minutos, para uma
comunicação inadiável, nos termos do art. 158, § 2º,
do Regimento Interno, à Senadora Emilia Fernandes.
Antes, porém, peço licença a S. Exª para fazer
um apelo as Srªs e aos Srs. Senadores que não se
encontram no plenário para se dirigirem para cá porque haverá três votações nominais, que exigem quorum qualificado. A Presidência solicita o especial ob séquio da presença das Srªs e Srs. Senadores no plenário, logo após a palavra da Senadora Emilia Fer nandes.
A SRA EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente, não há nenhum problema em ser
chamada de Deputada ou Senadora, até porque a
luta e a participação política são as mesmas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senadora por todos os títulos.
A SRA EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Muito obrigada, Sr. Presidente.
Queremos, nesta comunicação, ressaltar várias
atividades de extrema relevância que vêm sendo realizadas nesta Casa por ocasião dos 111 anos do Se nado Federal, comemorados no ano de 2002. O Se nado promove uma série de eventos, como exposições, seminários e concursos. A programação, que
conta com a participação do Instituto Legislativo Brasileiro, está sendo coordenada por uma comissão formada por diretores da Casa. Quero ressaltar o trabalho qualificado desse Instituto e da importância significativa dos eventos que vêm sendo realizados.
Em maio, foi instalada a Universidade do Legislativo Brasileiro (Unilegis), iniciativa que demonstra a
preocupação do Senado Brasileiro – o primeiro do
mundo a contar com uma universidade – em tornar-se
mais transparente e próximo da sociedade.
Para os alunos do ensino fundamental e médio
foi criado concurso nacional de redação sobre o papel
da instituição na História do Brasil. A Casa concederá
premiação permanente, anual, de monografias voltadas aos estudantes universitários, pesquisadores e
historiadores, que será institucionalizada como Prêmio Senado Federal na História do Brasil. A monografia vencedora será convertida em livro e editada
pela Secretaria Especial de Editoração e Publicações
do Senado, a cada ano.
Em junho, a TV Senado lançou documentário
que apresenta um panorama da participação da Casa
na vida política do País, produzido a partir de pesquisa realizada no Arquivo e na Biblioteca do Senado Federal.
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Na Internet, está disponível um banco de dados
com os Anais do Senado, cobrindo 179 anos de ativi dades. Dessa forma, todas as pessoas que tenham
acesso à Internet podem buscar informações relati vas à História do Brasil que motivaram discussões e
iniciativas do Senado, desde a Constituição de 1823
até os dias atuais.
Tivemos, em agosto, a exposição As Constitui ções na História da República – mostra de docu mentos raros e inéditos, fotografias e originais das
Constituições brasileiras destacando a participação
desta Casa nos grandes momentos da História políti ca da República.

Deputadas e Deputados –, organizações nãogovernamentais, funcionários e funcionárias da Casa
para compartilharmos da homenagem dos 111 anos
de Senado Federal e dos 70 anos de conquista do
direito da mulher de votar e receber votos.
Juntos estaremos pautando e dando visibilidade
à participação ativa da mulher no poder e na
construção histórica de nossas instituições
democráticas, bem como refletindo sobre os avanços
que ainda precisam ser garantidos para se assegurar
a dignidade da vida da nossa população,
principalmente das mulheres, na grande luta pela
igualdade.

Em dezembro, será lançada campanha que
pretende resgatar a memória do Palácio Monroe,
sede do Parlamento por 35 anos. Trata-se de um
movimento nacional destinado a solicitar a toda a
população brasileira informações que ajudem a
reconstruir a história do local onde trabalhavam os
Senadores antes da mudança da Capital do País do
Rio de Janeiro para Brasília, em 1960. A população
está sendo chamada a doar fotos e documentos
sobre a história do Palácio Monroe, que passariam a
compor o acervo do Museu do Senado.

Era o convite e o registro que gostaríamos de
fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

Queremos ressaltar neste momento, Sr.
Presidente, que no próximo dia 19 de novembro,
terça-feira, nas dependências da Biblioteca do
Senado, a partir das 18 horas, mais uma atividade –
que, tenho certeza, será exitosa – estará sendo
realizada dentro das comemorações dos 111 anos
do Senado. Trata-se da comemoração dos 70 anos
do voto feminino no Brasil. O Instituto Legislativo
Brasileiro, em parceria com a Bancada feminina do
Congresso Nacional, estará realizando um evento
intitulado Os 70 Anos do Voto Feminino. Será uma
exposição de acervo cultural e histórico, composto
por fotografias, objetos e documentos sobre os 70
anos do voto feminino no Brasil.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Pompeu
de Mattos para integrar, na condição de Suplente, a
Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, em vaga existente.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência protestos
de estima e elevada consideração.
Deputado Miro Teixeira, Líder do Bloco
PDT/PPS.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Presidência designa o nobre Deputado Pompeu de Mattos
para compor, como suplente, a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, nos termos do ofício que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.

A TV Senado também estará lançando um
documentário sobre a participação feminina na
história desta Casa Legislativa e o papel
fundamental da mulher nas esferas de poder. Esse
evento será, Sr. Presidente, um importante marco
político, porque estaremos reunindo as atuais
Parlamentares desta Casa e da Câmara Federal,
bem como aquelas que foram eleitas no último pleito
e os movimentos de mulheres de todo o Brasil, para
resgatarmos a trajetória de luta e os avanços
alcançados pelas mulheres no Legislativo Brasileiro.
Srªs e Srs. Senadores, concluo convidando
todos os nobres colegas – Senadoras, Senadores,

É lido o seguinte:
OF/GAB/I/Nº 206-Bloco/PDT/PPS
Brasília, 13 de novembro de 2002

São lidos os seguintes:
OF. GSLOTA nº 265/2002
Brasília, 13 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, a partir desta data, desfiliei-me do Partido Progressista Brasileiro
– PPB e passarei a integrar o Partido do Movimento
Democrático Brasileiro – PMDB.

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os meus
protestos de estima e alta consideração. – Senador
Luiz Otávio.
OF. GLPMDB nº 175/2002
Brasília, 13 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a Vossa
Excelência que, a partir desta data, o Senador Luiz
Otávio passará a integrar a Bancada do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro – PMDB.
Renovo, na oportunidade, votos de apreço e
consideração. – Senador Renan Calheiros, Líder do
PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os
ofícios lidos vão à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 532, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
do Senado nº 128, de 2002 – Complementar, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera dispositi vos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro
de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e
do Distrito Federal sobre operações relativas à circula
do de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e comunica ção, e dá outras providências.
Sala das Sessões, 13 novembro de 2002. –
José Agripino – Geraldo Melo – Renan Calheiros –
Eduardo Suplicy.
REQUERIMENTO Nº 533, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos dos artigos 336, II, combinado com
o 338, IV, do RISF, requeremos urgência, para a PRS
nº 68, DE 2002, advindo da Mensagem nº 292, de
2002 que “Propõe ao Senado Federal seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor
equivalente a até US$75,000,000.00 (setenta e cinco
milhões de dólares nor te-americanos), de principal,
entre a Caixa Econômica Federal – CEF e o Banco
Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvi mento – Banco Mundial (BIRD), destinada a financiar
parcialmente o Programa de Modernização do Setor
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de Saneamento – PMSS II (Second Water Sector Modernization Project)”.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
– Lúcio Alcântara – Carlos Bezerra – Gilberto Mestrinho – Geraldo Melo – José Agripino – Ney Suassuna –Bello Parga – Antonio Carlos Júnior – Ro berto Saturnino – Arlindo Porto – Paulo Souto –
Lúdio Coelho – Romero Jucá – Fernando Ribeiro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do
Dia, nos termos do art. 340, inciso II, do Regimento
Interno.
Srªs e Srs. Senadores, foram lidos dois requerimentos de urgência. Contudo, há sobre a mesa um
terceiro requerimento de idêntica natureza. Assim, a
exemplo do que foi feito em outras vezes, consulto os
Srs. Líderes a respeito de sua concordância ou não
com a leitura e posterior deliberação desse terceiro
requerimento de urgência.
A matéria objeto do aludido requerimento é o
Projeto de Resolução nº 69, de 2002, que autoriza a
União a conceder garantia, e o Governo do Estado de
Goiás a conceder contragarantia à União – ambas
referentes ao empréstimo da Saneamento de Goiás
S/A (SANEAGO) junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID) no valor equivalente a até
US$47,600,000 de principal, destinado a financiar
parcialmente o Programa de Água e Saneamento de
Goiânia.
Consulto as lideranças.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – A favor,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pelo
PMDB, o Senador Ney Suassuna manifesta-se
favoravelmente.
A SRA HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr.
Presidente,
a
Oposição
manifesta-se
favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A
oposição, pelo PT, manifesta-se favoravelmente.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB também concorda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PTB
manifesta-se favoravelmente.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – A favor, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PFL,
por intermédio do Senador Waldeck Ornelas, manifesta-se favoravelmente.
O PDT, representado pelo Senador Jefferson
Péres, que está ao meu lado, dá o seu assentimento.
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Não sei se deixei de consultar outra representa ção partidária; todavia, considero a leitura do requeri mento aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 534, de 2002
Nos termos dos artigos 336, II, combinado com
o 338, IV, do RISF, requeremos urgência, para a PRS
nº69, DE 2002, advindo da Mensagem nº 293, de
2002 que “Propõe ao Senado Federal seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo, com
garantia da República Federativa do Brasil, no valor
total equivalente a até 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 - SANEAGO e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento - BID, destinada
a financiar, parcialmente, o Programa de Água e
Saneamento de Goiânia.”.
Sala das Comissões, 12 de novembro de 2002.
– Lúcio Alcântara – Romero Jucá – Francelino
Pereira – Ney Suassuna – Antonio Carlos Júnior
– Paulo Souto – Nabor Júnior – Ricardo Santos
– Lindberg Cury – Arlindo Porto – Luiz Pastore
– Geraldo Althoff – Luiz Pontes – José Jorge –
José Agripino – Geraldo Mello.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O reque rimento lido será votado após a Ordem do Dia, nos
termos do art. 340, II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 67, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, inciso II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 525, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 67, de 2002 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão do seu Parecer nº 985, de
2002, Relator: Senador Romero Jucá), que
autoriza a República Federativa do Brasil a
contratar operação de crédito externo com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), no valor de até US$5,000,000.00 (cinco milhões de dólares dos Estados Unidos
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da América), destinando-se os recursos a financiar, parcialmente, o Programa de Apoio
à Modernização do Tribunal de Contas da
União.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a
redação final.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final ao Projeto de Resolução nº 67, de 2002,
que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.074, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nº 67, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final do
Projeto de Resolução nº 67, de 2002, que autoriza a República Federativa do Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor de até US$5,000,000.00 (cinco milhões de dólares norte-americanos,), destinando-se os
recursos a financiar, parcialmente, o Programa de Apoio
á Modernização do Tribunal de Contas da União.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 em de no vembro de 2002. – Ramez Tebet – Edson Lobão –
Mozarildo Cavalcanti – Ronaldo Cunha Lima.
ANEXO AO PARECER Nº 1.074, DE 2002
Faço saber que o Senado Federal
aprovou, e eu, Presidente, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO Nº , DE 2002
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito externo com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), no valor de até
US$5,000,000.00 cinco milhões de dóla-
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res norte-americanos), destinando-se os
recursos a financiar, parcialmente, o Programa de Apoio à Modernização do Tribunal de Contas da União.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil autori zada, nos termos da
Resolução nº 96, de 1989, restabelecida pela
Resolução nº 17, de 1992, ambas do Senado Federal,
a contratar operação de crédito externo com o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
de até US$5,000,000.00 (cinco milhões de dólares
norte-americanos), destinando-se os recursos a fi nanciar, parcialmente, o Programa de Apoio à Moder nização do Tribunal de Contas da União.
Art. 2º As condições financeiras da operação de
crédito externo referida no art. 1º são as seguintes:
I – devedor: República Federativa do Brasil;
II – credor: Banco Interamericano de Desenvol vimento (BID);
III – valor: até US$5,000,000.00 (cinco milhões
de dólares norte-americanos);
IV – finalidade: financiar, parcialmente, o Pro grama de Apoio à Modernização do Tribunal de Con tas da União:
V – prazo de desembolso: até 3 (três) anos;
VI – amortização: parcelas semestrais, conse cutivas, de valores tanto quanto possível iguais, cal culadas com base na quantia de principal desembol sadas pendente de pagamento, vencendo-se a pri meira 42 (quarenta e dois) meses após a data de assi natura do Contrato e a última até o dia 10 de setembro
de 2002;
VII – juros: exigidos semestralmente, calculados
com base no custo de captação do Banco Interameri cano de Desenvolvimento (BID), correspondente à
taxa para Empréstimos Unimonetários Qualificados
apurada durante os 6 (seis) meses anteriores aos respectivos vencimentos, acrescidos de uma margem razoável expressa em termos de percentagem anual,
devendo ser pagos nos dias 10 dos meses de março
e setembro, a partir de 10 de março de 2003;
VIII – comissão de crédito: exigida semestral mente nas mesmas datas de pagamento dos juros e
calculada com base na taxa de 0,75% a.a. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o saldo não
desembolsado do empréstimo, entrando em vigor 60
(sessenta) dias após a assinatura do Contrato;
IX – recursos para inspeção e supervisão gerais:
US$50,000.00 (cinqüenta mil dólares norte-america -
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nos), desembolsados em prestações trimestrais, tanto quanto possível iguais.
Art. 3º A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de 540
(quinhentos e quarenta) dias contado da data de pu blicação desta Resolução.
Art. 4º As partes envolvidas na operação de crédito de que trata o art. 1º, deverão, preliminarmente às
formalizações contratuais, atender às seguintes exi gências:
I – cumprimento, pelo Tribunal de Contas da
União das seguintes condicionalidades:
a) criação da Unidade Coordenadora do Programa (UCP) e designação do pessoal suficiente para o
seu funcionamento;
b) criação de um sistema financeiro e de contabilidade adequado para o registro das transações efetuadas com os recursos do Programa;
II – reconhecimento, pelo Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), do cumprimento, pelo Tribunal de Contas da União, das condicionalidades a
que se refere o inciso I.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Estando
a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 55, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 55, de
2001, tendo como primeiro signatário o Se nador 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 Cidada-
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nia, Relator: Senador Luiz Otávio, oferecendo a redação para o segundo turno.
A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
Deliberativa Ordinária do último dia 6, quando teve
sua votação transferida para esta data.
A Mesa insiste na presença dos nobres Pares
que se encontram em seus gabinetes, pois daremos
início ao processo de votação de proposta de emenda
à Constituição. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Os Srs. Líderes podem orientar suas bancadas.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Pre sidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para en caminhar a votação.) – Sr. Presidente, o PFL vota
“sim”.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para en caminhar a votação.) – Sr. Presidente, o PMDB enca minha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Banca da do PMDB recomenda o voto “sim”.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, o PDT enca minha o voto “sim”.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO) – Sr. Presidente, peço a palavra para
encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – TO. Para encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, na condição de vice-Líder do Governo, mani festo que, para a Bancada, esta questão está aberta;
porém, particularmente, voto “sim”.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a vo tação.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação.) – O nosso parecer é fa vorável, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PT
também vota “sim”.
A Mesa continua insistindo para que as Srªs. e
os Srs. Senadores venham ao Plenário, a fim de que
seja votada Proposta de Emenda à Constituição nº
55, que estabelece limites de despesas com o Poder
Legislativo municipal.
Comunico também ao Plenário que teremos
mais duas votações nominais hoje.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO.
Para encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, como
autor da proposta, recomendo o voto “sim” aos nobres
Pares.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está re gistrada a opinião de V. Exª.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
encaminhar a votação.) – Sr. Presidente, a Liderança
do PTB recomenda o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PTB
encaminha o voto “sim”.
A Mesa insiste para que S. Exªs venham ao
Plenário, porque a matéria exige quorum qualificado.
(Pausa.)
A pedido do Senador Mozarildo Cavalcanti, a
Mesa informa que ainda teremos mais duas votações
nominais.
Senador Romero Jucá, é imprescindível o voto
de V. Exª.
Srªs e Srs. Senadores que não se encontram no
plenário, a Mesa continua aguardando a presença de
V. Exªs.
Senador José Agripino, estamos votando uma
emenda constitucional. Há 51 votantes, e percebo
que V. Exª não votou. Essa matéria é muito importan te, pediria a V. Exª que votasse. A orientação da sua
Bancada é o voto “sim”.
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O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Agradeço
ao Presidente e aproveito a oportunidade para convi dar e convocar os Srs. Senadores do PFL que se en contram nos gabinetes para virem ao plenário, a fim
de votar esta PEC e outras, da maior importância.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – E o con vido a digitar novamente seu voto, porque o painel
está com má vontade com V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (Bloco/PSDB – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Também dese jo convocar os membros da Bancada, da chamada
base do Governo – que ora se despedem dessa fun ção –, para que venham ao plenário o mais rápido
possível, para a votação nominal dessa matéria e das
próximas duas.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Apenas quero
reforçar o apelo de V. Exª e do Senador Artur da Távola no sentido de que os Senadores do PSDB e do
PTB que não estiverem em plenário compareçam, a
fim de participarem da votação nominal de emenda
constitucional de grande importância para o País.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Iris Rezende, V. Exª sempre chega na hora importante
e certa.
A Mesa faz um último apelo às Srªs e aos Srs.
Senadores que se encontram nos gabinetes, para
que venham ao plenário exercitar seu direito de voto.
Senador Leomar Quintanilha, V. Exª é o autor da
emenda. Está chegando ao plenário o Senador Gil vam Borges, da Bancada do Amapá. O PMDB reco menda o voto “sim”. Seja bem-vindo.
A Mesa comunica que vai encerrar o processo
de votação. Se todos os Srs. E as Sras. Senadoras
presentes já votaram, vou declarar encerrada o pro cesso de votação.
(Procede-se à apuração.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está en cerrada a votação.

651
Quinta-feira 14 21525

652

ANAIS DO SENADO FEDERAL

21526 Quinta-feira 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Votaram SIM 56 Srs. Senadores.
Houve uma abstenção.
Total: 57 votos.
Aprovada no Senado Federal, a matéria vai à
Câmara dos Deputados.
É a seguinte a proposta aprovada:
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O art. 29-A da Constituição Federal passa
a vigorar com a seguinte redação:
Art. 29-A O total da despesa do Poder Legislati vo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores,
não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, re lativos à receita corrente líquida do Município, defini da em lei complementar:
I – oito por cento para municípios com popula ção de até cem mil habitantes;
II – sete por cento para municípios com popula ção entre cem mil e um e trezentos mil habitantes;
III – seis por cento para municípios com população
entre trezentos mil e um e quinhentos mil habitantes;
IV – cinco por cento para municípios com popu lação acima de quinhentos mil habitantes.
Parágrafo único. Constitui crime de responsabili dade do Prefeito Municipal:
I – efetuar repasse que supere os limites defini dos neste artigo;
II – não enviar o repasse até o dia vinte de cada
mês; ou
III – enviá-lo a menor em relação à proporção
fixa na Lei Orçamentária”.
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi gor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 16, DE 2002
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Propos ta de Emenda à Constituição nº 16, de
2002, tendo como primeiro signatário o Se nador Mozarildo Cavalcanti, que altera o in ciso I do art. 159 da Constituição Federal
(cria percentual do IR e IPI para aplicação
de recursos em Instituições Federais de
Ensino Superior localizadas na Amazônia
Legal), tendo
Parecer favorável, sob nº 886, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Luiz Otávio.

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

A discussão da matéria foi encerrada na sessão deliberativa ordinária de 9 de outubro passado.
Em votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Romero Jucá para encaminhar
a votação.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, peço a palavra para rapidamente encaminhar não em nome do Governo, mas em meu
próprio, como Senador da Amazônia.
Louvo a proposta do Senador Mozarildo Cavalcanti. É extremamente importante para a Amazônia e
para o País que as universidades federais tenham recursos para desenvolver a biodiversidade e ampliar a
ação de pesquisa, de extensão e de ensino na região.
Entendo ser um esforço do restante do País ao se
tirar um pouco dos recursos de outros Estados que, efetivamente, priorizarão a Amazônia de uma forma concreta. Talvez seja esse o melhor caminho: o da universidade, o da educação, o da ciência e o da tecnologia.
Portanto, encaminhamos o voto favorável e pe dimos o voto “sim” para essa emenda, Sr. Presidente.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Tião Viana para encaminhar a
votação.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, reafirmo o respeito e a
admiração ao Senador Mozarildo Cavalcanti pela au toria dessa matéria legislativa que traduz um elevado
espírito público, um sentimento de plena lucidez e de
compreensão da importância que tem a Amazônia
brasileira no cenário nacional. Na verdade, é impossível existir desenvolvimento humano neste País se não
houver investimento na área da ciência e tecnologia.
Trata-se de um projeto de elevado mérito, que
traz uma enorme contribuição a um sentimento nacional elevado a favor da Amazônia no desenvolvimento
humano e apontando-o como indissociável do desenvolvimento tecnológico.
Parabéns ao Senador Mozarildo Cavalcanti pela
matéria legislativa.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Bernardo Cabral para encaminhar a votação.
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O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, é preciso que se
diga com todas as letras que talvez esse seja um dos
passos mais importantes que o Senador Mozarildo
Cavalcanti deu na Legislatura que tanto abrilhanta.
Basta que se veja a redação empregada no texto da emenda para se chegar a essa conclusão. Além
disso, está correta a alínea d do projeto do Senador
Mozarildo Cavalcanti, que reza “0,5% para aplicação
pelas instituições federais de ensino superior localiza das na Amazônia Legal”. Portanto, V. Exª abrange
toda a região, até o Oeste do Maranhão. E conclui:
“(...) em programas de ensino, pesquisa e extensão
voltados à promoção do desenvolvimento sustentável
na forma que a lei estabelecer”.
Sabe V. Exª que temos sido aqui, todos nós – e eu
me permito incluir, com justiça, o Presidente Ramez Tebet –, defensores do desenvolvimento sustentável.
Assim, Sr. Presidente, gostaria de cumprimentar,
mais uma vez, o Senador Mozarildo Cavalcanti e em prestar meu modesto apoio à aprovação da matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra o Senador Carlos Patrocínio, para encami nhar a votação.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este projeto de
emenda constitucional é da mais alta importância não
apenas para a região Norte, para a Amazônia Legal,
mas sobretudo para o País.
Muito se fala em desenvolvimento sustentável,
mas não se tem procurado meios para que isso ocorra.
O eminente Senador Mozarildo Cavalcanti, que secretaria esta sessão, teve o discernimento de procurar me lhorar os recursos a fim de que as universidades e as
escolas federais da Amazônia Legal fossem suplementadas em seus recursos para programas de ensino, extensão e pesquisa, para que, aí sim, haja um verdadeiro
diagnóstico do que se pode fazer no que diz respeito ao
desenvolvimento sustentável.
É com muita satisfação e com muito prazer que
nós, que também contamos com escolas federais, votamos favorável à matéria.
Abrimos um parêntese para fazer um apelo ao Governo Federal para que libere, o mais rápido possível, os
recursos para a implantação definitiva da Universidade
Federal do Tocantins, criada sob os auspícios desta
Casa, com a assinatura de todos os Srs. Senadores, que
ainda não ocorreu devido aos trâmites burocráticos.
A proposta de emenda constitucional do Sena dor Mozarildo Cavalcanti é da mais alta importância
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para que o Brasil possa, efetivamente, dar o primeiro
passo em busca do seu tão falado desenvolvimento
auto-sustentável.
O PTB encaminha o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Francelino Pereira, para encaminhar.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Casa, nesta hora,
está olhando a personalidade do Senador Mozarildo
Cavalcanti. Ninguém nesta Casa é mais aplicado, mais
coerente, mais consistente, mais dominado pelo sentimento pela sua pátria amazônica do que o Senador Mozarildo Cavalcanti. Sempre presente nesta Casa, nunca
ausente no seu Estado e na sua região, busca, diariamente, informações que são trazidas ao conhecimento
de todos os brasileiros pelos meios de comunicação
desta instituição. S. Exª merece, nesta hora, o nosso
louvor, o nosso respeito, a nossa admiração e a nossa
homenagem à sua titularidade.
Mozarildo Cavalcanti, um abraço para você.
Permita-me o tratamento da intimidade.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Renan Calheiros.
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, a recomendação da Liderança do PMDB
é favorável à aprovação da emenda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Luiz Otávio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (Bloco/PPB – PA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, sou Relator desta matéria
e também da matéria anterior, aprovada pela unanimidade desta Casa. Além de ter relatado favorável à aprovação desta matéria, tenho a acrescentar os cumprimentos ao Senador Mozarildo Cavalcanti pela idéia, realização e apresentação deste projeto tão importante
para a Amazônia e para todas as universidades da
Amazônia Legal, incluindo o meu Estado, o Pará.
Esses recursos farão com que o ensino e a pesquisa possam realmente melhorar a qualidade do
nosso profissional, fazer com que o nosso Estado e a
nossa região projetem-se cada vez mais no plano nacional e internacional, não só por termos a propriedade, eu diria, da floresta amazônica, mas principalmente por seus moradores, que precisam especializar-se, qualificar-se para enfrentar os novos desafios,
principalmente os da globalização.
O objetivo maior é alcançar a excelência nas
universidades do nosso Estado e da nossa região.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Sr. Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em nome do PDT, e
como professor da Universidade Federal do Amazonas,
eu não poderia deixar de trazer aqui o meu apoio a esta
proposta de emenda à Constituição do eminente
Senador Mozarildo Cavalcanti, que vem em momento
oportuno, quando as universidades federais, pelo
menos a maioria delas, sofrem tanto com a carência de
recursos financeiros e com o desfalque de alguns dos
melhores dos seus quadros, a ponto de desmotivar
professores e alunos quanto ao futuro dessas
instituições. Criar uma fonte permanente e segura de
recursos é uma medida que só pode merecer os
louvores de todos os representantes dos Estados
amazônicos.
Meus parabéns ao Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Jonas Pinheiro.
O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Mato Grosso,
Estado que faz parte da Amazônia Legal, que tem no
seio do seu território a Universidade Federal de Mato
Grosso, uma escola técnica federal e duas escolas
agrotécnicas, também está agradecendo ao Senador
Mozarildo Cavalcanti por esta feliz iniciativa.
Essa é a expressão do agradecimento que Mato
Grosso faz ao nosso colega e companheiro Senador
Mozarildo Cavalcanti.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao primeiro signatário desta emenda constitucional, o Senador Mozarildo Cavalcanti.
Os Srs. Senadores podem continuar votando a
matéria.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero inicialmente
agradecer a manifestação unânime de apoio de todos os
Senadores que me antecederam a esta emenda, que,
conforme disse muito bem um dos oradores, faz bem
não só à Amazônia, mas principalmente ao Brasil.
Estamos fazendo uma ação afirmativa em favor
do principal objeto da Amazônia, que é a educação. É
por meio da educação que poderemos fazer pesquisa,
extensão e, com isso, nivelar-nos ao restante do Brasil
quanto à tecnologia, à ciência, evitando o aprofundamento permanente das desigualdades regionais.
Termino agradecendo o apoio e pedindo a todos
os Senadores que ainda não votaram a emenda que
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compareçam para fazê-lo, para que possamos vê-la
aprovada hoje, em primeiro turno.
Muito obrigado.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tive oportunidade de
manifestar o meu apoio a esta proposta de emenda
constitucional de autoria do Senador Mozarildo Cavalcanti na ocasião em que S. Exª ocupou a tribuna desta
Casa, durante a Hora do Expediente, para defendê-la.
Quero agora reiterar o meu apoio, por considerar que esta é realmente uma matéria de relevante importância para as instituições universitárias da Ama zônia que hoje estão realmente enfrentando uma crise financeira sem precedentes.
Tive a oportunidade de dizer, em aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti, que a Universidade Federal
do Acre já está na iminência de encerrar alguns cursos.
Já o fez, por falta de professores, no Município de Cru zeiro do Sul onde há um campus avançado de nossa
universidade. Agora, está em dificuldades. Há muitos
anos o Governo Federal, por meio do MEC, não autoriza a realização de concurso para admissão de novos
professores. As universidades se vêem obrigadas a
contratá-los temporariamente para socorrer cursos em
situação precária.
Com os recursos provenientes dessa emenda,
Senador Mozarildo Cavalcanti – e fazemos votos que
seja aprovada não só pelo Senado, mas também pela
Câmara dos Deputados, para que possa surtir efeitos –,
as universidades vão, evidentemente, cumprir suas reais finalidades. Por essa razão, quero reiterar meu apoio
à Emenda Constitucional do Senador Mozarildo Cavalcanti, na certeza de que será aprovada por esta Casa e,
na seqüência, pela Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os Srs.
Senadores que ainda não exerceram seu direito de
voto queiram fazê-lo. Estamos com 55 votantes.
Alerta-me a Secretaria que haverá ainda mais
duas votações nominais. (Pausa).
A Presidência comunica que vai encerrar o processo de votação. (Pausa).
(Procede-se à apuração)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está
encerrada a votação.
Votaram SIM 55 Senadores; e NÃO, 02.
Não houve abstenção.
Total: 57 votos.
Aprovada.
Aprovada, a matéria constará da Ordem do Dia
oportunamente para o segundo turno constitucional,
obedecido o interstício regimental.
É a seguinte a proposta aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 2002
Altera o inciso I do art. 159 da Cons tituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto Constitucional:
Art. 1º O dispositivo constitucional abaixo enu merado passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 159..................................................
I – do produto da arrecadação dos im postos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre os produtos industrializados, quarenta a sete e meio por cento,
na seguinte forma:
..............................................................
d) cinco décimos por cento para aplica ção, pelas Instituições Federais de Ensino su perior localizadas na Amazônia Legal, em
programas de ensino, pesquisa e extensão,
voltados à promoção do desenvolvimento
sustentável na forma que a lei .
Art. 2º Esta emenda constitucional entraesta belecer em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2001
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão,
em segundo turno, da Proposta de Emenda
à Constituição nº 32, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Sebastião Ro cha, que altera o inciso II do art. 37 da Cons tituição Federal para permitir o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente, mediante pro-
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cesso seletivo, tendo Parecer sob nº 236, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça,
oferecendo a redação para o segundo turno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia seis, quando teve
sua apreciação transferida para esta data.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 535, DE 2002
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação da PEC nº 32/2001, a fim de ser fei ta na sessão de 28 de novembro de 2002.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2002. –
Tião Viana – Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em
votação o requerimento.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra V. Exª.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, encaminho contrariamente ao requerimento de adiamento, primeiro, como homenagem ao Senador Sebastião Rocha, do PDT, e, depois,
porque entendo que a matéria é extremamente relevante e importante para melhorar o processo seletivo
de concurso público no País.
Não entendi o motivo de adiamento do PT; po deríamos votar a matéria. Estamos votando a matéria
em segundo turno para, aprovando-a, enviá-la à Câ mara dos Deputados. Ela já foi discutida e aprovada
no primeiro turno e já houve prazo para emendas.
Portanto, não há sentido postergar simplesmente a
votação. Inclusive faço um apelo ao Partido dos Trabalhadores para que mantenha sua base unida e vote
com o PDT. Estaremos ao lado do Senador Sebastião
Rocha nesta votação.
Encaminhamos, pois, contra o requerimento.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Solicito a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra pela ordem. Peço licença ao Senador
Geraldo Melo.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, esse requerimento foi apresentado de comum
acordo com o autor. S. Exª sabia que votaríamos con tra no mérito e, como havia dúvida a respeito da sua
aprovação, sugerimos que se adiasse. Se for para
permitir simplesmente que os Senadores façam pro selitismo, retiraremos o requerimento e votaremos,
sem nenhum problema, mas votaremos contra. Deba teremos o mérito, no momento oportuno. O requeri mento foi apresentado, porque havia acordo com o
autor para adiar. Se S. Exª quer votar agora, retirare mos o requerimento, não há problema.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Gerado Melo. Logo a seguir, ao
Senador José Agripino.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, tendo sido retirado o requerimento,
não há o que encaminhar. Agradeço.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – O requerimento não foi retirado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Poderá
ser retirado, Senador. Mas S. Exª não retirou o reque rimento.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, se o requerimento não foi retirado,
eu gostaria de encaminhar favoravelmente, associan do a Bancada do PSDB à homenagem proposta pelo
Líder do Governo ao Senador Sebastião Rocha. Da
mesma maneira que o Senador José Eduardo Dutra
antecipa o voto, afirmo que votaremos favoravelmen te ao mérito por entender – e, no momento oportuno,
daremos as razões – que se trata de um aprimora mento do processo seletivo do serviço público.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra o Senador José Agripino.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Para enca minhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, eu gostaria de salientar, em primei ro lugar, que essa matéria está sendo apreciada em
segundo turno, pois já o foi em primeiro turno, quando
em torno dela muito se debateu. Trata-se de matéria
positiva, no entendimento do PFL, pois traz aperfeiço amento no processo de seleção de servidores públi cos por concurso. É uma pontuação séria, lúcida e coerente que merece o nosso apoio e aprovação.
Tendo em vista, por tanto, que a matéria já foi
discutida, em primeiro turno; que muitos argumentos
já foram defendidos, tanto a favor como contra, e que
agora se impõe a votação para definição da matéria, o

657
Quinta-feira 14 21531

PFL é contra o requerimento e desde já adianta o seu
voto favorável à PEC.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, penso que deveríamos ouvir a palavra do autor da Proposta de Emenda Constitucional, o Senador Sebastião Rocha. S. Exª já tem em mente que há uma Ban cada importante que deverá votar contrariamente a
sua proposta. Portanto, eu gostaria de ouvir o Senador Sebastião Rocha, porque também o PTB, dependendo da sua disposição de continuar a matéria, rejeita o requerimento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Peço li cença aos eminentes Senadores Jefferson Péres e
Renan Calheiros, que já têm os microfones levantados, para conceder a palavra ao primeiro signatário
da matéria, Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a primeira observação é que não estou encontrando nos avulsos o Relatório do Senador
José Fogaça, ou melhor, foi modificada a proposta
original que apresentei, a qual falava em processo seletivo. O relatório de S. Exª modificou e garantiu con curso público, portanto aberto, cuja isonomia praticamente permanece entre os candidatos do meio externo e o candidato servidor público de outra categoria
ou nível funcional.
Há uma única diferença com relação à Constituição atual, que fala, aliás, em concurso de provas e títulos. O concurso público hoje não é somente de mé rito, de provas, mas de provas e títulos. Então, a mu dança feita pelo Senador José Fogaça, que, no meu
entendimento, aprimor
ou a proposta de minha iniciativa, foi no sentido
de que a experiência no serviço público poderá tam bém ser equiparada a título e pontuada no edital. Ao
mesmo tempo em que se garante um ponto para
quem possui mestrado ou doutorado, por exemplo,
garante-se um ponto para quem tem dez anos de ex periência no serviço público. É a única modificação.
O concurso permanece no sentido mais amplo e
democrático que a Constituição consolidou e consagrou. Trata-se de concurso público e não de processo
seletivo interno. Não é um processo de ascensão fun-
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cional interno. Os candidatos servidores públicos dis putam as mesmas vagas. Por exemplo, se no Senado
surgem cem vagas, estas serão disputadas entre servidores do Senado e de fora. Vinte mil ou trinta mil inscritos estarão disputando as vagas. O servidor do Se nado que tenha tantos anos de experiência, no edital
poderá ser contemplado com um ponto, de acordo
com o edital ou com a decisão do órgão público que
for realizar o concurso. Citei o exemplo do Senado Federal, mas pode ser prefeitura, União, Governo Fede ral ou Estado da Federação. Então, a única diferença
é essa. Não se trata de processo seletivo, não se trata
de ascensão funcional.
A denominação consagrada pelo texto do Sena dor José Fogaça é “desenvolvimento funcional”, que
prevê a valorização do servidor público, podendo ser
contemplado, a exemplo do que ocorre com quem,
eventualmente, tenha títulos. A experiência poderia,
também, ser equiparada a um título e ser, portanto,
computado ponto. O edital poderá dispor, garantindo
pontuação aos candidatos do serviço público.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Sebastião Rocha, as explicações de V. Exª são con vincentes quanto ao mérito. Eu pediria que, caso que ira atender à ponderação do Senador Carlos Patrocí nio, V. Exª se posicionasse sobre o requerimento de
adiamento.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Eu me
posiciono. Sr. Presidente. O PT – Partido dos Trabalhadores –, democraticamente, por decisão do seu colegiado, deliberou que deverá votar, ou pelo menos encaminhar a votação, contrariamente a esta PEC, seja hoje,
seja daqui a uma semana ou daqui a trinta dias.
Então, é preferível votar, Sr. Presidente. Votar e
respeitar a posição democrática do Partido dos Trabalhadores. O Senador Eduardo Suplicy poderá liberar a
Bancada. É possível que no Partido dos Trabalhadores
alguns Senadores queiram votar favoravelmente. Prefiro que se vote hoje e se decida, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Carlos Patrocínio, o primeiro signatário da matéria é
favorável a que se rejeite o requerimento e que a ma téria seja apreciada hoje.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, a Liderança do PTB encaminha o voto
contrário ao requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Renan Calheiros, como vota o PMDB?
O SR. RENAN CALHEIROS (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto contrário ao
requerimento.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Jefferson Péres, que, gentilmente, tinha cedido a sua vez.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, votarei a favor do
requerimento, pelo adiamento, para não ter de votar
contra a matéria. É uma situação incômoda: todos estão a favor da emenda do Senador Sebastião Rocha,
que é o Líder do meu Partido, e terei de votar contra S.
Exª, porque voto até contra o Papa, para ficar de acordo com minha consciência e estou convencido de
que, por melhores que sejam as intenções do Senador Sebastião Rocha e do Relator, Senador José Fogaça, isso cria uma via travessa para evitar o concurso público de títulos e provas. Senão, eu não sei ler.
A proposição diz: “(...) a investidura por concurso público, exceto...” Portanto, é uma exceção, que
não é por concurso público; é mediante um processo
seletivo. Que processo seletivo é esse? É para permitir aquela troca de carreira sem concurso público, é
uma burla a uma das maiores conquistas da Constituição de 1988 – pena que o Senador Bernardo Cabral
não esteja aqui. O Supremo Tribunal Federal tem ju risprudência de que não se pode mudar de carreira, a
não ser por concurso público de títulos e provas.
Quando aqui diz: “(...) exceto...”, permite o quê?
Permite o processo seletivo mediante provas apenas,
Senador José Agripino. Então, estabelece-se, no edital do concurso de títulos apenas, um peso enorme
para quem é funcionário da Casa, por exemplo. E esses já estão previamente aprovados. Isso, Senador
Geraldo Melo, não é uma burla ao instituto do concurso público?
Que me desculpe meu ilustre Líder, amigo, companheiro, Senador Sebastião Rocha, mas não posso
votar a favor dessa proposta! Por isso vou votar a fa vor do requerimento para não ser obrigado hoje a votar contra. Não posso atender ao apelo que me faz o
meu ilustre correligionário.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srs. Senadores, o requerimento foi rejeitado pela manifestação das Lideranças.
Assim, daremos prosseguimento à apreciação
da matéria.
A Presidência lembra que a matéria constou da
Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária do último dia 06, quando teve sua apreciação transferida
para esta data.
Transcorre hoje a terceira e última sessão de
discussão.
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Em dis cussão a Pro posta de Emen da à Constituição.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presiden te, a proposição, de iniciativa do Senador Sebastião
Rocha como primeiro signatário, versa modificação
que se pretende seja feita no inciso II do art. 37 da
Constituição Federal para permitir a investidura em
cargo público mediante processo seletivo interno
para aqueles que já ocupem cargo efetivo ou empre go permanente. Seria alterado o texto constitucional,
o qual sempre exige concurso público como requisito
necessário à investidura em cargo efetivo, ou empre go público, conforme ressaltou, há pouco, o Senador
Jefferson Péres, com cujo entendimento estou de
acordo.
A proposição estremece o princípio da impesso alidade, insculpido no caput do art. 37 da Constituição Federal, e o do tratamento isonômico perante a
lei, conforme dispõe o art. 5º, caput, da Lei Maior.
O Relator, na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Senador José Fogaça, ao propor uma
emenda substitutiva, assim se manifestou:
Dentro dessa ótica, entendemos que a ascen são funcional deve ser aquela prevista dentro da car reira, sob pena de se infringir o princípio constitucio nal da isonomia. Processos internos podem servir
apenas para acesso a cargos públicos sem concurso
público, em detrimento de pessoas que a eles quei ram ter acesso (por concurso público).
Ocorre, todavia, que o substitutivo excepciona o
concurso público em termos que pouco alteram o
sentido das atuais disposições constitucionais atinen tes à matéria. O relator descarta a exigência de con curso público no caso de desenvolvimento funcional,
mediante processo seletivo, “desde que o acesso a
cargos ou empregos se dê em igualdade de condi ções com pretendentes originários de outras áreas,
ou não-originários do serviço público. Ou seja, há ex ceção ao concurso público, se o processo seletivo
prevê igualdade de condições com candidatos que
não integrem a administração pública, o que equivale
a tornar esse processo um concurso público “disfar çado”, dando possibilidade de pontuação diferencia da para os concorrentes que já façam parte da Admi nistração Pública.
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Melhor seria que o processo seletivo fosse adotado como mecanismo de filtragem prévia para a es colha de servidores para as funções de confiança –
conforme prevê o art. 37, V, da Constituição Federal –
ou como requisito de promoção na carreira, consoante estabelece o art. 39, § 2º, da Carta Magna. Em ne nhuma dessas hipóteses ela está contemplada.
Por essas razões, Sr. Presidente, recomendamos o voto contrário, não obstante todo o respeito ao
esforço dos Senadores Sebastião Rocha e José Fo gaça. Ouvimos atentamente os argumentos dos servidores que nos procuraram, mas avaliamos de acordo com o que manifestou o Senador Jefferson Péres,
que, apesar de colega de Partido do Senador Sebastião Rocha, se tem constituído, nesta Casa, exímio
guardião dos princípios mais importantes da Constituição Federal.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Após a
manifestação do Senador Sebastião Rocha, concederei a palavra ao Senador José Fogaça.
Senador José Fogaça, parece-me que V. Exª
havia solicitado a palavra anteriormente e equivoquei-me. Peço-lhe desculpas.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sim,
Excelência; mas para discutir. Também pretendo falar
como Relator.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Então, V.
Exª falará por último. Concorda comigo ou deseja pronunciar-se agora?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Falarei posteriormente, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, primeiro quero dizer que respeito
plenamente as posições do Senador Jefferson Péres
e até mesmo o entendimento do Líder do PT, Senador
Eduardo Suplicy. Aqui é questão de entendimento. Eu
seria o último, também, a querer derrubar uma das
cláusulas pétreas da Constituição. Não é meu interesse ferir a Constituição brasileira nem modificá-la para
criar facilidades ou determinados mecanismos de
atalho, como foi dito aqui, para o concurso público. Na
verdade, Sr. Presidente, quando o Relator assegurou
a igualdade na disputa pelos cargos entre os originários do serviço público e os não originários – os não
originários do serviço público são o povo em geral –,
então, abriu-se a possibilidade a qualquer pessoa de
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disputar, de igual para igual, o cargo que esteja vago
no serviço público. Não me parece que aqui, de ne nhuma forma, se mutile a Constituição Federal, nesse
nível que está sendo interpretado, mesmo que tenha mos que respeitar o ponto de vista, o entendimento
de cada Senador. Na verdade, busca-se corrigir uma
profunda injustiça que ocorre hoje no serviço público,
sem querer criar privilégios. Não há qualquer privilé gio. A proposta de alteração na Constituição não pre vê nem pretende estabelecer privilégio algum. Antes,
garante igualdade de condições entre os oriundos do
serviço público e os de fora do serviço público, com a
diferença de que a experiência no serviço público
pode significar a computação de pontuação, a exem plo do que já acontece com títulos.
É bom lembrar, mais uma vez, que o concurso
público é de provas e títulos e não apenas de provas.
Então, vamos acabar também com a titulação porque
ela também é um privilégio, um diferencial na hora do
concurso público. Nos moldes de hoje, o concurso pú blico não é tão isonômico, não é tão igual como se
pretende dizer que é, porque garante o privilégio para
quem tem títulos, diante daqueles que não tiveram a
oportunidade de estudar e conseguir um título, muitas
vezes por problema do acesso a uma educação de
boa qualidade e não por falta de vontade do candidato
de ter conquistado o título. Eu mesmo gostaria de ter
um título de doutor, mas não foi possível. Fiz somente
o curso de medicina e não puder fazer mestrado ou
doutorado na época.
Sr. Presidente, da mesma maneira que se quer
interpretar como privilégio a experiência no serviço
público, tem-se que interpretar e entender o título
também como concurso público. O que queremos fa zer é tornar igual a experiência ao título. Está aí o
Lula. Que títulos têm o Lula? É certo que se trata de
um outro processo, o eleitoral, mas muitas vezes se
tentou dizer que o Lula não tem experiência para go vernar o País; o Lula não é doutor. Então, como é que
pode governar o Brasil? Mas o Lula tem a experiência
que trouxe do berço, a que ele levou de Pernambuco
para São Paulo, com a sua família, e a experiência de
convivência no sindicato e, depois, na política, no par tido político aprimorando-se. Hoje, sem dúvida algu ma, o Lula tem perfil de um dos maiores estadistas do
mundo, não apenas do Brasil. O perfil de Luiz Inácio
Lula da Silva se equivale ao dos maiores estadistas
do mundo. E onde ele adquiriu esse perfil? No
dia-a-dia, em sua experiência de vida. É isso que de sejamos para o servidor público. Não tive a oportuni dade de fazer doutorado nem mestrado. Tudo bem.
Na área de pesquisa não posso ser equiparado a um
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doutor, mas na área prática da Medicina, sei tanto
quanto quem tem mestrado ou doutorado, pela experiência de dez, quinze anos. É o que pretendemos garantir: que a experiência também possa ser valorizada. E depende do gestor público. Se não quiser assegurar diferenciação nenhuma, não garante valorização por meio da experiência.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Per mite-me V. Exª um aparte, nobre Senador Sebastião
Rocha?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Pois
não, Senador Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Eduardo Suplicy, terei imenso prazer, em havendo
oportunidade, de conceder novamente o aparte a V.
Exª, mas estamos em processo de encaminhamento
de votação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – De
discussão, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não.
Estamos encaminhando a votação.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Pedi
a palavra para discutir; o Senador José Fogaça tam bém.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – S. Exª falará. Mas já havia encerrado a discussão.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Tudo
bem, Sr. Presidente. Foi um mal-entendido.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não. O
importante é que V. Exª exponha seu ponto de vista.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Concluo, Sr. Presidente, pedindo o voto favorável à Proposta de Emenda Constitucional, garantindo, no princípio da justiça, a quem tem experiência a mesma
possibilidade de quem tem um título. É apenas isso o
que busca a emenda constitucional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está encerrada a discussão. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Senador Geraldo Melo. Logo a seguir, falará
o ilustre Relator da matéria, Senador José Fogaça.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, se V. Exª me permite, eu gostaria de
ouvir a opinião abalizada do Relator, um homem da
envergadura do Senador José Fogaça, mesmo que
eu tivesse que falar em seguida, somente no encaminhamento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Geraldo Melo, como Líder, V. Exª terá oportunidade
inclusive de orientar a sua Bancada.
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O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Portanto, aguardarei a manifestação do Senador
José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao ilustre Relator, Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
José Eduardo Dutra, o Senador José Fogaça pediu
para ser o último orador. Então, perguntarei a S. Exª
se deseja ceder o lugar, para ser o último, ou se dese ja falar.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, não há nenhum problema.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª é
Relator e fala na hora que quer.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, não é uma estratégia de votação, de for ma nenhuma.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª deseja falar agora?
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Posso falar agora.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Então, V.
Exª tem a palavra.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Como
Relator. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, não
há um parti pris de minha parte. Trata-se de uma
emenda constitucional, de autoria do Senador Sebas tião Rocha, que veio com outro texto. Infelizmente, o
meu parecer e o relatório não estão entre os Avulsos,
de modo que falarei meio de memória.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador,
a Mesa enviará a V. Exª o processado, caso queira fazer uso dele, pedindo escusas por não constar em
sua mesa o material que deveria constar.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Mui to obrigado. V. Exª dá uma grande contribuição.
O Senador Sebastião Rocha apresentou uma
emenda constitucional, creio que pensando na injusti ça que se faz a servidores públicos com longa expe riência, com a qualificação que resulta do contato diá rio e permanente com problemas do setor público,
tendo vivência de uma área específica da atividade
funcional, pois estão completamente despojados,
desprovidos de vantagem desse serviço prestado no
momento em que prestam um concurso público de
provas e títulos. Porque as pessoas que tenham saído
de uma universidade e feito alguns cursos de qualifi cação em nível superior, de graduação e pós-gradua ção, mestrado, doutorado, PHD, seja o que for, evi dentemente, ganham também o direito de ingressar
na carreira ou de ocupar o cargo e a função pública
que escolheram, mediante concurso público. A ques -
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tão é que o concurso público é imprescindível e será
mantido.
A pergunta que fica é a seguinte: Uma experiência de 10, 15, 20 anos numa determinada área, num
determinado setor, não vale nada? Mas que estímulo
tem o servidor que trabalha se ele é como um prisioneiro da função que exerce? Há uma escotilha em
cima de sua cabeça que não lhe permite sair para
cima, só para baixo ou para os lados. É evidente que
seria injusto, também, se esse servidor fizesse um
concurso somente no âmbito da repartição pública,
um concurso fechado, só de processo de desenvolvimento funcional, em que ele, servidor, tivesse como
concorrente seus próprios pares. E o cidadão em ge ral não tivesse nenhum direito, nenhum acesso.
Portanto, o que estamos fazendo é mediar e estabelecer uma certa mescla entre as duas vantagens.
A primeira, de manter o concurso público e aberto a
todo e qualquer cidadão qualificado para tanto. O concurso público está mantido. E, em segundo lugar, fazer com que, também, a experiência, a longa atividade em uma determinada área, a qualificação obtida
pelo contato diário, pela vivência dos problemas possam valer para alguma coisa.
Por exemplo, um concurso para técnico em preservação florestal – não sei se é exatamente esse o
nome oficial do cargo –, um guarda florestal que te nha 10, 20, 30 anos, ao tentar ascender na carreira,
ele que trabalhou, muitas vezes isolado, longe, sem
ter acesso a cursos que são dados nas regiões urbanas, sem ter acesso à formação, qualificação e graduação em níveis superiores, fica como uma espécie de
condenado eterno a uma limitação funcional.
Com isso, abre-se essa possibilidade, desde
que haja igualdade de condições em relação a qual quer cidadão – a qualquer cidadão porque em relação
a outros servidores de outras áreas ou a quem quer
que seja não originário do serviço público. É o desenvolvimento funcional de ocupante de cargo efetivo ou
emprego permanente mediante processo seletivo,
desde que o acesso a cargos ou empregos de nível
retributivo ou de hierarquia superior, se para subir na
carreira, dê-se em igualdade de condições com pre tendentes originários de outras áreas ou não originários do serviço público.
Portanto, ao se tratar de desenvolvimento funcional, não pode valer o argumento de que um motorista pode se tornar advogado, porque isso não é desenvolvimento funcional. O desenvolvimento funcional é
quando um auxiliar de enfermagem com 20 anos de
experiência quer se tornar enfermeiro de nível superior. E essa sua experiência não vale nada? Ele está
condenado à escotilha do porão do navio? Não pode
ascender? Não pode trazer, como elemento positivo,
como elemento de vantagem na disputa que ele terá,
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esse conhecimento? Alguém dirá: “Mas o cidadão
que não é servidor público, que nunca trabalhou nes sa atividade, não tem essa vantagem”. Claro que não
tem! É para isso que se está fazendo esta proposta,
porque quem trabalha, quem conhece, quem tem ex periência, obviamente, precisa, em certa medida – na
medida do bom senso –, que seja reconhecida, valori zada e dimensionada sua prestação de serviços ao
longo do tempo.
Como se trata de uma emenda constitucional,
está sendo mudado o conceito. Obviamente que de penderá de legislação infraconstitucional, de lei regu latória para estabelecer as regras mais explícitas e
específicas do jogo. Portanto, tem que haver também
uma lei ordinária ou complementar para estabelecer a
forma e as condições. Não poderá alguém que fez
concurso para porteiro do Tribunal de Justiça valer-se
dessa experiência para ser juiz de Direito. Isso não é
desenvolvimento funcional, não é ascensão nem
aperfeiçoamento qualificativo do servidor, mas tentativa de usurpação.
No entanto, há carreiras, situações e atividades
do setor público em que as diversas instâncias de ex periências estão obtusamente divididas de maneira
incomunicável entre os cargos. Quem é técnico de nível secundário não pode, jamais, chegar ao cargo de
nível superior, mesmo que tenha estudado, que tenha
feito cursos para se aperfeiçoar. Ou então, em função
muitas vezes da necessidade de trabalhar, de dedi car-se àquela causa, de dedicar-se àquele serviço,
prestar exatamente serviço naquela área, granjear
grande conhecimento e experiência, por isso, talvez,
ele não tenha podido fazer os cursos de graduação,
pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, cursos
que levam os de fora a ter vantagens.
Portanto não estamos eliminando o princípio
constitucional da igualdade entre a cidadania. Esta é
a questão fundamental: a cidadania tem seus direitos
preservados. Nenhum cidadão brasileiro poderá ser
excluído de um concurso público dessa natureza. Todos poderão par ticipar.
Estamos falando de quem tem experiência, de
quem trabalhou no desenvolvimento funcional, por tanto, o cargo tem que ter afinidade, tem que ser base
de formação e de qualificação para a pretensão dele.
Não pode haver uma desconexão total entre as ativi dades, senão não é desenvolvimento funcional, mas
isso a lei terá que dizer depois.
Alguns podem dizer que não sabem como será
a lei. Bem, na verdade, não há como se fazer uma lei e
depois alterar a Constituição. Só existe um caminho:
primeiro, muda-se o conceito, a norma constitucional
e, depois, se faz a lei. Assim como a Casa Legislativa
que integramos hoje sabe fazer isso, a próxima tam -
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bém o saberá e, por certo, o saberá muito melhor, porque não terá entre os seus integrantes este Senador.
Não tenho dúvida alguma de que isso é justo,
equânime e que preserva, absolutamente, o princípio
da igualdade de direitos da Constituição, mas tenta
superar, de uma vez por todas, a enorme injustiça de
que a experiência de um servidor em determinada
área, função ou atividade, não valha nada, como hoje,
de fato, não vale, transformando-se em verdadeira
condenação eterna. Um auxiliar de enfermagem não
pode se transformar em enfermeiro, a não ser que venha a fazer o que os outros podem fazer: obter títulos,
às vezes, até no exterior. Um cidadão que trabalha,
que funciona e que tem atividade, sabe muito bem
que sua experiência deverá valer algo. Evidentemente, não será isso que vai lhe determinar ser o vencedor do concurso – obviamente que não. Se ele tem experiência, mas manteve-se um ignorante e não con segue ombrear-se com os outros em questão de pro vas e títulos, ele não pode obter o cargo. Ele só poderá obtê-lo, no caso de ombrear-se com os outros, na
questão do conhecimento e dos títulos. Portanto, está
assegurada igualdade de condições em relação aos
demais.
Quem não olhar para isso não estará olhando
para a essência dessa mudança.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, bem que valeu a pena esperar o pronunciamento do Senador José Fogaça. O que foi dito
aqui é que essa é uma iniciativa que, pura e simplesmente, violava um princípio que é, realmente, uma
conquista da sociedade brasileira: a exigência do concurso público.
Evidentemente, seria desnecessário dizer o
quanto somos favoráveis ao concurso público e devemos fazer tudo pela sua preservação. Precisamos reconhecer que o concurso público está longe de ser
um instrumento perfeito. A meu ver, ele é muito impor tante por duas razões: para assegurar ao cidadão
igualdade de oportunidades e também para oferecer
ao serviço público maior possibilidade de fazer uma
seleção dos melhores para os seus quadros, já que o
serviço público não pode ter aquela flexibilidade que
as instituições privadas têm de escolher uma pessoa,
por saber que ela é competente e ponto final. Ela quer
a mais competente, embora a menos vestida de títulos e de lauréis. No serviço público, isso não é possível, e o concurso é uma forma de seleção que, na realidade, separa os melhores dos piores. Quando se defende o concurso público, ao mesmo tempo, de certa
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forma defende-se que, sem retirar direitos de nin guém, tem o Poder Público o direito de escolher entre
iguais aqueles que considera melhores. Na realidade
o concurso é, em si, um instrumento utilizado pelo
Estado para estabelecer diferenças entre os cida dãos, isto é, quem, em um concurso de provas, faz a
melhor será escolhido porque foi mais capaz do que o
que fez a pior prova, mesmo sendo ambos cidadãos
com os mesmos direitos.
O que estabeleceu diferenças entre eles? Foi
precisamente o concurso.
O concurso é uma maneira perfeita de se esta belecer essas diferenças? Não. E por isso vejo na iniciativa que estamos discutindo uma tentativa de re solver certas incongruências do processo que todos
queremos defender, como claramente disse o nosso
Senador José Fogaça, Relator da matéria.
Ninguém está aqui defendendo que um enge nheiro faça um concurso para servente – e aí ele leva
vantagem sobre todos os outros ignorantes ou des preparados que desejariam ser serventes – e, depois
de nomeado, por ter alcançado aprovação no concur so, venha exigir a ascensão para uma outra carreira
ou função.
Seria escandaloso que se permitisse que al guém fizesse concurso para servente e arrastasse do
bolso um título de bacharel ou engenheiro e exigisse
o seu enquadramento como advogado ou engenhei ro, função para a qual não fez o concurso.
Mas a expressão usada aqui é “desenvolvimen to funcional”. Eu acredito que o mandamento que se
quer inserir na Constituição é a admissibilidade de ascensão dentro da função. E vai caber ao legislador in fraconstitucional definir, ao regulamentar na legisla ção própria aquilo que se está introduzindo na Constituição, limites e procedimentos que impeçam a viola ção que todos tememos.
Não pode ser a alegação de que alguém tenha
10 anos de serviço realizando trabalhos de servente
que o habilite a ser consultor legislativo no Senado
Federal. O mínimo de bom-senso, que tenho certeza,
haverá no Congresso Nacional, exigirá que no mo mento oportuno, ao se regulamentar esse dispositivo,
sejam estabelecidos limites claros.
Não esqueçamos, Srªs e Srs. Senadores, que
nós estamos também introduzindo no Brasil determi nadas deformações que são caricaturais. Tamanho é
o nosso apreço aos papéis, aos títulos, aos carimbos,
aos registros, às firmas reconhecidas que hoje, por
exemplo, ninguém vai poder ser professor titular de
em uma universidade se não tiver mestrado ou doutorado. Eu fico pensando se, de repente, Sr. Presidente,
houvesse um milagre e Clóvis Bevilácqua ressusci tasse, ou Osvaldo Cruz, ou Rui Barbosa, ou Seabra
Fagundes, ou Pontes de Miranda. Nenhum deles,
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apesar de terem sido formadores do conhecimento
jurídico no Brasil, ou de serem luminares da medicina
no Brasil, poderia ser professor em uma universidade
brasileira, tem o mestrado.
Então, estamos chegando a um ponto em que é
preciso retirar pruridos excessivos que, algumas ve zes, leva o serviço público a fazer concursos lindos,
perfeitos, inatacáveis e, no fim, fica com os menos
bons, porque os menos bons tinham os melhores títulos. O que se está fazendo aqui é apenas admitir que,
dentro da função, o tempo de serviço seja considerado um título. Nada mais do que isso! Por isso que, embora sem considerar que isso seja questão fechada
no Partido, eu votarei a favor do projeto e recomendarei ao meu Partido que vote a favor.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Com a
palavra o Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, aqui,
não votaremos as intenções nem as intervenções do
Plenário. Votaremos um texto proposto para fazer par te da nossa Constituição.
Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, votei a favor do texto do Senador José Fogaça,
por entender, naquela ocasião, que esta era uma das
emendas constitucionais que modificam a Constituição, mas que, na verdade, deixam tudo como está.
Assim, acabamos votando a favor dessas matérias
em função do autor. Entretanto, analisando-a com
mais cuidado, vi que não era bem assim. Esta não é
uma emenda constitucional que simplesmente privilegia uma boa intenção.
Com todo respeito ao Senador Sebastião Rocha, a comparação que S. Exª fez em relação ao pro cesso eleitoral é absolutamente descabida em relação ao que estamos discutindo aqui.
Hoje, um auxiliar de enfermagem pode transformar-se em enfermeiro, desde que faça o concurso
para o cargo de enfermeiro.
O que estamos votando aqui? Um texto que
abre uma exceção para o concurso público. Não en trarei no mérito da discussão sobre se as formas
como são feitos os concursos hoje são as melhores,
pois essa é uma outra discussão. Aqui, há, sim, uma
exceção em relação ao concurso público. O que é
mais grave é que foi dito que a lei regulamentará esse
novo conceito de desenvolvimento funcional. Entretanto, o texto, em nenhum momento, fala isso. “A investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou
de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego na forma prevista em
lei.” Ou seja, a lei a que se refere aqui é concurso público de provas ou de provas e títulos. Quando vem a ex-
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ceção, não se faz menção a lei, Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, Sr. Relator. A exceção é “desenvolvi mento funcional de ocupante de cargo efetivo ou em prego permanente mediante processo seletivo”.
Na verdade, a interpretação que se pode dar a
essa “igualdade de condições” é simplesmente per mitir que uma pessoa de fora do serviço público ve nha a concorrer a essa vaga prevista no desenvolvi mento funcional. E nada mais, porque, já que não há
lei, o órgão estabelecerá as regras desse desenvolvi mento funcional, o que, na prática, poderá estabele cer essa reserva de mercado para aqueles que já são
funcionários dessa instituição ou desse órgão.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, com todo
respeito às boas intenções, com todo respeito aos
pronunciamentos, o que está sendo proposto para ser
votado, inserido na Constituição, não é o que foi dito
aqui como sendo a possibilidade de um reconheci mento do trabalho dos servidores públicos. Está-se
abrindo uma brecha perigosíssima, para, na verdade,
voltarmos à situação de “concursos” apenas para
aqueles que já estão no serviço público.
Portanto, a nossa posição é contrária, Sr. Presi dente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Creio
que não haverá número para a votação. Assim que os
Srs. Senadores terminarem, vou considerar encerra da a votação.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra pela ordem.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Pela ordem.) – Apenas desejo dar uma informação à
Casa para refrescar a memória de todos. Esta matéria
está sendo votada em segundo turno. Foi votada pela
primeira vez no dia 10 de abril de 2002. Na ocasião,
estavam presentes 62 Srs. Senadores. A aprovação
foi por unanimidade, sem ao menos uma abstenção.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra, pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem.) – Gostaria de solicitar o encerramento da vo tação, para que a matéria constasse da pauta da pró xima semana, já que não contamos com a presença
de 49 Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vou de clarar encerrado o processo de votação.
(Procede-se à apuração)
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O pro cesso de votação está encerrado, porque não há
quorum. No resultado, está apurado: 48 Srs. Senado res votaram.
A matéria constará da Ordem do Dia do próximo
dia 20, quarta-feira.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a
palavra, pela ordem, ao Senador José Eduardo Dutra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, não criarei confusão, porque não pretendo
simplesmente ver rejeitada uma emenda por ser essa
a minha posição. Mas esse fato nunca aconteceu. No
painel, havia quorum de presença. Não solicitamos
que a votação fosse iniciada, pois ainda estávamos
em processo de encaminhamento de votação. Esta
situação pode gerar problemas futuramente.
Quando fizemos acordo com o autor da proposi ção, que temia que sua emenda fosse rejeitada – já
que afirmávamos posição contrária e o quorum esta va baixo –, propusemos, então, que a votação fosse
adiada e apresentamos requerimento. Em meio à discussão do requerimento, optou-se pela votação e re jeitou-se o requerimento.
No caso de hoje, todavia, abriu-se a votação. Os
Srs. Senadores estavam chegando para votar e o processo foi interrompido, porque, senão, o quorum cai ria, uma vez que só alcançaria 48.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Excelên cia, não interrompi o processo de votação; encerrei-o,
e o fiz na melhor das intenções. Acompanhei atentamente o debate, não deu número, então encerrei o
processo de votação. Foi isso o que aconteceu.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra pela ordem.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pela ordem.) – Sr. Presidente, a impressão que tenho
é a de que o Plenário estava dominado por um sentimento de cansaço, e talvez a Mesa também. Estáva mos aqui conversando, nós, os compadres Francelino
Pereira e José Alencar, e de um momento para outro,
cortou-se a votação, quando estávamos esperando
para votar. De maneira que, a meu ver, aconteceu al -
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guma coisa, e eu gostaria que a Mesa explicasse
isso.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Francelino Pereira, falemos a verdade: aqui temos
que jogar aberto. V. Exª compreende minha boa intenção. O que acontece é o seguinte: de vez em quando,
não se abriu ainda para discussão, e todos ficam discutindo. No caso, estava o processo de votação aberto, e todos votavam. Essa é que é a verdade; o que
houve foi isso. O painel registra até o horário: por mui to tempo os Senadores ficaram votando; foi isso o que
aconteceu. Não há nenhuma má-fé da Mesa nem de
ninguém. Claro que a matéria começou a se tornar
controvertida, e todos a discutiam.
O procedimento que adotarei de outra vez é não
permitir pressa na hora da votação. Enquanto a Mesa
não declarar aberta a votação, não permitiremos que
se vote. Assim ficará melhor.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Presidente, em momento algum, insinuei
que tivesse havido má-fé por parte da Mesa, mas o
processo foi meio inusitado, o que acabou provocando esta situação de agora.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Mas sem
prejuízo de ninguém, de qualquer forma.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Claro.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG) – V. Exª me
permite usar da palavra pela ordem?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PL – MG. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, desejo justificar que realmente esperava que a matéria ainda estivesse em discussão ou pelo menos em encaminhamento de votação, porque confesso que não ouvi o
encerramento desta matéria.
Com a chegada do meu compadre, o eminente
Senador Francelino Pereira, aproveitei para trocar
idéias com S. Exª. E não ouvi, sinceramente, que ha via sido encerrada a votação desta matéria, que certamente não teria deixado de votar. Faço apenas este
registro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A Ata registra a posição de V. Ex.ª e também registra a posição dos eminentes Senadores Francelino Pereira e
Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 5:
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 42, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)
Discussão, em primeiro turno, da Pro posta de Emenda à Constituição nº 42, de
2000, tendo como primeiro signatário o Se nador Maguito Vilela, que dá nova redação
ao art. 217 da Constituição Federal, para vedar a recondução dos dirigentes de entidades de administração do desporto por mais
de um período consecutivo, tendo
Parecer sob nº 1.178, de 2001, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Álvaro Dias, favorável,
com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que apre senta, e votos contrários dos Senadores
José Eduardo Dutra, Leomar Quintanilha e
Bello Parga.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia seis, quando teve
sua apreciação transferida para esta data.
Transcorre hoje a quinta e última sessão de discussão.
Discussão, em conjunto, das propostas e das
emendas, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Esclareço que há um requerimento, nos termos
do art. 279, III, do Regimento Interno, requerendo o
adiamento da votação desta proposta de emenda à
Constituição para o dia 20 de novembro do corrente
ano.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Ca valcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 536, DE 2002
Nos termos do art. 279, inciso III do Regimento
Interno, requeiro adiamento da discussão da Propos ta de Emenda à Constituição nº 42, de 2002 a fim de
ser feita na sessão de 20-11-02.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2002. –
Geraldo Althoff.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A discussão da matéria fica adiada, para o pró ximo dia 20, quarta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 6:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002
Discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2002, tendo como primeiro signatário o Se nador Fernando Ribeiro, que cria compensação financeira, com parte da receita do
imposto de importação, às unidades da Fe deração que produzirem saldo positivo na
sua balança com o exterior, tendo
Parecer sob nº 532, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Junior,
favorável, com as Emendas nºs 1 a 4-CCJ,
de redação, que apresenta, e abstenção do
Senador Ricardo Santos.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão, em conjunto, a proposta e as
emendas, em primeiro turno. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
A matéria constará da Ordem do Dia da próxima
sessão deliberativa ordinária para prosseguimento da
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 7:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 140, de 2002 (nº
1.212/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
a Voz do Povo de Deus a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Arapiraca, Estado de Alagoas, tendo
Parecer favorável, sob nº 648, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Gerson Camata.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 140, DE 2002
(Nº 1.212/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação A Voz do Povo A Voz de Deus a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Arapiraca, Estado de
Alagoas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por taria nº 546, de 14 de setembro de 2000, que autoriza
a Associação Voz do Povo A Voz de Deus a executar
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Arapiraca,
Estado de Alagoas.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 147, de 2002 (nº
1.224/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Comunidade
Unida de Jacuacanga a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Angra
dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, tendo.
Parecer favorável, sob nº 649, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Cândido.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer senados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 147, DE 2002
(Nº 1.224/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Comunidade Unida de Jacuacanga a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Angra dos Reis, Estado do Rio
de Janeiro.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 628, de 5 de outubro de 2000, que autoriza a
Comunidade Unida de Jacuacanga a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Angra dos Reis,
Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 148, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 148, de 2002 (nº
1.226/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de
Amigos Moradores de Mandaguari a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Mandaguari, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 650, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Álvaro Dias.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 148, DE 2002
(Nº 1.226/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a associação de Amigos Moradores de Mandaguari a executar serviço de radiodifusão co-

668

ANAIS DO SENADO FEDERAL

21542 Quinta-feira 14

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

munitária na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 626, de 5 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação de Amigos Moradores de Mandaguari a
executar, por três anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Mandaguari, Estado do Paraná.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 153, DE 2002
(Nº 1.257/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associa ção Comunitária de Aurilândia a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aurilândia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 744, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária de Aurilândia a executar,
por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Aurilândia,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Item 11:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 6, DE 2001
Discussão, em turno único, do 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 do Senado Federal, tendo
Pareceres sob nºs 974 e 975, de 2002,
das Comissões
– de Constituição, Justiça e Cidadania,
Relator ad doc: Senador Romeu Tuma, favorável, com as Emendas nºs 1 e 2-CCJ, que
apresenta; e
– da Comissão Diretora, Relator: Se nador Carlos Wilson, favorável, com a
Emenda nº 3-CDir, que apresenta.
Durante o prazo regimental de cinco dias, perante a Mesa não foram oferecidas emendas à matéria.
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Discussão, em conjunto, do projeto e das emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 537, DE 2002
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do art. 10 do Projeto de Resolução nº 6, de 2001.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2002. –
Mozarildo Cavalcanti.
REQUERIMENTO Nº 538, DE 2002
Nos termos do art. 312, inciso II, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, do dispositivo constante da Emenda nº 3-CDIR,
apresentada ao Projeto de Resolução nº 6, de 2001:
“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 tam bém 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.”
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2002. –
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – São dois os
requerimentos de destaque. Vamos votar um por vez.
Em votação o requerimento de destaque para
votação em separado do art. 10 do Projeto de Resolução nº 6. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vamos
ao segundo requerimento.
Votação do requerimento de destaque para vo tação em separado do dispositivo constante da
Emenda nº 3-CDIR ao Projeto de Resolução nº 6, de
2001. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Os dispo sitivos destacados serão votados oportunamente.
Em votação o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o projeto, sem prejuízo das emendas, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votação,
em separado, do art. 10, destacado, do Projeto de Resolução nº 6, de 2001.
A Presidência esclarece ao Plenário que a rejei ção do artigo destacado implica a sua supressão do
texto final do projeto.
Com a palavra o Sr. Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, solicito a rejeição do art. 10, do Pro jeto de Resolução nº 6, de 2001.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não ha vendo mais quem queira encaminhar, encerro o enca minhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados.
(Pausa.)
Rejeitado.
O art. 10. será suprimido do texto final do projeto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votação,
em globo, das Emendas nºs 1 e 2, da CCJ, e nº 3, da
Comissão Diretora, ressalvado o destaque. (Pausa.)
Não havendo quem queira encaminhar, encerro
o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que as aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
Em votação o dispositivo constante da Emenda
nº 3, da Comissão Diretora, destacado:
Art. 10: São revogados os arts. 242 a 247 e 637
a 643 do Regulamento Administrativo do Senado Fe deral (Resolução nº 58, de 1972), os arts. 169 a 172,
também do Regulamento Administrativo, com a reda ção dada pela Resolução nº 9, de 29 de janeiro de
1977, e o art. 30 da Resolução nº 9 de 1997.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra
ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
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– Sr. Presidente, encaminho, solicitando que seja re jeitado o dispositivo destacado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não ha vendo mais quem queira encaminhar, encerro o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o rejeitam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitado o dispositivo destacado.
A Presidência esclarece ao Plenário que a rejeição do dispositivo destacado implica a sua supressão
do texto final do projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
São as seguintes as emendas aprovadas:
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
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 dsiposições especiais, gerais e transitórias, do Regimento Administrativo do Senado Federal
(Resolução nº 58, de 1972).
EMENDA Nº 3-CDIR
Dê-se aos arts. 8º e 10º do Projeto de Resolução do Senado nº 6, de 2001, a seguinte redação:
Art. 8º É a Comissão Diretora autorizada a con solidar, mediante ato a se expedido no prazo de 90
(noventa) dias, o Regulamento Administrativo do Se nado Federal com as alterações decorrentes da Re solução 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.
É o seguinte o art. 10, rejeitado:
Art. 10. São revogados os arts. 242 a 247 e 637
a 643 do Regulamento Administrativo do Senado Federal (Resolução nº 58, de 1972), e os arts. 169 a 172
da Resolução nº 9, de 29 de janeiro de 1997.
É o seguinte o dispositivo rejeitado,
constante da Emenda nº 3-CDIR:
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EMENDA Nº 3-CDIR
....................................................................................
Art. 10. São revogados os arts. 242 a 247 e 637
a 643 do Regulamento Administrativo do Senado Fe deral (Resolução nº 58, de 1972), os arts. 169 a 172
também do Regulamento Administrativo, com a reda ção dada pela da Resolução nº 9, de 29 de janeiro de
1997, e o art. 30 da Resolução nº 9, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final para o Projeto de Resolu ção nº 6, de 2001, que, nos termos do art. 320 do Regimento Interno, se não houver objeção do Plenário,
será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.075, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolu ção nº 6, de 2001.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução nº 6, de 2001, que dispõe
sobre a estrutura e o funcionamento da Subsecretaria
de Arquivo do Senado Federal, consolidando os des taques e as emendas aprovadas pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 13 de novem bro de 2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Antonio Carlos Valadares – Mozarildo Cavalcanti.
ANEXO AO PARECER Nº 1.075, DE 2002
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, inciso XXVIII,
do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇAO Nº , DE 2002
Dispõe sobre a estrutura e o funcio namento da Subsecretaria de Arquivo do
Senado Federal.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regulamento Administrativo do Sena do Federal, na redação que lhe foi dada pela Resolu ção nº 9, de 1997, do Senado Federal, consolidado
pelo Ato da Comissão Diretora nº 9, de 2000, no que
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se refere à Subsecretaria de Arquivo, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Anexo I
Regulamento Orgânico do Senado Fe deral
.......”
“Art. 178. À Subsecretaria de Arquivo
compete planejar, coordenar, supervisionar,
controlar e orientar as atividades de produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento dos documentos, nas fases corrente
e intermediária, do Senado Federal e do
Congresso Nacional, bem como recolher os
documentos de fase permanente; dar aces so, preservar e divulgar o acervo arquivístico custodiado.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Arquivo:
I – Gabinete;
II – Serviço de Arquivo Permanente;
III – Serviço de Pesquisa e Acesso à
Informação;
IV – Serviço de Preservação, Conservação e Restauração;
V – Serviço de Arquivo Legislativo;
VI – Serviço de Arquivo Administrativo;
VII – Serviço de Arquivo Impresso.”
(NR)
“Art. 179. Ao Gabinete compete providenciar o expediente, as audiências e a re presentação de seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas
atividades; e executar as tarefas de suporte
administrativo vinculadas às atribuições do
Órgão.” (NR)
“Art. 180. Ao Arquivo Permanente com pete recolher, arranjar, descrever, conservar
e custodiar os documentos de valor permanente; orientar consultas e pesquisas aos
documentos permanentes, no recinto do
Arquivo; preparar e fornecer certidões e có pias dos documentos constantes em seu
acervo; elaborar instrumentos de pesquisa;
e executar outras tarefas correlatas.” (NR)
“Art. 180-A. Ao Serviço de Pesquisa e
Acesso à Informação compete divulgar o
acervo arquivístico custodiado; coordenar e
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orientar a consulta aos instrumentos de pesquisas disponíveis; preparar os textos das
publicações da Subsecretaria a serem editadas; organizar e manter os dados biográficos dos senadores brasileiros; alimentar o
banco de dados “Biografia dos Senadores –
BSEN”; elaborar e editar publicações que digam respeito às biografias dos senadores,
quaisquer que sejam os suportes, com vistas à difusão dos dados; prestar informações, atender a consultas; manter intercâmbio com arquivos e centros de documentação nacionais e estrangeiros; e executar ou tras tarefas correlatas.
Art. 180-B. Ao Serviço de Preservação,
Conservação e Restauração compete planejar, supervisionar e coordenar as atividades de preservação, conservação e restauração dos documentos per tencentes ao
acervo da Subsecretaria; guardar e preservar matrizes de microfilmes de segurança;
providenciar a reprodução de microfilmes,
quando solicitado; estabelecer normas e cri térios para utilização de outras tecnologias
aplicadas a documentos de arquivo, no âm bito do Senado Federal; prestar orientação
quanto às condições ideais tanto ambientais
quanto de segurança para guarda do acer vo; desenvolver pesquisas para confecção
de papéis especiais aplicados à conservação de documentos; identificar o estado de
conservação dos documentos, com vistas
ao estabelecimento de rotinas, métodos e
prioridades de conservação; realizar o con trole de infestações de insetos e microorganismos, e desenvolver pesquisas nas áreas
de entomologia e microbiologia; providenciar
a encadernação de documentos sob sua
guarda; providenciar a restauração do acervo; e executar outras tarefas correlatas.”
“Art. 181. Ao Serviço de Arquivo Legis lativo compete receber, avaliar, classificar,
guardar e tornar acessíveis os documentos
da fase intermediária transferidos dos arquivos setoriais; prestar informações, atender a
consultas e proceder a empréstimos de do cumentos; aplicar, periodicamente, a Tabela
de Temporalidade de Documentos de Arqui -
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vo do Senado Federal e do Congresso Nacional nos documentos mantidos sob sua
guarda, promovendo sua transferência ao
Serviço de Arquivo Permanente ou sua eliminação; prestar orientação técnica sobre
assuntos arquivísticos do Senado Federal; e
executar outras tarefas correlatas”(NR) .........
“Art. 181-A. Ao Serviço de Arquivo
Administrativo compete receber, avaliar, classificar, guardar e tomar acessíveis os documentos da fase intermediária, inclusive especiais e especializados, transferidos dos arquivos setoriais; prestar informações, atender a
consultas e proceder a empréstimos de documentos; aplicar, periodicamente, a Tabela de
Temporalidade de Documentos de Arquivo do
Senado Federal e do Congresso Nacional nos
documentos mantidos sob sua guarda, promovendo sua transferência ao Serviço de
Arquivo Permanente ou sua eliminação; prestar orientação técnica sobre assuntos arquivísticos do Senado Federal; e executar outras
tarefas correlatas.
..............................................................
Art. 181-B. Ao Serviço de Arquivo
Impresso compete receber, avaliar, classificar, guardar e tomar acessíveis as publicações do Senado Federal; prestar informações e atender a consultas; aplicar, periodicamente, a Tabela de Temporalidade de Documentos de Arquivo do Senado Federal e
do Congresso Nacional nos documentos
mantidos sob sua guarda, promovendo sua
transferência ao Serviço de Arquivo Permanente ou sua eliminação; e executar outras
tarefas correlatas.”
............................................................“
Art. 2º Para atendimento do disposto no art. 1º
são transformados do Quadro de Pessoal do Senado Federal:
I – 15 (quinze) cargos vagos de Ana lis ta Le gislativo – Arca de Apoio Téc nico ao Pro cesso Le gislativo, Especialidade Pro cesso Le gislativo, Ní vel III, em car gos de Ana lis ta Le gislativo – Arca de
Apo io Técni co Admi nistrativo – Espe cialidade
Arquivologia, Nível III;
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II – 15 (quinze) cargos vagos de Técnico Legis lativo – Arca de Apoio Técnico Administrativo, Especi alidade Administração, Nível II, em cargos de Técnico
Legislativo, Área de Apoio Técnico Administrativo –
Especialidade Arquivologia.
Parágrafo único. Os cargos da Especialidade
Arquivologia referidos nos incisos I e II serão preen chidos mediante concurso público e os candidatos
aprovados, uma vez empossados, terão exercício ex clusivo na Subsecretaria de Arquivo, vedada, em
qualquer hipótese, sua lotação em outros órgãos do
Senado Federal e o atendimento de sua requisição
por órgão da Administração Pública.
Art. 3º O Regulamento Administrativo do Sena do Federal é acrescido dos seguintes artigos:
“Anexo II
Regulamento de Cargos e Funções do
Senado Federal
..............................................................
Art. 81-A. Ao Analista Legislativo, Área
de Apoio Técnico Administrativo, Especialidade Arquivologia, incumbe atividades de
nível superior relacionadas a planejamento.
supervisão, orientação, acompanhamento e
execução especializada, em graus de maior
ou menor complexidade, das atividades arquivísticas das funções administrativa e legislativa, e execução de outras atividades
correlatas.
..............................................................
Art. 104-A. Ao Técnico Legislativo,
Área de Apoio Técnico Administrativo, Especialidade Arquivologia, incumbe atividades
de nível médio relacionadas a execução
qualificada, sujeita à supervisão e orientação, das atividades arquivísticas das funções administrativa e legislativa, e execução
de outras atividades correlatas.
..............................................................
Art. 4º É criada a Comissão Permanente de
Avaliação de Documentos do Senado Federal in cumbida de elaborar e atualizar o Código de Classi ficação de Documentos de Arquivo, o qual deve con siderar a natureza dos assuntos resultantes das ati vidades meio e flui do Senado Federal; elaborar e
atualizar a Tabela Básica de Temporalidade de Do -
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cumentos de Arquivo com a finalidade de promover
a avaliação, seleção e destinação final de documentos do Senado Federal e do Congresso Nacional,
segundo a ciência arquivística e de acordo com a le gislação em vigor e recomendações do Conselho
Nacional de Arquivos; providenciar, para ser submetida à Comissão Diretora, a relação dos documentos
que devam ser eliminados; e executar outras atividades correlatas.
Parágrafo único. A Comissão, presidida pelo Diretor da Subsecretaria de Arquivo, será integrada por
mais 6 (seis) servidores do Senado Federal por ele
designados, para mandato de 2 (dois) anos.
Art. 5º Os documentos que instruírem petições
ou representações dirigidas ao Senado Federal ou ao
Congresso Nacional, e que não devam ser encaminhados à Câmara dos Deputados, serão recolhidos a
Subsecretaria de Arquivo.
Parágrafo único. Os documentos a que se refere
este artigo poderão, conforme a espécie, ser restituídos a quem de direito, sob recibo e mediante despacho do Diretor da Subsecretaria de Arquivo.
Art. 6º Os proces sos origi ná ri os da Admi nis tração Pú blica, que instru í rem pro posições de fini tivamente ar quivadas, po de rão ser de volvidos às
re par ti ções de origem, quan do pe las mes mas so li citados.
Art. 7º Integram esta Resolução, no que couber,
os termos do 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 Arquivo 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.
Art. 8º É a Comissão Diretora autorizada a con solidar, mediante ato a ser expedido no prazo de 90
(noventa) dias, o Regulamento Administrativo do Se nado Federal com as alterações decorrentes da Re solução nº 9, de 1997, do Senado Federal, e das Re soluções 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, do Senado Federal.
Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
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1.1 – Ao Consultor Legislativo, Área de Consul taria e Assessoramento, Especialidade Assessora mento Legislativo, incumbem atividades, de nível su perior e especializado, de consultaria e assessora mento técnico à Comissão Diretora, à Mesa, às Co missões e aos Senadores no desempenho, no .âmbi to do Congresso Nacional, das suas funções legislati va, parlamentar e fiscalizadora, consistindo na elabo ração e divulgação de estudos técnicos opinativos sobre matérias de interesse institucional do Senado Federal e do Congresso Nacional, a preparação, por so licitação dos Senadores, de minutas de proposições,
de pronunciamentos e de relatórios & na prestação
de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício
das funções constitucionais do Senado Federal.
1.2 – Ao Consultor Legislativo, Área de Consul taria e Assessoramento, Especialidade Assessora mento, em Orçamentos, incumbem atividades, de ní vel superior e especializado, de prestação de consul taria e assessoramento em planos e orçamentos pú blicos à Comissão Mista Permanente de que trata o §
1º do artigo 166 da Constituição Federal, à Mesa, às
demais Comissões e aos Senadores no desempe nho, no âmbito do Congresso Nacional, das suas fun ções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, consis tindo na elaboração e divulgação de estudos técnicos
opinativos sobre elaboração, execução, acompanha mento e fiscalização de planos e orçamentos públi cos, quando do interesse institucional do Senado Fe deral e do Congresso Nacional, na preparação, por
solicitação dos Congressistas, de minutas de proposi ções e de relatórios sobre planos e orçamentos públi cos, e na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício das funções constitucionais do
Senado Federal e do Congresso Nacional, em matéria de planos e orçamentos públicos.
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
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nacionais e internacionais, sobre comércio, indústria,
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 assim 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, incumbem 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, em 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 maior
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, Especial idade Odontologia, in-

678
21552 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

cumbem atividades de supervisão, programação, co ordenação ou execução especializada, em grau de
maior complexidade, referentes a estudos e trabalhos
relativos à assistência buco-dentária.
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, Arca 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, Arca de Instala ções, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de
Espaço Físico, Especialidade Arquitetura, incumbem
atividades de execução qualificada, sob supervisão,
de trabalhos relativos à fiscalização de obras do Se nado Federal e ao exame e elaboração de normas
para a administração e conservação de próprios ar tísticos.
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 -
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vos à construção, à fiscalização de obras do Senado
Federal e à elaboração de normas para a conservação 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 Máquinas Gráficas, incumbem atividades de supervisão,
coordenação, programação ou execução especializada, 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, incumbem atividades de supervisão, coordenação ou execução especializadas, em
graus de maior e mediana complexidade, referentes a
trabalhos de relações públicas, redação, revisão, co leta 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 opinativos 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 exe cução 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, Especialida-
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de Processo Industrial Gráfico, incumbem atividades
de planejamento, supervisão, coordenação, progra mação 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 Reda ção e Revisão, incumbem atividades, em graus de
maior e mediana complexidade, referentes a traba lhos de redação e revisão final de textos gráficos; e
executar outras tarefas correlatas.
1.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio Técni co ao Processo Legislativo, Especialidade Processo Legislativo, incumbem atividades de nível médio, de natureza 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 relacionadas 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 pou co 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 específi ca, 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.
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4.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Enfermagem, incumbem atividades de coordenação, programação
ou execução especializada, em grau de mediana
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 destinadas à prevenção de doenças.
4.2 – Técnico Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Odontologia, incumbem atividades de programação, coordenação
ou execução especializada, em grau de mediana
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 correlatas.
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 ás
personalidades brasileiras e estrangeiras, na área de
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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, principal mente, a condução e conservação de veículos motorizados; atividades, em caráter operacional, de con dução e conservação de veículos motorizados utiliza dos no transporte oficial de passageiros e cargas.
7.1 – Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Industrial Gráfico, Especialidade
Processo Industrial Gráfico, incumbem atividades de
orientação, controle e execução qualificada das tare -

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

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,
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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ATO DA COMISSÃO DIRETORA Nº 09 , DE 2000.
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso
de suas atribuições regimentais e regulamentares,
Resolve:
Art. 1º Ficam desmembrados do Regulamento
Administrativo do Senado Federal o Título II e as dis posições do Título V pertinentes à estrutura orgânica,
que passam a denominar-se Regulamento Orgânico
do Senado Federal, com a redação consolidada pelo
Anexo I deste ato.
Art. 2º Ficam desmembrados do Regulamento
Administrativo do Senado Federal o Título III e as dis posições do Título V que regulam os Cargos e Fun ções, bem como as tabelas anexas pertinentes à ma téria, que passam a denominar-se Regulamento de
Cargos e Funções do Senado Federal, com a reda ção consolidada pelo Anexo II deste ato.
Art. 3º Este ato entra em vigor na data de sua
publicação, devendo ser objeto de posterior ratifica ção pelo plenário do Senado Federal.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 28 de junho de 2000.
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Senado Federal, 28 de junho de 2000.
ANEXO I
Regulamento Orgânico do Senado Federal
Art. 1º O Este Regulamento Orgânico estabelece a estrutura e as competências dos órgãos administrativos do Senado Federal. dispondo sobre o respectivo funcionamento.
TÍTULO I
Da Estrutura e das Competências dos Órgãos
CAPÍTULO I
Da Estrutura Administrativa
Art. 2º O Senado Federal tem a seguinte estrutura básica:
I – Comissão Diretora:
II – Gabinetes dos Senadores e Lideranças:
III – Órgãos de Assessoramento Superior:
IV – Órgão Central de Coordenação e Execução:
V – Órgãos Supervisionados.
CAPÍTULO II
Das Competências dos Órgãos e de suas Unidades Integrantes
SEÇÃO I
Da Comissão Diretora

Justificação
Este ato procede á consolidação no Regula mento Administrativo do Senado Federal de todas as
normas administrativas que o alteraram nos últimos 4
anos, na parte que se refere á estrutura orgânica e
aos cargos e funções existentes, não gerando acrés cimos financeiros em relação à situação atual.
Outrossim, o Regulamento Administrativo está
sendo desmembrado em três: Regulamento Orgâni co, Regulamento de Cargos e Funções e Regulamen to de Pessoal, que em conjunto correspondem à totalidade do antigo Regulamento Administrativo.
Nessa oportunidade apenas estão sendo apro vados os regulamentos Orgânico e de Cargos e Fun ções, estando o trabalho relativo ao Regulamento de
Pessoal pendente de conclusão, que deverá ser futuramente apresentado.

Art. 3º À Comissão Diretora. com a estrutura da
Mesa cio Senado Federal, compete a formulação de
políticas. objetivos, diretrizes e metas, bem como a
superior supervisão e fiscalização dos atos administrativos, no âmbito da Instituição, nos termos do Regimento Interno e de Ato próprio definidor das competências e atribuições de cada um de seus membros.
SEÇÃO II
Dos Gabinetes dos Senadores e Lideranças
Art. 4º Aos Gabinetes dos Senadores e Li deranças compe te assessorar diretamente o titular na
atividade legislativa, parlamentar, fiscalizadora. po lítica e de co municação so cial, bem como providen ciar o su porte administrativo e logístico necessário
à sua atuação.
Parágrafo único. A Comissão Diretora estabelecerá a composição dos Gabinetes e fixará a infra-estrutura, os recursos humanos. materiais e financeiros
necessários ao seu funcionamento. mediante aglutinação, desmembramento. remanejamento alteração
da nomenclatura de funções comissionadas. observado o princípio da. padronização.
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SEÇÃO III
Dos Órgãos de Assessoramento Superior
Art. 5º São Órgãos de Assessoramento Superior:
I – Secretaria-Geral da Mesa:
II – Consultoria Legislativa:
III – Consultoria de Orçamentos. Fiscalização e
Controle:
IV – Advocacia do Senado Federal:
V – Secretaria de Comunicação Social:
VI – Secretaria de Controle Interno;
VII – Assessoria de Planejamento e Moderniza ção Administrativa;
VIII – Cerimonial da Presidência.
SUBSEÇÃO I
Da Secretaria-Geral da Mesa
Art. 6º A Secretaria-Geral da Mesa compete
prestar assessoramento direto e imediato à Mesa no
desempenho de suas atribuições constitucionais, le gais e regimentais, secretariar as reuniões da Mesa:
coordenar as unidades administrativas que lhe estão
afetas e as atividades relacionadas à tramitação das
proposições e ao provimento das informações per tinentes a tramitação das matérias legislativas.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria-Ge ral da Mesa:
I – Gabinete:
II – Assessoria Técnica:
III – Serviço de Apoio a Conselhos e Órgãos do
Parlamento;
IV – Serviço de Protocolo Legislativo;
V – Serviço de Sinopse:
VI – Serviço de Distribuição de Avulsos e Apoio
ao Plenário:
VII – Serviço de Redação;
VIII – Subsecretaria de Coordenação Legislati va do Senado Federal:
IX – Subsecretaria de Coordenação Legislativa
do Congresso Nacional:
X – Subsecretaria de Comissões:
XI – Subsecretaria de Taquigrafia;
XII – Subsecretaria de Ata:
XIII – Subsecretaria de Expediente.
Art. 7º Ao Gabinete compete providenciar o ex pediente, as audiências e a representação de seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho
de suas atividades; executar as tarefas de suporte ad ministrativo e de informática vinculadas às atribuições
do órgão: consolidar e fazer publicar o Relatório da
Presidência.
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Art. 8º A Assessoria Técnica compete elaborar,
para orientação do Secretário-Geral da Mesa. estudos preliminares sobre as matérias recebidas pelo órgão a serem submetidas ao Plenário e sobre outros
assuntos legislativos: pesquisar, coletar e organizar
extratos do Diário do Senado Federal e do Diário do
Congresso Nacional referentes a questões de ordem
e respectivas decisões da Presidência e pareceres da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mantendo atualizada a jurisprudência a respeito; prestar
assessoramento ao Secretário-Geral. mediante o desenvolvimento de estudos. trabalhos e análises de assuntos relacionados às competências do órgão: ela borar pareceres. informações e notas técnicas sobre
assuntos pertinentes encaminhados ao seu exame
pelo titular: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 9º Ao Serviço de Apoio a Conselhos e
Órgãos do Parlamento compete providenciar o expediente de seus dirigentes e conceder suporte administrativo. de informática e de instrução processual referentes às suas atribuições institucionais definidas
na Constituição Federal (arts. 220 a 224). na Lei nº
8.389, de 1991, no Regimento Interno e nas resoluções especificas de nºs 17 e 20, de 1993, e 40, de
1995; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 10. Ao Serviço de Protocolo Legislativo
compete receber, numerar. processar as matérias le gislativas segundo modelos oficiais padronizados:
encaminhar as matérias a autoridades e órgãos competentes da Casa; registrar as matérias legislativas
com tramitação encerrada. enviando-as à Subsecretaria de Arquivo; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 11. Ao Serviço de Sinopse compete receber,
padronizar. alimentar e complementar as informações
pertinentes à tramitação de matérias legislativas; en viar ao Sistema de Processamento os dados necessários à alimentação do sistema de recuperação de
informações legislativas; sugerir medidas visando ao
aprimoramento dos trâmites burocráticos; e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 12. Ao Serviço de Distribuição de Avulsos e
Apoio ao Plenário compete receber e fornecer avul sos das matérias em tramitação: organizar e distribuir
a coleção de avulsos das proposições constantes da
Ordem do Dia das sessões do Senado e do Congresso: manter arquivo atualizado das licenças concedidas aos Senadores: executar tarefas de apoio relacionadas ao atendimento das sessões de Plenário; zelar
pelo cumprimento das disposições constantes dos
artigos 182 a 185 do Regimento Interno: e executar
outras tarefas correlatas.
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Art. 13. Ao Serviço de Redação compete elabo rar as minutas de redação final e do vencido de matérias a serem submetidas à Mesa do Senado Federal,
nos termos do art. 98, inciso V, do Regimento Interno:
e executar outras tarefas correlatas.
Art. 14. A Subsecretaria de Coordenação Legis lativa do Senado Federal compete planejar, supervisi onar, controlar e executar as atividades legislativas da
Secretaria-Geral da Mesa pertinentes às matérias
com tramitação no Senado Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Coordenação Legislativa do Senado Federal:
I – Gabinete:
II – Serviço de Coordenação Legislativa do Se nado:
III– Serviço de Estatística:
IV – Serviço de Conferência e Revisão.
Art. 15. Ao Gabinete compete providenciar o expediente. auxiliar seu titular no exercício das atribui ções e no desempenho das atividades inerentes a
sua representação: e executar outras tarefas de su porte administrativo vinculadas as atribuições do ór gão.
Art. 16. Ao Serviço de Coordenação Legislativa
do Senado compete preparar os avulsos do espelho
da Ordem do Dia das sessões do Senado. organizan do os originais das matérias em tramitação: elaborar,
atendendo a orientação superior, quadro comparativo
de matérias relevantes, a serem submetidas à apreci ação do Plenário; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 17. Ao Serviço de Estatística compete com pilar e organizar os dados estatísticos referentes às
atividades legislativas do Senado para o Relatório da
Presidência, bem como com o fim de elaborar a si nopse das proposições e a resenha das matérias,
consoante o disposto no art. 269 do Regimento Interno; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 18. Ao Serviço de Conferência e Revisão
compete rever os textos elaborados no âmbito da
Subsecretaria. providenciando as correções neces sárias: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 19. À Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional compete planejar, supervisionar, controlar e executar as atividades de natureza legislativa da Secretaria-Geral da Mesa pertinentes às sessões conjuntas do Congresso Nacional e da
Comissão Representativa do Congresso Nacional.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional:
I – Gabinete;
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II – Serviço de Coordenação Legislativa do Congresso:
III – Serviço de Estatística:
IV – Serviço de Conferência e Revisão.
Art. 20. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente. e auxiliar o seu titular no exercício
das atribuições e no desempenho das atividades inerentes à sua representação: e executar outras tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 21. Ao Serviço de Coordenação Legislativa
do Congresso compete preparar os avulsos do espelho da Ordem do Dia das sessões conjuntas do Congresso Nacional, organizando os originais das matérias em tramitação: atender a inscrição de oradores em
livro) próprio: e executam outras tarefas correlatas.
Art. 22. Ao Serviço de Estatística compete compilar e organizar os dados estatísticos referentes às
atividades afetas às sessões conjuntas do Congresso
Nacional para o Relatório da Presidência. bem como
com o fim de elaborar a sinopse das proposições e a
resenha das matérias, consoante o disposto no Art.
269. do Regimento Interno: e executar outras tarefas
correlatas.
Art. 23. Ao Serviço de Conferência e Revisão
compete rever os textos elaborados no) âmbito da
Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso. providenciando as correções necessárias: e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 24. A Subsecretaria de Comissões compete
planejar. supervisionar. controlar e executar as atividades de apoio às Comissões Permanentes. Mistas,
Especiais e Parlamentares de inquérito. bem como
coordenar os órgãos que lhe estão afetos.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Comissões:
I – Gabinete:
II – Serviço de Apoio a Comissões Permanentes:
III – Serviço de Apoio a Comissões Especiais e
Parlamentares de Inquérito:
IV – Serviço de Apoio às Comissões Mistas.
Art. 25. Ao Gabinete compete providenciar o ex pediente, e auxiliar o seu titular no exercício das atri buições e no desempenho das atividades inerentes à
sua representação; e executar outras tarefas de suporte administrativo vinculadas ás atribuições do órgão.
Art. 26. Ao Serviço de Apoio a Comissões Permanentes compete submeter a despacho dos Presidentes das Comissões as proposições e os docu-
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mentos recebidos: receber, processar e encaminhar
aos respectivos relatores matérias e emendas: orga nizar a pauta das reuniões, segundo orientação do
respectivo Presidente; preparar a correspondência e
as atas das Comissões; controlar os prazos das pro posições em tramitação nas Comissões: prestar as
informações necessárias aos membros das Comis sões; alimentar o sistema de informações: e execu tam– outras tarefas correlatas.
Art. 27. Ao Serviço de Apoio a Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito. compete subme ter a despacho dos Presidentes das Comissões as
proposições e os documentos recebidos: receber.
processar e encaminhar aos respectivos relatores
matérias e emendas: organizar a pauta das reuniões
das respectivas Comissões. segundo a orientação de
seus Presidentes: preparar a correspondência e as
atas das Comissões; controlar os prazos de tramita ção das proposições: atender e prestar informações
aos membros das Comissões e aos demais Senado res: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 28. Ao Serviço de Apoio ás Comissões Mis tas compete submeter a despacho dos Presidentes
das Comissões as proposições e os documentos recebidos: receber, processar e encaminhar aos respectivos relatores matérias e emendas: organizar a pauta
das reuniões das respectivas Comissões. segundo a
orientação de seus Presidentes; preparar a correspon dência e as atas das Comissões: controlar os prazos
de tramitação das proposições: atender e prestar informações aos membros das Comissões e aos demais Senadores; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 29. A Subsecretaria de Taquigrafia compete
planejar. supervisionar e executar os serviços de apa nhamento taquigráfico das sessões plenárias e,
quando solicitada, das reuniões de Comissões, con ferências e convenções, bem como coordenar os ór gãos que lhe estão afetos.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Taquigrafia:
I – Gabinete;
II – Serviço de Supervisão Taquigráfica:
III – Serviço de Revisão Taquigráfica:
IV – Serviço de Registro Taquigráfico em Plenário;
V – Serviço de Registro Taquigráfico em Comissões;
VI – Serviço de Áudio:
VII – Serviço de Apoio Operacional.
Art. 30. Ao Gabinete compete providenciam, o
expediente. e auxiliar o seu titular no exercício das
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atribuições e no desempenho das atividades
inerentes à sua representação: e executar outras
tarefas de suporte administrativo vinculadas às
atribuições do órgão.
Art. 31. Ao Serviço de Supervisão Taquigráfica
compete proceder. nas notas taquigráficas revistas, observando o estilo do orador. às necessárias correções:alimentar o sistema de informações: e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 32. Ao Serviço de Revisão Taquigráfica
compete rever o apanhamento taquigráfico das ses sões plenárias do Senado e do Congresso Nacional,
e de reuniões das Comissões. de conferências e Convenções; alimentar o sistema de informações: e exe cutar outras tarefas correlatas.
Art. 33. Ao Serviço de Registro Taquigráfico em
Plenário do Senado e do Congresso Nacional compete registrar o apanhamento taquigráfico de cada ses são. contendo todos OS incidentes, os debates, as
declarações da Presidência, as chamadas de votações nominais, o resultado das votações, o texto das
matérias lidas ou votadas os discursos e apartes e
demais ocorrências de Plenário, alimentar o sistema
de informações: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 34. Ao Serviço de Registro Taquigráfico em
Comissões compete registrar, quando solicitado. o
apanhamento taquigráfico dos trabalhos das Comissões, conferências e convenções, alimentar o sistema
de informações; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 35. Ao Serviço de Áudio compete controlar
as operações de som, manter a guarda das fitas gra vadas por tempo definido pela administração, verificar
e controlar as atividades de gravação, prestar apoio
técnico aos servidores da Subsecretaria; e executar
outras tarefas correlatas:
Art. 36. Ao Serviço de Apoio Operacional com pete coordenar, planejar e executar as atividades do
Banco de Dados ‘TAQUI”, alimentar, atualizar e com por o seu acervo, dar suporte executivo ao funcionamento do Sistema Informatizado da Subsecretaria: e
executam’ outras tarefas correlatas.
Art. 37. À Subsecretaria de Ata compete planejar. supervisionar. controlar e executar os serviços de
elaboração das Atas e sumários das sessões e reuniões do Senado Federal e das sessões conjuntas do
Congresso Nacional e da Comissão Representativa
do Congresso Nacional.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Ata:
I – Gabinete;
II – Serviço de Redação do Expediente do Se nado Federal:
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III – Serviço de Redação da Ordem do Dia do
Senado Federal:
IV – Serviço de Atas do Congresso Nacional:
V – Serviço de Conferência e Revisão das Atas:
VI – Serviço de Apoio Operacional.
Art. 38. Ao Gabinete compete providenciar o
expediente e auxiliar o seu titular no exercício das
atribuições e no desempenho das atividades inerentes
a sua representação: e executar outras tarefas de
suporte administrativo vinculadas às atribuições do
órgão.
Art. 39. Ao Serviço de Redação do Expediente
do Senado Federal compete acompanhar as sessões
e reuniões do Senado Federal: redigir e organizar os
sumários das atas e reuniões do Senado Federal: re digir e organizam’ as atas e ações legislativas das
proposições lidas, de acordo com as normas de pro cedimento pertinentes: fazer juntada dos documentos
que devam figurar nos processos; providenciar os
avulsos de proposições: colher despacho do Presi dente nas proposições lidas: alimentar o sistema de
informações; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 40. Ao Serviço de Redação da Ordem do
Dia do Senado Federal compete acompanhar as ses sões e reuniões do Senado Federal: redigir e organi zar as atas e reuniões do Senado Federal: numerar as
proposições lidas e sujeitas à deliberação do Plená rio: proceder ao registro das ações legislativas das
proposições lidas e sujeitas à deliberação do Plená rio. de acordo com as normas de procedimento per tinentes; fazer juntada dos documentos que devam fi guram nos processos. de acordo com as normas regi mentais: providenciar os avulsos de proposições; ali mentar o sistema de informações: e executar outras
tarefas correlatas.
Art. 41. Ao Serviço de Atas do Congresso Nacio nal compete acompanhar as sessões e reuniões do
Senado Federal e do Congresso Nacional e da Co missão Representativa do Congresso Nacional: redi gir e organizar os sumários das atas e reuniões: nu merar as proposições lidas e sujeitas à deliberação
do Plenário: proceder ao registro das ações legislati vas das proposições lidas e submetidas á deliberação
do Plenário. de acordo com as normas de procedi mento per tinentes: fazer juntada dos documentos que
devam figurar nos processos: providenciar os avulsos
de proposições e de vetos: alimentar o sistema de in formações: e executam’ outras tarefas correlatas.
Art. 42. Ao Serviço de Conferência e Revisão
das Atas compete realizar a revisão da redação das
Atas das sessões e reuniões do Senado Federal e
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das sessões conjuntas das duas Casas do Congresso Nacional e da Comissão Representativa do Con gresso Nacional antes da remessa para publicação: e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 43. Ao Serviço de Apoio Operacional compete receber. controlar e organizar o expediente lido
em sessão e as proposições submetidas à deliberação do Plenário: encaminhar informações ao sistema.
de acordo com as normas de procedimento pertinentes: arquivar, para conferência e revisão, cópias das
proposições lidas e submetidas à consideração do
Plenário e outros documentos de interesse: revisar os
sumários e atas circunstanciadas das sessões e reuniões do Congresso Nacional e Senado Federal, providenciando a republicação dos textos ou a sua correção: executar a digitação de documentos e proposições legislativas para avulsos e que devam figurar nas
atas circunstanciadas das sessões e reuniões do Senado Federal e do Congresso Nacional: selecionar.
conferir, proceder a consolidação de textos e processar dados. por meio magnético, bem como alterá-los e
corrigi-los, de acordo com os originais e segundo orientação superior: e executar outras atividades correlatas.
Art. 44. A Subsecretaria de Expediente compete
planejar. controlar e executar as atividades de elaboração da correspondência oficial da Mesa, inclusive
autógrafos das proposições remetidas à sanção. à
promulgação e à Câmara dos Deputados. acompanhando as publicações dos textos aprovados pelo Senado e pelo Congresso Nacional; bem como coordenar as atividades dos Órgãos que lhe estão afetos.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Expediente:
I – Gabinete;
II – Serviço de Expediente;
III – Serviço de Conferência e Revisão.
Art. 45. Ao Gabinete compete providenciar sobre
o expediente, e auxiliar o seu titular no exercício das
atribuições e no desempenho das atividades inerentes
à sua representação; e executar outras tarefas de suporte administrativo vinculadas às atribuições do Órgão.
Art. 46. Ao Serviço de Expediente compete elaborar e expedir a correspondência oficial da Mesa: alimentar o sistema de informações com o registro da
correspondência recebida e expedida e o controle
dos prazos das matérias encaminhadas à sanção:
conferir as publicações no Diário Oficial. no Diário do
Congresso Nacional e no Diário do Senado Federal: e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 47. Ao Serviço de Conferência e Revisão
compete rever e reproduzir os textos elaborados no
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âmbito da Subsecretaria: conferir as publicações com
os textos aprovados pelo Senado ou Congresso Naci onal, providenciando as correções necessárias, de
acordo com os originais e segundo orientação superi or; e executar outras tarefas correlatas.
SUBSEÇÃO II
Da Consultoria Legislativa
Art. 48. A Consultoria Le gislativa compete a
prestação de consultoria e assessoramento à
Mesa, às Comissões e aos Senadores no desem penho. no âmbito do Congresso Na cional, no exer cício de suas funções le gislativas, par lamentar e
fiscalizadora, consistindo na elaboração e di vulga ção de estudos técnicos opinativos sobre matérias
de interesse institucional e administrativo do Sena do Federal e do Con gresso Nacional, na prepara ção. por solicitação dos Senadores. de minutas de
proposições. de pro nunciamentos e de relatórios.
bem como na prestação de esclarecimentos técni cos atinentes ao exercício das funções constitucio nais do Sena do Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Consultoria Le gislativa:
I – Gabinete:
II – Serviço de Apoio Administrativo:
III – Serviço de Apoio Técnico.
Art. 49. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente. as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades; executar as tarefas de
suporte administrativo e de informática vinculadas às
atribuições do órgão.
Art. 50. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete a execução de trabalhos datilográficos e os de
reprodução de textos: o registro das demandas de trabalhos de consultoria e assessoramento: e exercer
atividades correlatas.
Art. 51. Ao Serviço de Apoio Técnico compete
realizar as pesquisas e prestar o apoio técnico neces sário ao desenvolvimento dos trabalhos de assesso ramento dos consultores legislativos.
SUBSEÇÃO III
Da Consultoria de Orçamentos,
Fiscalização e Controle
Art. 52. À Consultoria de Orçamentos, Fiscaliza ção e Controle compete a prestação de consultoria e
assessoramento técnico na área de planos, orçamen tos públicos, fiscalização e controle:
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I – à Mesa;
II – à Comissão Mista de Planos, Orçamentos
Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional;
III – às Comissões;
IV – aos Senadores, no desempenho das suas
funções legislativa, parlamentar e fiscalizadora, no
âmbito do Senado Federal e do Congresso Nacional.
Parágrafo único. A prestação de consultoria e
assessoramento técnico de que trata o caput consiste:
I – na elaboração de estudos na área de planos,
orçamentos públicos, fiscalização e controle, quando
do interesse institucional do Senado Federal ou do
Congresso Nacional;
II – na preparação, por solicitação dos Senadores ou dos membros da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional, de minutas de proposições, relatórios e pareceres sobre planos, orçamentos públicos e ações
de fiscalização e controle;
III – na prestação de esclarecimentos técnicos
atinentes ao exercício das funções constitucionais do
Senado Federal e do Congresso Nacional, em matéria de planos, orçamentos públicos, fiscalização e
controle.
Art. 53. São órgãos da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle:
I – Gabinete;
II – Serviço de Apoio Administrativo;
III – Subsecretaria de Apoio Técnico.
Art. 54. Ao Gabinete compete:
I – providenciar o expediente, as audiências e a
representação do titular;
II – executar as tarefas de suporte administrativo
vinculadas às atribuições do titular;
III – auxiliar o titular no desempenho de suas atividades;
IV – realizar outras tarefas pertinentes que lhe
forem conferidas.
Art. 55. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete:
I – exercer as atividades de provimento de serviços e materiais necessários à execução dos trabalhos
da Consultoria;
II – processar eletronicamente os textos técni cos relacionados com a área de atuação da Consultoria, com vistas a subsidiar a elaboração dos trabalhos;
III – revisar os textos dos trabalhos da Consultoria, quanto aos aspectos gramatical e or tográfico;
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IV – efetuar o registro das solicitações de traba lho e controlar o seu atendimento;
V – organizar e gerenciar sistemas de arquivos
manuais e eletrônicos;
VI – executar outras tarefas pertinentes que lhe
forem conferidas.
Art. 56. A Subsecretaria de Apoio Técnico com pete:
I – coletar, organizar e preparar dados e infor mações sobre planos e orçamentos públicos, execu ção orçamentária e créditos adicionais;
II – coletar, organizar e preparar dados de natu reza econômica e social;
III – coletar, organizar e preparar dados e infor mações relativos a convênios firmados pela União
com Estados e Municípios;
IV – coletar e organizar leis, regulamentos, atos
normativos e outras informações essenciais à elaboração dos trabalhos de consultoria e assessoramento;
V – relacionar-se em nível técnico com órgãos e
entidades gerenciadoras de bancos de dados afetos
aos trabalhos de consultoria e assessoramento.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Apoio Técnico:
I – Gabinete;
II – Serviço de Acompanhamento da Execução
Orçamentária e Financeira;
III – Serviço de Pesquisa de Dados Econômicos
e Sociais;
IV – Serviço de Legislação e Normas.
Art. 57. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o titular no desempe nho de suas atividades; executar as tarefas de supor te administrativo vinculadas às atribuições do órgão.
Art. 58. Ao Serviço de Acompanhamento da
Execução Orçamentária e Financeira compete cole tar, organizar e preparar dados e informações sobre
planos e orçamentos públicos, execução orçamentá ria, créditos adicionais e convênios firmados pela
União com Estados e Municípios, necessários à ela boração dos trabalhos da Consultoria.
Art. 59. Ao Serviço de Pesquisa de Dados Eco nômicos e Sociais compete coletar, organizar e pre parar dados de natureza econômica e social, neces sários à elaboração dos trabalhos da Consultoria.
Art. 60. Ao Serviço de Legislação e Normas
compete coletar e organizar leis, regulamentos, atos
normativos e outras informações essenciais à elaboração dos trabalhos de consultoria e assessoramento.
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SUBSEÇÃO IV
Da Advocacia do Senado Federal
Art. 61. A Advocacia do Senado Federal compete prestar consultoria e assessoramento jurídicos à
Mesa, à Comissão Diretora, à Diretoria-Geral e aos
demais Órgãos da estrutura administrativa da Casa; e
fornecer à Advocacia-Geral da União as informações
e o respaldo técnico necessários à defesa judicial e
extrajudicial dos interesses do Senado Federal.
Parágrafo único. É órgão da Advocacia do Senado Federal o seu gabinete.
Art. 62. Ao Gabinete compete providenciar sobre
o expediente, as audiências e a representação de seu
titular; auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades; e executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas às atribuições do órgão.
SUBSEÇÃO V
Da Secretaria de Comunicação Social
Art. 63. A Secretaria de Comunicação Social
compete formular, coordenar e supervisionar a execução de programas concernentes à política de comunicação social do Senado Federal; controlar, orientar e dirigir a execução de tarefas relativas à divulgação das atividades do Senado, mediante os diversos
meios de comunicação; atender a toda atividade se natorial que promova a instituição e o Poder Legislativo; e assessorar, nos assuntos de sua competência, a
Presidência, a Comissão Diretora, as Comissões Permanentes e Temporárias e os Senadores.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de
Comunicação Social:
I – Gabinete;
II – Serviço de Apoio Administrativo;
III – Serviço de Apoio Técnico;
IV – Subsecretaria de Divulgação e Integração;
V – Subsecretaria Agência Senado;
VI – Subsecretaria Jornal do Senado;
VII – Subsecretaria Rádio Senado;
VIII – Subsecretaria TV Senado;
IX – Subsecretaria de Projetos Especiais;
X – Subsecretaria Técnica de Eletrônica;
XI – Subsecretaria de Relações Públicas.
Art. 64. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação do
titular; executar as tarefas de suporte administrativo
vinculadas à competência do órgão; e auxiliar o seu titular no desempenho das atividades relativas às suas
atribuições.
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Art. 65. Ao Serviço de Apoio Administrativo compete receber, controlar e distribuir o material e o expe diente da Secretaria; preparar propostas orçamentá rias anuais e acompanhar a execução de seu orça mento; organizar a consolidação dos dados estatísti cos; proceder ao controle interno de seu pessoal, re gistrar e controlar convênios e contratos de divulga ção efetuados pelo Senado Federal; encaminhar in formações ao Sistema de Processamento de Dados,
de acordo com os manuais de procedimento específi co; e executar outras atividades correlatas.
Art. 66. Ao Serviço de Apoio Técnico compete
orientar, coordenar e controlar as atividades de provi mento de dados e análises básicas necessárias à re alização dos trabalhos da Secretaria; e executar ou tras atividades correlatas.
Art. 67. A Subsecretaria de Divulgação e Inte gração compete coordenar e controlar a execução
das atividades compreendidas na linha de competên cia das unidades administrativas da Secretaria; e pro mover a integração dos trabalhos realizados por to das as subsecretarias subordinadas à Secretaria.
Art. 68. À Subsecretaria Agência Senado com pete administrar, redigir e promover a divulgação em
tempo real, mediante redes informatizadas, de textos
jornalísticos sobre as atividades da Casa, informando
o andamento dos trabalhos do Plenário e demais ór gãos do Senado; transmitir o noticiário para as princi pais agências de notícias do país; e fornecer o materi al de divulgação aos jornalistas credenciados na
Casa.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
Agência Senado:
I – Serviço de Produção e Pesquisa;
II – Serviço de Informática e Transmissão.
Art. 69. Ao Serviço de Produção e Pesquisa
compete providenciar dados e informações necessá rios ao desempenho das atribuições da Subsecreta ria, como pautas dos trabalhos do Plenário e das Co missões, avulsos de projetos, pareceres e cópias de
discursos; realizar contatos; efetuar consultas em terminais sobre projetos e outras matérias; fazer a revi são ortográfica e sintática de textos jornalísticos pro duzidos pela Subsecretaria; e executar outras tarefas
correlatas.
Art. 70. Ao Serviço de Informática e Transmis são compete prover o banco de dados do Prodasen e
redes informatizadas com o material produzido pela
Secretaria, notadamente o noticiário para a imprensa
realizar a transmissão, por meio de aparelhos de
fac-símile e outros equipamentos, do noticiário produ -
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zido pelo órgão para jornais, revistas, emissoras de
rádio e de televisão e executar outras tarefas correlatas.
Art. 71. À Subsecretaria Jornal do Senado
compete editar o Jornal do Senado, de circulação diária, com o noticiário das atividades da Casa, para distribuição interna e a órgãos dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, nos âmbitos federal, estadual
e municipal, bem como a entidades públicas e privadas.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
Jornal do Senado:
I – Serviço de Produção Jornalística e Arte;
II – Serviço de Circulação e Arquivo.
Art. 72. Ao Serviço de Produção Jornalística e
Arte compete executar a programação visual e diagramar o Jornal do Senado e outras publicações da
Secretaria; realizar o registro fotográfico das atividades do Plenário, das Comissões, do Gabinete da Presidência e de eventos no âmbito da Casa e providenciar a revelação dos respectivos filmes; fazer a revisão ortográfica e sintática de textos jornalísticos; e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 73. Ao Serviço de Circulação e Arquivo compete providenciar e controlar a distribuição do Jornal
do Senado; organizar e manter atualizado, em com putador ou pastas, arquivos de textos jornalísticos e
publicações produzidos pela Secretaria, além de ne gativos e fotos e executar outras atividades correlatas.
Art. 74. A Subsecretaria Rádio Senado compete
administrar e promover a cobertura jornalística dos
trabalhos do Plenário, das Comissões, do Gabinete
da Presidência e de outros órgãos da Casa, objetivando a elaboração do noticiário A Voz do Brasil, par te referente ao Senado; a redação e veiculação dos
boletins Senado em Linha Direta; a produção e veiculação da Agenda Senado; e a administração e provimento de toda a programação veiculada pelo sistema
de radiodifusão do Senado Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
Rádio Senado:
I – Serviço de Produção;
II – Serviço de Locução.
Art. 75. Ao Serviço de Produção compete providenciar dados e informações necessários ao desempenho das atribuições da Subsecretaria, como pauta
de votações do Plenário e das Comissões, avulsos de
projetos e pareceres e cópias de discursos; realizar
contatos; elaborar relatórios; e executar outras atividades correlatas.
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Art. 76. Ao Serviço de Locução compete fazer a
apresentação de noticiário radiofônico e avisos inter nos, bem como dar o necessário apoio aos eventos e
às cerimônias realizados pela Casa; e executar outras
atividades correlatas.
Art. 77. A Subsecretaria TV Senado compete
administrar e promover a realização das transmis sões de teledifusão ao vivo ou produzir gravações em
vídeo, especialmente das atividades do Plenário, das
comissões permanentes e temporárias, além da co bertura diária do Gabinete do Presidente e do Primei ro-Secretário, para exibição pelo canal reservado da
TV Senado, criada pela Resolução nº 62, de 9 de ju nho de 1995; bem como pelo sistema interno e para
distribuição às emissoras de televisão.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
TV Senado:
I – Serviço de Administração;
II – Serviço de TV a Cabo;
III – Serviço Central de Vídeo;
IV – Serviço de Edição;
V – Serviço de Produção;
VI – Serviço de Supervisão e Manutenção Téc nica.
Art. 78. Ao Serviço de Administração compete
receber, controlar e distribuir o material e o expedien te da Subsecretaria e executar outras tarefas correla tas.
Art. 79. Ao Serviço de TV a Cabo compete con trolar, orientar e dirigir as atividades da TV Senado relativas à divulgação, via transmissão por sistema de
cabodifusão; supervisionar as operações de trans missão ao vivo e orientar o trabalho dos técnicos de
operação; realizar a apresentação de textos informati vos de apoio às transmissões ao vivo; e executar ou tras atividades correlatas.
Art. 80. Ao Serviço Central de Vídeo compete
coordenar a cobertura jornalística, segundo orienta ção da direção da Subsecretaria, no que se refere à
produção de programação pré-gravada; definir a utili zação dos estúdios e horários de gravações na Cen tral: selecionar diariamente as imagens a serem ar quivadas; organizar as fitas gravadas e fazer o contro le de utilização das fitas virgens; fazer o levantamento
do material videográfico existente no arquivo da TV
Senado e nos bancos de imagens de outras emisso ras ou instituições, para prover a produção do Servi ço; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 81. Ao Serviço de Edição compete dirigir a
programação, determinando as prioridades da trans -
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missão aos operadores técnicos; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 82. Ao Serviço Produção de Televisão compete providenciar o levantamento de dados e informações necessários ao suporte das transmissões; realizar contatos; e executar ou tras tarefas correlatas.
Art. 83. Ao Serviço de Super vi são e Ma nuten ção Técnica compe te supervisionar as ope rações
e fazer a ma nutenção per ma nen te dos equipa men tos da TV Se nado; e execu tar ou tras atividades
correlatas.
Art. 84. À Subsecretaria de Projetos Especiais
compete assistir a Secretaria na pro moção de con tatos com en tidades públicas e privadas visando ao
aperfeiçoamento dos ser viços prestados pelas di versas Subsecretarias do ór gão; realizar pesquisa
permanente sobre o aproveitamento, pela mídia,
das notícias sobre os Senadores; organizar eventos
como cursos, palestras, seminários des tinados a
promover a constante melhoria da qualidade do tra balho de comunicação social do Senado; coordenar
a publicação de livros, revistas e outros impressos
produzidos no âmbito da Secretaria; e realizar os
serviços voltados para atendimento das demandas
de comunicação so cial dos gabinetes dos Senado res e órgãos do Senado, e promover a integração
com o Instituto Legislativo Brasileiro – ILB, com a
Secretaria Espe cial de Editoração e Publicações,
com o Centro de Informática e Pro cessamento de
Dados do Senado Federal – Prodasen, com a Se cretaria de Informação e Do cumentação e com os
demais órgãos da Casa que possam ser envolvidos
na concretização das referidas atividades.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Projetos Especiais:
I – Serviço de Eventos;
II – Serviço de Publicações e Pesquisa.
Art. 85. Ao Serviço de Eventos compete organizar cursos, palestras e seminários, e realizar os con tatos internos e externos para sua viabilização; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 86. Ao Serviço de Publicações e Pesquisa
compete editar livros, revistas e outros tipos de publicações que forem produzidos pela Subsecretaria de
Projetos Especiais e pesquisas, tais como “Os Senadores na Mídia”.
Art. 87. À Subsecretaria Técnica de Eletrônica
compete administrar e promover a operação e manutenção de todo o sistema de som e imagem do Senado Federal; e elaborar estudos e projetos para atuali-
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zação de sistema, bem como para aquisição de no vos equipamentos.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
Técnica de Eletrônica:
I – Serviço de Administração e Projetos;
II – Serviço Técnico de Áudio;
III – Serviço Técnico da Rádio Senado;
IV – Serviço Técnico da TV Senado.
Art. 88. Ao Serviço de Administração e Projetos
compete executar as atividades administrativas da
Subsecretaria, controlar pessoal, expediente, materi al, programação financeiro-orçamentária; elaborar
projetos e autuar e acompanhar processos adminis trativos de interesse; e executar outras tarefas corre latas.
Art. 89. Ao Serviço Técnico de Áudio compete
promover a execução das atividades de sonorização
e gravação realizadas no âmbito do Senado Federal;
manter em perfeito funcionamento os respectivos
equipamentos eletrônicos executando a manutenção
preventiva dos instalados e estocados; elaborar pro gramas para atualização no sistema de som; efetuar
estudos para aquisição de novos equipamentos for necendo especificações técnicas para a elaboração
de editais de concorrência; atualizar planta e diagra mas das instalações eletrônicas; arquivar as fitas gra vadas para fornecimento aos órgãos da Casa e aos
Senadores; coordenar e controlar as atividades de
sonorização, gravação e arquivamento sonoro no âmbito do Senado Federal, do Congresso Nacional e dos
eventos internos e externos de representações oficia is ou do Presidente do Senado Federal; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 90. Ao Serviço Técnico da Rádio Senado
compete assegurar apoio técnico à execução das atividades de gravação e transmissão de programas ra diofônicos do Senado Federal, mantendo em perfeito
funcionamento os respectivos equipamentos eletrôni cos; elaborar programas para atualização do sistema;
efetuar estudos técnicos; e executar outras tarefas
correlatas.
Art. 91. Ao Serviço Técnico da TV Senado com pete assegurar apoio técnico à produção, transmis são, gravação e distribuição dos programas da TV Senado; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 92. À Subsecretaria de Relações Públicas
compete formular a política setorial, em consonância
com a política global de Comunicação Social do Se nado Federal; coordenar, orientar, controlar e dirigir
as atividades relacionadas com os processos de co municação interna e externa; favorecer a integração
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entre os servidores e a Casa, agindo como articuladora junto às distintas unidades administrativas; e to mar a iniciativa de ações voltadas para proporcionar à
sociedade a visão do papel institucional do Senado
Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Relações Públicas:
I – Serviço de Administração;
II – Serviço de Recepção e Contatos;
III – Serviço de Pesquisa e Planejamento;
IV – Serviço de Cooperação Institucional.
Art. 93. Ao Serviço de Administração compete
receber, controlar e distribuir o expediente da Subsecretaria; elaborar a proposta orçamentária; propor a
aquisição de material permanente e de consumo; e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 94. Ao Serviço de Recepção e Contatos
compete acompanhar visitantes às dependências do
Senado Federal; organizar recepções, cerimônias,
sessões especiais do Senado Federal e sessões so lenes do Congresso Nacional, em coordenação com
o Cerimonial da Presidência, com a Diretoria-Geral e
a Secretaria-Geral da Mesa; manter atualizado banco
de dados de autoridades, assim como das diversas
ordens de precedência, e atuar nos eventos extraordinários, tais como recepções, jantares e inaugurações;
prestar atendimento à realização de roteiros turísticos
e palestras institucionais sobre o Senado Federal; e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 95. Ao Serviço de Pesquisa e Planejamento
compete providenciar dados e informações para subsidiar o planejamento de Relações Públicas; manter
contatos com órgãos congêneres visando ao intercâmbio de informações; estabelecer os roteiros e protocolos em comum acordo com o Cerimonial da Pre sidência e a Secretaria-Geral da Mesa; e executar outras atividades correlatas.
Art. 96. Ao Serviço de Cooperação Institucional
compete exercer a articulação junto aos órgãos internos e aos organismos externos com vistas a ações
cooperativas na área de relações públicas, criando
parcerias pontuais que atendam aos interesses institucionais dos envolvidos.
SUBSEÇAO VI
Da Secretaria de Controle Interno
Art. 97. À Secretaria de Controle Interno compete, no âmbito do Senado Federal e de seus órgãos supervisionados planejar, dirigir e executar as atividades de inspeção e auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, patrimonial e de pessoal; pro -
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por normas e procedimentos para a adequação das
especificações dos materiais e serviços e para o aprimoramento dos controles sobre os atos que impli quem despesa ou obrigações; verificar a compatibili dade entre as variações patrimoniais e os rendimen tos auferidos por Senadores e servidores ocupantes
de cargo ou emprego comissionados ou função de
confiança; criar condições indispensáveis para asse gurar eficácia ao controle externo, exercido pelo Tri bunal de Contas da União; promover a integração de
ações com os demais órgãos integrantes dos Sistemas de Controle Interno dos Poderes da União, exe cutar outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de
Controle Interno:
I – Gabinete;
II – Serviço de Auditoria de Gestão:
III – Serviço de Auditoria de Programas.
Art. 98. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar no desempenho de
suas atividades; e executar as tarefas de suporte ad ministrativo vinculadas às atribuições do órgão.
Art. 99. Ao Serviço de Auditoria de Gestão com pete, no âmbito do Senado Federal e de seus órgãos
supervisionados, acompanhar os procedimentos lici tatórios desde a elaboração do edital até a homologa ção; exercer o acompanhamento e a fiscalização da
execução dos contratos técnicos especializados e
dos convênios e outros acordos bilaterais; acompa nhar e fiscalizar a realização das obras e reformas no
conjunto arquitetônico do Senado Federal, incluídas
as residências oficiais; verificar a exatidão, a legalida de e a suficiência dos atos administrativos de admis são ou desligamento de pessoal e dos atos de con cessão de aposentadoria e de pensão; emitir parecer
sucinto e conclusivo sobre a legalidade desses atos,
remetendo-os à apreciação do Tribunal de Contas da
União; verificar a legalidade e a legitimidade dos bens
e rendimentos declarados pelos Senadores e servi dores ocupantes de cargos ou empregos comissiona dos ou funções de confiança, verificando a compatibi lidade entre as variações patrimoniais e os rendimen tos auferidos; verificar a legalidade e a exatidão dos
pagamentos efetuados a título de remuneração e be nefícios aos Senadores e servidores; e executar ou tras tarefas correlatas.
Art. 100. Ao Serviço de Auditoria de Programas
compete, no âmbito do Senado Federal e de seus ór gãos supervisionados, efetuar o acompanhamento
físico e financeiro dos programas de trabalho e do or -
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çamento; identificar resultados segundo projetos ou
atividades; avaliar a adequada propriedade do pro duto parcial ou final obtido, em face da especificação
determinada; avaliar resultados alcançados pelos
administradores; analisar a adequação dos instrumentos de gestão – contratos, convênios, acordos,
ajustes e outros congêneres – para consecução dos
planos, programas, projetos e atividades desenvolvidas, inclusive quanto à legalidade de diretrizes estabelecidas e à evolução dos preços; realizar auditoria
contábil nos procedimentos expostos pela contabilidade analítica e na observância dos limites e diretri zes estabelecidos por legislação específica; fiscalizar a fluidez da realização da receita e da despesa;
opinar se os registros contábeis foram efetuados de
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e se as demonstrações deles originárias refletem, adequadamente, a situação econômico-finan ceira do patrimônio, compreendendo, entre ou tros,
os seguintes aspectos, incluindo os respectivos Fundos Especiais: exame de prestação ou tomada de
contas e da documentação instrutiva e comprobatória dos atos e fatos contábeis-administrativos, e das
demonstrações financeiras e notas explicativas dos
ordenadores de despesa, gestores e demais responsáveis por dinheiro, bens e outros valores públicos, e
sobre elas emitir parecer prévio, relatório e Certificado de Auditoria, encaminhando-os ao Tribunal de
Contas da União, através do Diretor-Geral; verifica ção da existência física dos bens e de outros valores,
acompanhando os itens constantes dos Almoxarifados; análise e parecer das prestações de contas das
entidades subvencionadas pelo Senado Federal e
das transferências realizadas, bem como acompanhamento da aplicação dos recursos repassados
pelo Senado Federal a essas entidades; análise dos
Suprimentos de Fundos concedidos e dos processos de ressarcimento de despesas; exame das prestações de contas apresentadas pelo Conselho de
Supervisão do SIS – Sistema Integrado de Saúde; e
executar outras tarefas correlatas.
SUBSEÇÃO VII
Da Assessoria de Planejamento e Modernização
Art. 101. À Assessoria de Planejamento e Modernização Administrativa compete formular as políticas de recursos humanos, de informação, de planejamento e de modernização administrativa do Senado
Federal, em articulação com representantes das unidades envolvidas, nos termos das orientações fixadas pela Comissão Diretora, bem como o exercício de
outras atribuições que lhe venham a ser deferidas.
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Parágrafo único. A Comissão Diretora estabele cerá a composição da Assessoria de Planejamento e
Modernização Administrativa e fixará a infra-estrutura
e os recursos humanos, materiais e financeiros ne cessários ao seu funcionamento.
SUBSEÇÃO VIII
Do Cerimonial da Presidência
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sempenho de suas atividades; executar as tarefas de
suporte administrativo vinculadas às atribuições do
órgão.
SUBSEÇÃO II
Da Assessoria Técnica

Art. 102. Ao Cerimonial da Presidência compete
planejar, orientar e coordenar as atividades de recep ção e audiências do Gabinete do Presidente do Sena do Federal.

Art. 106. A Assessoria Técnica compete prestar
assessoramento técnico ao Diretor-Geral mediante o
desenvolvimento de estudos e análises de assuntos
relacionados às competências da Diretoria-Geral:
elaborar pareceres sobre assuntos encaminhados ao
seu exame pelo Diretor-Geral.

SEÇÃO IV
Do Órgão Central de Coordenação e Execução

SUBSEÇÃO III
Da Subsecretaria de Telecomunicações

Art. 103. É Órgão Central de Coordenação e
Execução a Diretoria-Geral.
Art. 104. À Diretoria-Geral compete realizar a integração administrativa do Senado Federal, com apo io dos demais órgãos da estrutura geral, dirigir e con trolar a política da administração, consoante normas
legais regulamentares e deliberações da Comissão
Diretora.
Parágrafo único. São órgãos da Diretoria-Geral:
I – Gabinete;
II – Assessoria Técnica:
III – Subsecretaria de Telecomunicações;
IV – Serviço de Administração de Residências
Oficiais do Senado Federal;
V – Serviço de Atividades Externas;
VI – Serviço Central de Atendimento ao Usuá rio;
VII – Serviço de Apoio Aeroportuário;
VIII – Subsecretaria de Segurança Legislativa;
IX – Secretaria Administrativa;
X – Secretaria de Serviços;
XI – Secretaria de Informação e Documentação;
XII – Secretaria Especial de Editoração e Publi cações;
XIII – Secretaria de Assistência Médica e Social;
XIV – Conselho Editorial;
XV – Conselho de Administração;
XVI – Subsecretaria Sistema Integrado de Saú de.

Art. 107. À Subsecretaria de Telecomunicações
compete a coordenação e administração geral de
todo o sistema de telecomunicações do Senado Fe deral: receber e transmitir, de acordo com normas estabelecidas pela Comissão Diretora, mensagens por
intermédio dos sistemas de telex e telefonia: manter o
controle das mensagens recebidas e expedidas, bem
como dos operadores da Central Telefônica, dos equipamentos de telex e transmissores e sua manutenção: controlar e executar ligações telefônicas de toda
a rede interna e externa da Casa, bem como projetar
e controlar a execução de todas as instalações realizadas e a realizar no Senado Federal, efetuando a
previsão e o controle dos serviços de engenharia necessários a instalação, modificação ou expansão das
instalações e equipamentos existentes: controlar o
acesso às instalações e zelar pela segurança dos
equipamentos de telefonia e executar outras tarefas
correlatas.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Telecomunicações:
I – Gabinete;
II – Serviço de Projetos;
III – Serviço de Comutação Telefônica;
IV – Serviço de Administração da Rede Telefônica;
V – Serviço de Telex e Telefax;
VI – Serviço de Administração.
Art. 108. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação do
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades e executar outras atri buições correlatas.
Parágrafo único. O Gabinete contará com um
corpo de Assistentes Técnicos a quem compete o

SUBSEÇÃO I
Do Gabinete da Diretoria-Geral
Art. 105. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no de -
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atendimento de primeiro nível aos usuários dos servi ços de telecomunicações.
Art. 109. Ao Serviço de Projetos compete a ad ministração, desenvolvimento, manutenção e contro le de todos os projetos de telecomunicações da Sub secretaria; implementar os projetos de rede telefônica
interna e a atualização das tecnologias e equipamen tos existentes; adequar a estrutura física às normas
técnicas exigidas: promover o mapeamento de toda a
rede telefônica existente, através do sistema
AUTO-CAD, inclusive de áreas onde inexistem plan tas de rede: pesquisar e especificar os softwares e
hardwares necessários ao permanente desenvolvi mento do Sistema e executar outras atribuições cor relatas.
Art. 110. Ao Serviço de Comutação Telefônica
compete operar o PABX MD110 e seus periféricos, e
interligações da rede externa com o Senado Federal:
administrar os contratos de telefonia celular: efetuar a
habilitação de linhas celulares e controlar os apare lhos celulares de propriedade do Senado Federal ou
colocados à sua disposição e executar outras atribui ções correlatas.
Art. 111. Ao Serviço de Administração da Rede
Telefônica compete manter e executar os serviços na
rede interna de telefonia (cablagem), com todas as
suas conexões, desde o distribuidor-geral até os ter minais telefônicos: fiscalizar os controles entre o Se nado Federal e as companhias telefônicas: controlar e
administrar as faturas de linhas diretas, ramais e li nhas celulares de cada usuário: providenciar a elabo ração, atualização e distribuição permanente do guia
telefônico do Senado Federal e executar outras atri buições correlatas.
Art. 112. Ao Serviço de Telex e Telefax compete
administrar as transmissões de telex e telefax: rece ber e distribuir todas as correspondências através de
fax e telex para os senhores Senadores: manter e
controlar todos os equipamentos de Fac-símile instalados no Senado Federal e residências oficiais: ge renciar e administrar o sistema TEIA e fornecer instru ções para os usuários: gerir os contratos do Senado
Federal com a Embratel e E.C.T., e executar outras
atribuições correlatas.
Art. 113. Ao Serviço de Administração compete
controlar o material, pessoal e expedientes da Subse cretaria; responder pela execução de trabalhos de entrada de dados e reprodução de textos; preparar a
proposta orçamentária anual, em articulação com os
titulares das demais unidades da Subsecretaria, e
acompanhar a sua execução: manter o arquivo admi nistrativo e organizar a consolidação de dados esta-
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tísticos: controlar e acompanhai o andamento dos
processos de interesse da Subsecretaria e executar
outras atribuições correlatas.
SUBSEÇÃO IV
Do Serviço de Administração de
Residências Oficiais do Senado Federal
Art. 114. Ao Serviço de Administração de Residências Oficiais do Senado Federal compete planejar, controlar e executar os trabalhos de manutenção
dos edifícios: zelar pela limpeza e pelo perfeito funcionamento das instalações hidráulicas, elétricas e dos
elevadores: providenciar os reparos necessários;
manter em perfeito funcionamento os equipamentos
elétricos e máquinas instaladas: receber, conferir,
manter sob sua guarda e distribuir aos destinatários
os materiais adquiridos: manter escrituração própria
sobre material: atender as requisições dentro dos li mites de fornecimento estabelecidos: elaborar dados
estatísticos de consumo de material: realizar o tombamento dos bens inventariando anualmente os bens
patrimoniais sob orientação e controle da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio: e
executar outras tarefas correlatas.
SUBSEÇÃO V
Do Serviço de Atividades Externas
Art. 115. Ao Serviço de Atividades Externas
compete executar todos os serviços relativos a servidores do Senado Federal junto aos diversos órgãos
previdenciários: à obtenção de passaporte para os
Senadores e funcionários que viajam em missão oficial, bem como a obtenção das competentes anotações diplomáticas: à distribuição e controle de quotas
de passagens aéreas dos senhores Senadores: des pacho e procuração de documentos: e executar outras tarefas correlatas.
SUBSEÇÃO VI
Do Serviço Central de Atendimento ao Usuário
Art. 116. Ao Serviço Central de Atendimento ao
Usuário compete atender a demanda e distribuição
dos pedidos de serviços administrativos dos Gabinetes do Senado: e executar outras tarefas correlatas.
SUBSEÇÃO VII
Do Serviço de Apoio Aeroportuário
Art. 117. Ao Serviço de Apoio Aeroportuário
compete coordenar, orientar e controlar os trabalhos
referentes à assistência às autoridades do Senado
Federal no embarque e desembarque nos aeroportos
da capital federal, e nos trabalhos de desembaraço de
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bagagens e encomendas nos terminais de carga e
junto aos órgãos alfandegários, quando procedentes
do Exterior: manter perfeita interação com os Gabine tes dos Senadores e com o Serviço de Transporte,
para melhor desempenho dos serviços de sua com petência: e executar outras tarefas correlatas.
SUBSEÇÃO VIII
Da Subsecretaria de Segurança Legislativa
Art. 118. À Subsecretaria de Segurança Legisla tiva compete:
I – realizar o policiamento preventivo e a prote ção permanente nas dependências e áreas adjacen tes de próprios do Senado Federal;
II – atuar como órgão de apoio à Corregedoria
do Senado Federal;
III – efetuar as tarefas de investigação e sindi cância compatíveis com seus objetivos;
IV – colaborar e, necessariamente, acompanhar
as investigações solicitadas pela Policia Federal, nas
dependências do Senado Federal;
V – auxiliar, quando e sempre que solicitada, as
comissões de sindicância e de inquérito administrati vo disciplinar;
VI – executar medidas de segurança, planeja mento e escolta do Presidente do Senado Federal,
demais Senadores e autoridades, quando solicitada;
VII – encaminhar informações ao processamen to de dados, de acordo com os manuais de procedi mentos pertinentes: e executar outras tarefas correla tas.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Segurança Legislativa:
I – Serviço de Administração;
II – Serviço de Policiamento e Segurança Inter na;
III – Serviço de Policiamento e Segurança Exter na;
IV – Serviço de Inteligência e Apoio às Opera ções Policiais;
V – Serviço de Proteção e Segurança de Digni tários;
VI – Serviço de Registro.
Art. 119. Ao Serviço de Administração compete:
I – receber, controlar e distribuir o material e o
expediente da Subsecretaria;
II – proceder ao controle administrativo interno
do pessoal da Subsecretaria;
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III – promover a identificação e emissão de cra chás, ressalvada a competência da Subsecretaria de
Administração de Pessoal;
IV – emitir autorização de veículos para os estacionamentos privativos;
V – planejar e controlar o treinamento dos Servidores da Subsecretaria. bem como organizar escalas
de serviços;
VI – encaminhar informações ao Sistema de
Processamento de Dados, de acordo com os manuais de procedimentos pertinentes;
VII – controlar e executar as atividades administrativas internas e externas da Subsecretaria;
VIII – manter arquivos da atividade-meio relacionados à Subsecretaria e organizar a consolidação
dos dados estatísticos;
IX – proceder ao controle do patrimônio da Subsecretaria;
X – dar cumprimento às determinações do Diretor da Subsecretaria e executar outras tarefas correlatas.
Art. 120. Ao Serviço de Policiamento e Segurança Interna compete:
I – supervisionar, controlar e executar os trabalhos de policiamento das dependências internas do
Senado Federal;
II – promover o controle sobre o trânsito e o
acesso de pessoas nas dependências do Senado Federal e visitantes;
III – preservar o local dos ilícitos nas dependências internas do Senado Federal, acionando imediatamente o Serviço de Inteligência e Apoio ás Operações Policiais para as providências cabíveis;
IV – efetuar prisão em flagrante;
V – dar cumprimento às determinações do Diretor da Subsecretaria e executar outras tarefas correlatas.
Art. 121. Ao Serviço de Policiamento e Segurança Externa compete:
I – supervisionar, controlar e executar os trabalhos de policiamento das dependências externas do
Senado Federal, incluindo-se entre elas as Residências Oficiais;
II – preservar o local dos ilícitos nas dependências externas do Senado Federal, acionando imediatamente o Serviço de Inteligência e Apoio às Operações Policiais para as providências cabíveis;
III – efetuar prisão em flagrante;
IV – controlar o acesso de veículos aos estacionamentos privativos do Senado Federal;
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V – dar cumprimento às determinações do Dire tor da Subsecretaria e executar outras tarefas correla tas.
Art. 122. Ao Serviço de 1nteligência e Apoio às
Operações Policiais compete:
I – manter intercâmbio com os órgãos oficiais de
informação e inteligência;
II – disponibilizar base de dados com informa ções necessárias ao desempenho das atividades po liciais;
III – organizar e controlar o Centro de Opera ções da Subsecretaria;
IV – manter arquivos de documentação relacio nados à atividade-fim da Subsecretaria;
V – auxiliar na apuração dos delitos ocorridos
nos próprios do Senado Federal;
VI – efetuar prisão em flagrante;
VII – preservar o local dos ilícitos nas dependên cias do Senado Federal;
VIII – solicitar perícia aos órgãos de Segurança
Pública para auxílio nas investigações;
IX – dar cumprimento às determinações do Di retor da Subsecretaria e executar outras tarefas cor relatas.
Art. 123. Ao Serviço de Proteção e Segurança
de Dignitários compete;
I – planejar e executar os esquemas de seguran ça física dos Senadores e demais autoridades que
estejam nas dependências do Senado Federal;
II – zelar pela segurança e integridade físicas
das demais autoridades convidadas por esta Casa;
III – manter a segurança nas seções plenárias e
nas comissões;
IV – efetuar prisão em flagrante;
V – dar cumprimento às determinações do Dire tor da Subsecretaria e executar outras tarefas correla tas.
Art. 124. Ao Serviço de Registro compete:
I – promover, organizar, registrar, em livros pró prios, as ocorrências;
II – autuar as peças das investigações e sindi câncias realizadas pela Subsecretaria;
III – encaminhar os autos á corporação de polí cia judiciária, nas hipóteses de prisão em flagrante, e
ao Diretor-Geral nos demais casos;
IV – dar cumprimento às determinações do Di retor da Subsecretaria e executar outras tarefas cor relatas;
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SUBSEÇÃO IX
Da Secretaria Administrativa
Art. 125. A Secretaria Administrativa compete
planejar, supervisionar, coordenar e dirigir as atividades administrativas do Senado Federal relativas a
pessoal, finanças, material e patrimônio, compras e
contratações de serviços.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria
Administrativa:
I – Gabinete;
II – Serviço de Apoio Técnico;
III – Serviço de Protocolo Administrativo;
IV – Subsecretaria de Administração de Pessoal;
V – Subsecretaria de Administração Financeira;
VI – Subsecretaria de Administração de Material
e Patrimônio;
VII – Subsecretaria de Administração de Com pras e Contratações de Serviços.
Art. 126. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 127. Ao Serviço de Apoio Técnico compete
prestar o apoio técnico necessário à realização das
atividades da Secretaria.
Art. 128. Ao Serviço de Protocolo Administrativo
compete realizar o registro e o controle dos processos
que tramitam no âmbito do Senado Federal.
Art. 129. A Subsecretaria de Administração
de Pes so al com pete, em conjun to com a Assesso ria de Pla ne ja men to e Mo dernização Administrati va, for mular pla nos e pro gramas e ela borar nor mas e proce di men tos de ad ministração de recur sos hu manos: execu tar as ati vidades ope racionais
da administração de pes soal: e as sessorar, co or de nar e avali ar as decisões e as ações geren ci a is
relacionadas à vida fun cional dos ser vidores do
Senado Fede ral.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Administração de Pessoal:
I – Gabinete;
II – Serviço de Cadastro Parlamentar;
III – Serviço de Documentação e Arquivo;
IV – Serviço de Pagamento de Pessoal;
V – Serviço de Aposentadorias e Pensões;
VI – Serviço de Apoio Técnico;
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VII – Serviço de Administração de Cargos e
Funções;
VIII – Serviço de Direitos e Deveres;
IX – Serviço de Atendimento ao Usuário;
X– Serviço de Seguridade Social dos Congres sistas;
XI – Serviço de Atendimento ao ex-Parlamentar.
Art. 130. A Subsecretaria de Administração de
Pessoal contará com uma Comissão Permanente de
Promoção para coordenar os trabalhos relativos a
promoções; supervisionar o processo de avaliação de
desempenho, acompanhar os projetos de formação
específica para promoção e apreciar recursos sobre
promoção e avaliação de desempenho.
Art. 131. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar seu titular no desem penho de suas atividades: e executar as tarefas de
suporte administrativo vinculadas às atribuições do
órgão.
Art. 132. Ao Serviço de Cadastro Parlamentar
compete executar as atividades de cadastramento
de Senadores e Suplentes: organizar, atualizar e
controlar os assentamentos individuais dos Sena dores: ca dastrar os dependentes dos par lamenta res para fins de assistência médica: registrar a fre qüência dos parlamentares comunicada pelo órgão
competente: comunicar ao Serviço de Pagamento
de Pessoal as alterações financeiras relativas ao
auxílio-moradia e ausências de Senadores: execu tar as ati vidades de admissão, ca dastramento e
desligamento dos ocupantes de cargos em comis são dos gabinetes parlamentares, in clusive dos
servidores requisitados de outros órgãos públicos:
e executar outras atividades correlatas.
Art. 133. Ao Serviço de Documentação e Arqui vo compete organizar e arquivar documentos referen tes a pessoal: estabelecer critérios para manutenção
de documentos em arquivo temporário e arquivo mor to: efetuar o registro de arquivamento e desarquiva mento de documentos: expedir declarações e certidões relativas aos dados cadastrais: orientar e super visionar a eliminação periódica de documentos do arquivo: conferir os registros dos dados cadastrais, curriculares e financeiros realizados pelos órgãos da
Subsecretaria, promovendo a correção de eventuais
falhas: e executar outras atividades correlatas.
Art. 134. Ao Serviço de Pagamento de Pessoal
compete elaborar as folhas de pagamento dos Sena dores, e do pessoal ativo, inativo e pensionista; man ter atualizadas as tabelas de códigos de pagamento,
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descontos e de consignações; projetar as despesas
decorrentes das folhas de pagamento para fins orçamentários: elaborar guias de recolhimento, relatórios
e expedir declaração de rendimento; cadastrar e con trolar as pensões judiciais e consignatários: atualizar
o sistema de processamento de pagamento de pes soal: e executar outras atividades correlatas.
Art. 135. Ao Serviço de Aposentadorias e Pen sões compete preparar e instruir os processos de
aposentadorias e pensões: calcular proventos e pen sões: manter atualizado o cadastro de aposentados e
pensionistas e respectivos dependentes: elaborar o
mapa de tempo de serviço: instruir os processos de
revisão de aposentadorias e pensões: apostilar: ins truir os processos para pagamento do auxílio-funeral:
e executar outras atividades correlatas.
Art. 136. Ao Serviço de Apoio Técnico compete
realizar as pesquisas e prestar o apoio técnico-administrativo necessário às atividades da Subsecretaria;
acompanhar, selecionar, coletar, consolidar e manter
em arquivo atualizado as normaS administrativas re ferentes a pessoal: providenciar a averbação de tem po de serviço, editar o Boletim Administrativo do Pessoal: providenciar a publicação, nos órgãos oficiais de
divulgação, das matérias relativas a pessoal: e executar outras atividades correlatas.
Art. 137. Ao Serviço de Administração de Car gos e Funções compete promover estudos visando
adequar a estrutura de cargos e funções às necessidades institucionais do Senado Federal: executar as
atividades de admissão, movimentação e progressão
funcional dos servidores: promover a avaliação de desempenho dos servidores em estágio probatório: conceder os adicionais pela lotação em áreas perigosas
e insalubres: gerenciar o sistema de processamento
de dados que dá suporte ao cadastro funcional: con trolar o acesso a informações no cadastro funcional:
manter atualizados os códigos das tabelas do Histórico Funcional; sugerir alterações no sistema de cadastro funcional: e executar outras atividades correlatas.
Art. 138. Ao Serviço de Direitos e Deveres compete instruir processos relativos a direitos, deveres e
benefícios do pessoal ativo, promover os respectivos
registros cadastrais e providenciar sobre os créditos e
descontos a serem efetuados: gerir o sistema de controle de freqüência do pessoal: promover os registros
nas carteiras de trabalho: gerir os programas de benefícios sociais. mantendo atualizados os valores:
propor a implantação de novos benefícios e a atualização) da respectiva legislação: e executar outras atividades correlatas.
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Art. 139. Ao Serviço de Atendimento ao Usuário
compete centralizar a demanda de solicitações de in formações dos parlamentares, servidores ativos. apo sentados. pensionistas, nos assuntos relativos à competência da Subsecretaria: e executar outras ativida des correlatas.
Art. 140. Ao Serviço de Se guridade Social dos
Congressistas compete preparar e instruir os pro cessos de aposentadorias e pensões dos segura dos do Plano de Seguridade Social dos Congressis tas: providenciar a concessão e a manutenção dos
benefícios: calcular proventos e pensões: manter
atualizado o ca dastro de aposentados e pensionis tas e res pectivos de pendentes: e executar outras
tarefas correlatas.
Art. 141. Ao Serviço de Atendimento ao ex-Parlamentar compete centralizar () atendimento aos
ex-Parlamentares e seus dependentes.
Art. 142. A Subsecretaria de Administração Fi nanceira compete coordenar, orientar e controlar a
execução do Sistema de Administração Financeira e
Orçamentária do) Senado Federal: coordenar a ela boração das prestações de contas trimestral e anual:
coordenar a elaboração da proposta orçamentária e
os pedidos de abertura de créditos adicionais: execu tar a fiscalização dos créditos. o processamento das
despesas e a preparação) dos pagamentos: e coor denar a execução) de medidas relativas ao cronogra ma de desembolso financeiro do orçamento e crédi tos adicionais.
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Art. 145. Ao Serviço de Administração Financeira compete registrar, classificar e controlar os documentos que derem entrada para liqüidação e pagamento: registrar e controlar os saldos verificados:
compor os processos que deverão conter os documentos exigidos pela legislação pertinente: controlar
as concessões de suprimento de fundos; controlar as
contas bancárias: manter sob sua guarda os cheques.
ordens bancárias, valores e toda documentação contábil. inclusive a referente aos processos licitatórios
com trânsito pela Subsecretaria de Administração de
Material e Patrimônio; preparar a documentação referente a pagamentos. acompanhada do respectivo
processo, para a competente assinatura do Diretor da
Subsecretaria de Administração Financeira e do
Ordenador da Despesa; remeter ao Serviço de Con tabilidade os processos pagos, bem como a posição
do saldo financeiro: controlar a credencial de fornecedores e representantes legais, para pagamentos: encaminhar aos agentes financeiros todo e qualquer documento que autorize movimentação nas contas bancárias do Senado Federal: e executar outras tarefas
correlatas.

Art. 143. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente. as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades: executar as tarefas de
Suporte administrativo vinculadas às atribuições do
órgão.

Art. 146. Ao Serviço de Contabilidade compete
efetuar a conferência dos processos pagos: efetuar
lançamentos de receita e despesa, bem Como os lançamentos contábeis para fins de processamento de
dados: conferir os lançamentos efetuados pelo órgão
de informática do Senado Federal, procedendo às
correções necessárias: elaborar os balancetes e de monstrativos contábeis dos sistemas orçamentário, financeiro, patrimonial e de compensação do Senado
Federal, bem como o quadro das variações patrimoniais, para assinatura juntamente com o Diretor do ór gão: analisar balancetes e balanços das unidades da
administração e das entidades subvencionadas; consolidar mensalmente os balancetes das unidades orçamentárias, para serem enviados à Secretaria de
Controle Interno e ao Tribunal de Contas da União:
elaborar trimestralmente a prestação de contas do
Senado Federal para a Comissão Diretora: efetuar o
encerramento e a reabertura das contas do exercício:
e elaborar anualmente a prestação de contas do Se nado Federal, para ser enviada ao Tribunal de Contas
da União.

Art. 144. Ao Serviço de Apoio Técnico compete
prestar o apoio técnico necessário à realização das
atividades da Subsecretaria de Administração Finan ceira.

Art. 147. Ao Serviço de Administração Orçamentária compete elaborar a proposta orçamentária
do Senado Federal, de acordo com as instruções bai xadas pela Comissão Diretora e demais normas lega-

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Administração Financeira:
I – Gabinete:
II – Serviço de Apoio Técnico:
III – Serviço de Administração Financeira:
IV – Serviço de Contabilidade: e
V – Serviço de Administração Orçamentária.
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is que disciplinam a matéria: acompanhar a execução
da Lei Orçamentária e dos atos pertinentes aos crédi tos adicionais com o acompanhamento físico e finan ceiro por Projetos e atividades: elaborar as normas de
administração orçamentária, no âmbito do Senado
Federal: examinar e proceder às alterações no orça mento detalhado por programa de trabalho e natureza
da despesa; elaborar proposta para abertura de crédi tos adicionais: elaborar o cronograma de desembolso
financeiro do orçamento e dos créditos adicionais
aprovados pelo Senado Federal; elaborar demonstra tivos mensais sobre a execução orçamentária: contro lar a despesa decorrente da execução dos contratos e
convênios firmados pelo Senado Federal: e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 148. À Subsecretaria de Administração de
Material e Patrimônio compete coordenar, orientar e
controlar a execução das atividades do sistema de
administração de material e do patrimônio do Senado
Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Administração de Material e Patrimônio:
I – Gabinete;
II – Serviço de Administração do Patrimônio:
III – Serviço de Planejamento e Controle de Material:
IV – Serviço de Almoxarifados:
V – Serviço de Controle de Qualidade.
Art. 149. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 150. Ao Serviço de Administração do Patri mônio compete especificar e, produzir descrições pa dronizadas. codificar e cata1ogar os bens patrimonia is do Senado Federal; realizar o controle de tomba mento dos bens patrimoniais, inclusive a identificação
visual dos bens. a localização e o estado de conser vação dos mesmos: controlar a existência, a localiza ção e a movimentação dos bens patrimoniais, inclusi ve a responsabilidade dos titulares da guarda dos
mesmos: realizar inventários periódicos dos bens. de
forma discriminada, com maior freqüência para os de
maior valor: propor soluções para os bens que forem
considerados inservíveis, propondo sua recuperação,
se for economicamente justificável, ou sua alienação:
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providenciar e controlar o atendimento dos serviços
de assistência técnica para os equipamentos de escritório: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 151. Ao Serviço de Planejamento e Controle
de Material compete realizar estudos de consumo do
material, produzindo elementos do planejamento e
dados estatísticos correspondentes; determinar a política do ressuprimento dos estoques, incluindo níveis
máximos, pontos de reposição, estoques de segurança; elaborar a programação das necessidades de material (Calendário de Compras) em conjunto com unidade especializada da Subsecretaria de Administração de Compras e Contratações de Serviços: executar o controle físico e financeiro dos estoques; planejar a realização dos inventários físicos de material: realizar levantamentos e estudos necessários ao saneamento dos estoques de materiais inativos, em excesso, obsoletos inservíveis, tomando as providências iniciais para sua alienação; integrar em conjunto
com o pessoal da Subsecretaria de Administração de
Compras e Contratações de Serviços, o Núcleo de
Atendimento ao Usuário, particularmente no que se
refere ao atendimento das solicitações de bens patrimoniais: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 152. Ao Serviço de Almoxarifados compete
receber, conferir, classificar aguardar e controlar a
distribuição dos materiais adquiridos; executar a ins peção materiais recebidos, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Serviço de Controle de
Qualidade; executar a preservação dos materiais estocados; participar da execução dos inventários físicos de material: controlar as instalações e os equipamentos de prevenção a incêndios; desenvolver estudos para a recuperação e reutilização de materiais
necessários às atividades do Senado Federal; supervisionar as atividades dos almoxarifados descentralizados: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 153. Ao Serviço de Controle de Qualidade
compete especificar e produzir descrições padronizadas para todos os itens de material necessários ao
Seriado Federal. independentemente de sua destinação e uso: controlar a atribuição de códigos de material, mantendo atualizada a matriz de classificação de
material: realizar estudos de padronização de materiais e de bens patrimoniais: realizar, em Conjunto com
unidade especializada da Subsecretaria de Administração de Compras e Conratações de Serviços, estudos de desenvolvimento de alternativas atendimento
às necessidades dos usuários, inclusive com o em-
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prego do processo de terceirização; estabelecer critérios e procedimentos a serem executados pelo Servi ço de Almoxarifados na inspeção de materiais recebi dos; desenvolver processos de qualidade total para
atendimento dos usuários: e executar outras tarefas
correlatas.
Art. 154. A Subsecretaria de Administração de
Compras e Contratações de Serviços compete plane jar, dirigir e controlar as atividades relacionadas com
aquisição de materiais, contratação de serviços e ad ministração dos fornecimentos e serviços contrata dos.

Material e Patrimônio: realizar pesquisas de mercado
e outras necessárias para a definição dos preços estimados de materiais e de serviços: propor. para avaliação e aprovação superiores, a política de aquisição
de materiais, de bens patrimoniais móveis e de con tratação de obras e de serviços para o Senado Federal: integrar, em conjunto com o pessoal da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio, o Núcleo de Atendimento ao Usuário, particularmente no
que se refere ao andamento e execução dos processos de compra e de contratação de serviços: e executar outras tarefas correlatas.

Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Administração de Compras e Contratações de
Serviços:
I – Gabinete;

Art. 158. Ao Serviço de Apoio Técnico a Com pras compete elaborar minutas de atos convocatórios
(editais). de contratos e de aditamentos contratuais:
elaborar pareceres técnicos e exposição de motivos
sobre julgamentos de processos licitatórios: prestar
apoio técnico-jurídico à Comissão Permanente de Licitação e as Comissões Especiais de Licitação: tomar
as providências necessárias para executar as contratações processadas pelas comissões: administrar os
contratos decorrentes de contratações processadas
pelas Comissões: orientar a execução de compras e
contratações de serviços através de importações: e
executar outras tarefas correlatas.

II – Comissão Permanente de Licitação;
III– Serviço de Planejamento e Controle de
Compras e Contratações:
IV – Serviço de Apoio Técnico a Compras:
V – Serviço de Execução de Compras;
VI – Serviço de Contratações de Serviços.
Art. 155. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 156. À Comissão Permanente de Licitação
compete processar e julgar as licitações para aquisi ção de materiais e contratação de obras e serviços
nas modalidades Tomada de Preços e Concorrência,
praticando todos os demais atos referentes às suas
atividades peculiares, de acordo com a legislação es pecífica; julgar os recursos administrativos interpos tos por licitantes, em primeira instância e julgar, defini tivamente, os processos de inscrição no Cadastro de
Fornecedores do Senado Federal: e desempenhar
outras atividades correlatas.
Art. 157. Ao Serviço de Planejamento e Controle
de Compras e Contratações compete efetuar a habili tação de fornecedores, mantendo um Cadastro atualizado: elaborar, controlar e manter atualizada a ma triz de classificação de serviços: pesquisar fontes al ternativas de suprimento de materiais e de prestação
de serviços: par ticipar do processo de desenvolvi mento de fornecedores. cm Conjunto com órgão es pecializado da Subsecretaria de Administração de

Art. 159. Ao Serviço de Execução de Compras
compete processar as licitações na modalidade “Convite”, de acordo com as disposições legais vigentes;
processar as aquisições de materiais, com dispensa
ou com Inexigibilidade de licitação, de acordo com as
disposições legais vigentes: formalizar as contratações das aquisições de sua responsabilidade, emitindo os documentos contratuais correspondentes: administrar o fornecimento relativo às aquisições de sua
responsabilidade, até o cumprimento da última cláu sula contratual vigente; tomar as medidas necessárias ao processamento do pagamento dos materiais
adquiridos; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 160. Ao Serviço de Contratações de Servi ços compete processar as licitações na modalidade
“Convite”, para contratação de obras e de serviços,
de acordo com as disposições le gais vi gentes: pro cessar as contratações de obras e de serviços, com
dispensa ou com inexigibilidade de licitação, de
acordo com as disposições le gais vigentes: formali zar as contratações de sua responsabilidade, emi tindo os documentos contratuais correspondentes:
administrar os contratos de serviços de sua respon sabilidade, até o cumprimento da últi ma cláusula
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contratual vigente: tomar as medidas necessárias
ao processamento do pagamento dos contratos sob
sua administração adquiridos; e executar outras ta refas correlatas.
SUBSEÇÃO X
Da Secretaria de Serviços
Art. 161. A Secretaria de Serviços compete pla nejar, supervisionar, coordenar e dirigir a execução
dos serviços vinculados a obras e reparos em imóve is, instalações, limpeza e manutenção de bens móve is e imóveis, transporte e portaria.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de
Serviços:
I – Gabinete;
II – Serviço de Apoio Técnico:
III – Subsecretaria de Engenharia:
IV – Subsecretaria de Serviços Gerais.
Art. 162. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 163. Ao Serviço de Apoio Técnico compete
prestar o apoio técnico necessário a realização das
atividades da Secretaria de Serviços.
Art. 164. À Subsecretaria de Engenharia com pete a previsão, a coordenação, controle e direção
dos serviços relativos a projetos e obras do Senado
Federal: a execução de reparos nos edifícios e eleva dores: a manutenção de pisos, vias de escoamento
de águas pluviais e das instalações sanitárias hidráu licas e elétricas; a prevenção e reparos referentes à
infiltração de água nas construções; o controle e ma nutenção da usina geradora de força e luz; a urbani zação das áreas; e executar outras tarefas correlatas.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Engenharia:
I – Gabinete;
II – Serviço de Obras;
III – Serviço de Manutenção:
IV – O Serviço de Instalações Especiais;
V – Serviço de Instalações Prediais.
Art. 165. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação
de seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no
desempenho de suas atividades: executar as tarefas
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de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 166. Ao Serviço de Obras compete a previsão, controle, coordenação e execução dos trabalhos
referentes às obras e modificações nos edifícios ou
instalações: oferecer sugestões sobre os serviços
que devam ser realizados, bem como sobre as com pras a serem efetuadas dentro dos limites a serem estabelecidos pelo Diretor-Geral. para atendimento de
situações emergentes: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 167. Ao Serviço de Manutenção compete a
execução de pequenas obras e reparos nos imóveis do
Senado Federal: efetuar trabalhos de carpintaria e marcenaria: prevenir acidentes e incêndios e realizar todos
os trabalhos referentes a manutenção e urbanização dos
edifícios: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 168. Ao Serviço de Instalações Especiais
compete a execução. Coordenação, controle e manutenção das instalações elétricas e dos elevadores: a
manutenção, operação e controle da Usina Geradora
de força e luz: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 169. Ao Serviço de Instalações Prediais
compete a manutenção e execução de reforma nas
redes de água e ar condicionado dos edifícios: e a
execução de outras tarefas correlatas.
Art. 170. A Subsecretaria de Serviços Gerais
compete à previsão, a coordenação, o controle e direção das atividades vinculadas a limpeza, transporte,
e portaria do Senado Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Serviços Gerais:
I – Gabinete:
II – Serviço de Transporte:
III – Serviço de Portaria;
Art. 171. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 172. Ao Serviço de Transporte compete a
guarda e a manutenção dos veículos do Senado Federal; fornecer transporte aos Senadores e aos servidores indicados pela Comissão Diretora; providenciar
o recebimento do seguro. em caso de acidente.
Art. 173. Ao Serviço de Por ta ria compe te re ceber, re gistrar e dis tri bu ir correspondência. Diá ri os Ofi ciais, jor nais e publicações; expe dir e entre gar cor respondência; ano tar o com parecimento
dos Senadores: aten der aos Se na do res e órgãos
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administrativos do Senado em atri buições ineren tes ao Ser viço de Portaria; enca mi nhar os pe didos
de audiên cia.
SUBSEÇÃO XI
Da Secretaria de Informação e Documentação
Art. 174. A Secretaria de Informação e Docu mentação compete planejar. supervisionar e coorde nar as atividades vinculadas ao sistema de informa ção e documentação do Senado Federal, relativas ao
Arquivo, Biblioteca, Museu, Informações, Tradução e
Interpretação.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de
Informação e Documentação:
I – Gabinete;
II – Serviço de Museu:
III – Serviço de Tradução e Interpretação:
IV – Subsecretaria de Arquivo:
V – Subsecretaria de Biblioteca:
VI – Subsecretaria de lnformações.
Art. 175. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente. as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 176. Ao Serviço de Museu compete receber,
coletar. Pesquisar, classificar, conservar, restaurar e
guardar as peças e documentos que compõem o
acervo histórico e artístico do Senado Federal; divul gar o acervo do Museu, através de exposições per manentes, temporárias e itinerantes: coordenar as
ações que envolvam os espaços de exposições do
Senado, divulgar as ações do Museu, nos termos da
legislação em vigor.
Art. 177. Ao Serviço de Tradução e Interpreta ção compete proceder, nos idiomas para os quais dis ponha de tradutores-intérpretes habilitados, a tradu ção ou versão de documentos de caráter legislativo
ou administrativo de interesse da Presidência do Se nado, dos Senadores, do Diretor-Geral, do Secretá rio-Geral da Mesa, e dos Diretores de Secretaria e
Subsecretarias do Senado Federal; atuar na interpre tação consecutiva de audiências concedidas pelo
Presidente do Senado Federal, pelos Senadores,
pelo Diretor-Geral, pelo Secretário-Geral da Mesa, e
pelos demais Diretores da Casa a dignitários estran geiros, naqueles idiomas para os quais disponha de
tradutores-intérpretes habilitados; controlar a execu ção dos trabalhos, armazenar e recuperar as informa -
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ções relativas à sua área; e realizar outras tarefas correlatas.
Art. 178. A Subsecretaria de Arquivo compete
planejar. coordenar e controlar as atividades relativas
à guarda e conservação de documentos que lhe forem encaminhados.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Arquivo:
I – Gabinete;
II – Serviço de Arquivo Histórico:
III – Serviço de Arquivo de Proposições e Publicações.
Art. 179. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 180. Ao Serviço de Arquivo Histórico compete classificar, restaurar e arquivar os documentos
de real valor histórico; organizar catálogos: atender
pedidos de pesquisa e fornecer cópias de documentos quando devidarnente autorizado: propor medidas
de intercâmbio com o Arquivo Nacional; organizar arquivo de microfilmes: e executar outras tarefas correlatas; organizar as biografias dos Senadores: receber
reportagens fotográficas e documentos cinematográficos das sessões do Senado Federal e do Congresso
Nacional; proceder à microfilmagem de documentos,
elaborar e programar, avaliar e recolher, em colaboração com os demais órgãos do Senado Federal, os documentes administrativos ultimados: propor a eliminação dos documentos destituídos de qualquer valor: e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 181. Ao Serviço de Arquivo de Proposições
e Publicações compete receber, classificar, arquivar e
catalogar as proposições com tramitação encerrada;
requisitar avulsos referentes às proposições; atender
solicitações de desarquivamento; encaminhar à guarda do Serviço de Arquivo Histórico documentos com
mais de vinte anos de arquivamento: organizar arq
uivo de microfilmagem e de proposições: receber e
arquivar as publicações do Senado Federal; manter
coleções dos Diários do Senado Federal, da Câmara
dos Deputados e do Congresso Nacional; do Diário
Oficial da União e do Distrito Federal e dos Anais do
Senado Federal e do Congresso Nacional: atender requisições de exemplares de publicações, receber e
arquivar, devidamente encadernados, ao fim de cada
Legislatura. as atas das comissões; receber e arqui-

706
21580 Quinta-feira 14

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

var, em invólucros lacrados, as atas das sessões se cretas e outros documentos considerados sigilosos
pela Comissão Diretora; organizar arquivo de microfil mes das publicações de atas não-sigilosas: e execu tar outras tarefas correlatas.
Art. 182. A Subsecretaria de Biblioteca compete
fornecer suporte informacional aos trabalhos desen volvidos no âmbito exclusivo do Senado Federal:
– Planejar, coordenar e controlar as atividades
de informação vinculadas ao acervo; gerenciar a
Rede SABI (Subsistema de Administração de Biblio tecas).
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Biblioteca:
I – Gabinete;
II – Serviço de Desenvolvimento de Coleções:
III – Serviço de Processos Técnicos:
IV – Serviço de Atendimento ao Usuário:
V – Serviço de Multimeios;
VI – Serviço de Gerência da Rede – SABI.
Art. 183. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 184. Ao Serviço de Desenvolvimento de Coleções compete definir as políticas de seleção, aquisi ção e descarte; pré-catalogar, registrar e controlar o
material adquirido; manter o controle bibliográfico das
publicações produzidas pelo Senado Federal: manter
intercâmbio de publicações, em âmbito nacional e in ternacional; coordenar, periodicamente, o inventário
do material adquirido; manter cadastros de fornece dores, editores, entidades doadoras e permutadoras;
emitir o catálogo topográfico do acervo; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 185. Ao Serviço de Processos Técnicos
compete definir e aplicar a política de processamento
de informação contida nos livros, folhetos, mapas e
publicações seriadas; catalogar, classificar e indexar
esses tipos de documentos; alimentar as bases de
dados BIBR (livros e folhetos) e PERI (periódicos);
preparar o material para empréstimo; emitir os catálo gos do acervo; colaborar no controle da linguagem de
indexação utilizada na Rede Sabi; colaborar na edi ção de bibliografias e outros produtos de interesse do
Senado Federal; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 186. Ao Serviço de Atendimento ao Usuário
compete definir e aplicar a política de atendimento
aos usuários; efetuar as atividades de recuperação e
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disseminação da informação; orientar e auxiliar os
usuários na utilização dos recursos informacionais da
Subsecretaria de Biblioteca; controlar o empréstimo.
devolução, renovação e reserva do material bibliográfico; manter atualizado o cadastro de usuários; efetuar a ordenação e guarda diária do acervo de livros, folhetos e periódicos; zelar pela conservação do acervo, enviando documentos para restauração ou encadernação; manter intercâmbio de informações com
outras instituições nacionais e estrangeiras; colaborar
na política de aquisição; colaborar na edição de bibliografias e outros produtos de interesse do Senado Federal; colaborar no controle da linguagem de indexação utilizada na Rede (SABI); colaborar na promoção
e organização de exposições e outros eventos de in teresse da Subsecretaria de Biblioteca; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 187. Ao Serviço de Multimeios compete definir e aplicar a política de processamento da informação para multimeios (microfilmes, slides, CD-ROM, fitas de vídeo, jornais e outros materiais especiais), alimentar as bases de dados, JORN (artigos de jornais)
e BIBR (multimeios); preparar os multimeios para empréstimo; manter atualizado o arquivo manual e digitalizado de recortes de jornais; orientar e auxiliar os
usuários na utilização da coleção de multimeios; zelar
pela manutenção e conservação da coleção de multimeios: colaborar no controle da linguagem de indexação utilizada na Rede Sabi; colaborar na elaboração
de bibliografias e outros produtos de interesse do Se nado Federal; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 188. Ao Serviço de Gerência da Rede –
SABI, compete definir e aplicar a política de seleção
para ingresso de bibliotecas na Rede; realizar avaliação periódica das bibliotecas integrantes da Rede;
promover o treinamento de usuários alimentadores
das bases de dados; coordenar e controlar a alimentação das bases de dados gerenciadas pela Subsecretaria de Biblioteca sob os aspectos de qualidade e
integridade das informações; supervisionar, manter e
controlar as bases de dados relativas à linguagem de
indexação e recuperação; elaborar a Bibliografia Brasileira de Direito e outros produtos de interesse do
Senado Federal; promover e organizar exposições e
outros eventos; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 189. A Subsecretaria de Informações com pete planejar, controlar e executar as atividades de
provimento de dados, análises e informações básicas
necessárias à execução dos trabalhos de assessoramento e aos demais órgãos da Casa, bem como ao
público externo.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Informações:
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I – Gabinete.
II – Serviço de Pesquisa Jurídica.
III – Serviço de Pesquisa de Indicadores Econô micos e Sociais.
IV – Serviço de Controle de Informações.
Art. 190. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades; e executar as tarefas
de suporte administrativo e de informática vinculadas
às atribuições do órgão.
Art. 191. Ao Serviço de Pesquisa Jurídica com pete coordenar e controlar as informações relativas
às normas jurídicas e jurisprudenciais e aos pronunci amentos de parlamentares e autoridades: registrar,
organizar e manter atualizado o Thesaurus para as
leis e demais normas jurídicas do País: realizar estudos sobre as características de normas jurídicas edi tadas no País, das matérias legislativas e do processo
de sua tramitação em ambas as Casas do Congresso
Nacional; realizar os trabalhos de revisão e aprimora mento dos sistemas de recuperação de informações
legislativas, desenvolvendo a metodologia a ser utili zada na organização do Thesaurus para as leis e de mais normas jurídicas do País; alimentar os sistemas
de informação; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 192. Ao Serviço de Pesquisa de Indicadores
Econômicos e Sociais compete coordenar e controlar
a produção de indicadores socioeconômicos neces sários aos trabalhos do Senado Federal; planejar, or ganizar e gerenciar a montagem e operação de matri zes de informações; alimentar os sistemas de infor mações; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 193. Ao Serviço de Controle de Informações
compete centralizar a recuperação das informações
geradas pelos demais órgãos do Senado Federal, re ceber e armazenar manuais de usuários referentes
às bases de dados disponíveis, avaliar a qualidade
das informações constantes nos bancos de dados;
atender solicitações de pesquisas, nos termos do de finido pela Comissão Diretora.
SUBSEÇÃO XII
Da Secretaria Especial de
Licitação e Publicações
Art. 194. À Secretaria Especial de Editoração e
Publicações, funcionando em turnos ininterruptos,
compete planejar, supervisionar e coordenar a execu ção dos serviços de arte gráfica de interesses do Se nado Federal, mediante plano formulado no âmbito
do Conselho Editorial e aprovado pela Comissão Di -
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retora, bem como de edições técnicas, anais e outras
publicações de interesse para os trabalhos legislativos, do Senado Federal e do Congresso Nacional.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações:
I – Gabinete;
II – Serviço de Atendimento ao Usuário;
III – Serviço de Controle de Qualidade;
IV – Serviço de Administração Econômico-Financeira:
V – Subsecretaria Industrial;
VI – Subsecretaria de Apoio Técnico;
VII – Subsecretaria de Administração, Suprimento de Matérias Primas e Desenvolvimento Tecnológico;
VIII – Subsecretaria de Edições Técnicas;
IX – Subsecretaria de Anais;
X – Comissão Permanente de Licitação.
Art. 195. A Secretaria Especial de Editoração e
Publicação gozará de autonomia orçamentária e financeira nos termos do art. 172 do Decreto-Lei nº
200/67, com alteração dada pelo Decreto-Lei nº
900/69, por meio da alocação de recursos orçamentários do Tesouro, constantes do Orçamento Geral da
União, no âmbito de sua competência.
§ 1º A autonomia financeira da Secretaria Especial de Editoração e Publicações caracteriza-se pelo
exercício das atividades de recebimento e aplicação
de recursos, bem como pela prática dos atos de ges tão, nos termos dos regulamentos administrativos do
Senado Federal, exclusive no que se refere à dotação
de recursos de pessoal e encargos sociais.
§ 2º À Secretaria Especial de Editoração e publicações compete exercer as atribuições conferidas ao
Centro Gráfico do Senado Federal pelo Ato da Comissão Diretora nº 13, de 1974.
Art. 196. Ao Gabinete compete providenciar sobre
o expediente, as audiências e a representação de seu
titular; auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades; executar as tarefas de suporte
administrativo vinculadas às atribuições do órgão.
Art. 197. Ao Serviço de Atendimento ao Usuário
compete realizar as atividades de preparação de originais, remessas postais, análise de custo dos serviços gráficos e providenciar a expedição do material
gráfico produzido.
Art. 198. Ao Serviço de Controle de Qualidade
compete desenvolver mecanismos de controle de
qualidade dos serviços gráficos.
Art. 199. Ao Serviço de Administração Econômico-Financeira compete executar as atividades de co -
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brança dos serviços gráficos, cálculo dos custos dos
serviços a partir de tabelas de custos de serviços
aprovada pela Comissão Diretora do Senado Federal,
bem como responsabilizar-se pela execução orça mentária e financeira da Secretaria.
Art. 200. À Subsecretaria Industrial compete coordenar, orientar, supervisionar e controlar a execu ção dos sistemas de produção industrial gráfica, de
programação visual, editoração e publicação, de pro dução industrial das publicações oficiais, de composi ção e impressão eletrônica, de produção industrial fotoeletrônica e fotomecânica, de produção industrial
em composição e impressão tipográfica e em impres são offset, em acabamento e manutenção industrial.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
Industrial:
I – Gabinete;
II – Serviço de Produção Industrial Gráfica;
III – Serviço de Programação Visual;
IV – Serviço de Impressão de Publicações Oficiais;
V – Serviço de Impressão Eletrônica:
VI – Serviço de Fotoeletrônica e Fotomecânica;
VII – Serviço de Impressão Tipográfica;
VIII – Serviço de Impressão Offset;
IX – Serviço de Acabamento;
X – Serviço de Manutenção Industrial.
Art. 201. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades; e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 202. Ao Serviço de Produção Industrial Gráfica compete executar as atividades de planejamento
e programação industrial.
Art. 203. Ao Serviço de Programação Visual
compete executar as atividades de arte, pesquisa,
preparação e programação editorial.
Art. 204. Ao Serviço de Impressão de Publica ções Oficiais compete executar as atividades de pro dução industrial de anais, avulsos. jornais, e de for matação de manual de textos.
Art. 205. Ao Serviço de Impressão Eletrônica
compete executar as atividades de conferência eletrônica de textos, formatação eletrônica de textos, impressão eletrônica, operação e composição eletrônica.
Art. 206. Ao Serviço de Fotoeletrônica e Foto mecânica compete executar as atividades de conferência de fotoeletrônica, fotografia P&B, e execução
fotoeletrônica.
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Art. 207. Ao Serviço de Impressão Tipográfica
compete executar as atividades de composição mecânica, paginação tipográfica e impressão tipográfica.
Art. 208. Ao Serviço de Impressão Offset com pete executar as atividades de impressão rotativa e
de impressão offset em papéis e cartões planos.
Art. 209. Ao Serviço de Acabamento compete
executar as atividades de corte, acabamento, encadernação e expedição.
Art. 210. Ao Serviço de Manutenção Industrial
compete executar as atividades de solda e serralheria, suporte operacional, manutenção mecânica, manutenção eletrônica e manutenção de refrigeração.
Art. 211. À Subsecretaria de Apoio Técnico
compete o controle, a coordenação, a direção das atividades de apoio aos órgãos da Secretaria de Editoração e Publicações, que compreendem transporte,
arquivo, serviços gerais, protocolo, bem como treinamento industrial profissionalizante; e executar outras
atividades correlatas.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Apoio Técnico:
I – Gabinete;
II – Serviço de Atividades Especiais;
III – Serviço de Treinamento Industrial e Profissionalizante.
Art. 212. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades; e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 213. Ao Serviço de Atividades Especiais compete executar as atividades de transporte, arquivo, serviços gerais, protocolo, projetos e especificações.
Art. 214. Ao Serviço de Treinamento Industrial e
Profissionalizante compete executar as atividades de
treinamento industrial e profissionalizante dos operadores das coordenações de produção industrial.
Art. 215. A Subsecretaria de Administração, Suprimento de Matérias Primas e Desenvolvimento Tecnológico compete exercer o controle estatístico da
freqüência de pessoal e escala de férias e recessos;
emitir mensalmente Folha individual de Freqüência;
programar e executar as atividades de cadastramento
de pessoal ativo, aposentados, exonerados, demitidos, falecidos e dos pensionistas, mantendo atualizados os registros relativos à vida funcional dos servidores da Secretaria Especial de Editoração e Publicações e seus assentamentos funcionais, em articulação com a Subsecretaria de Administração de Pesso-
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al, o controle, a coordenação e a direção das ativida des de aquisições e guarda das matérias primas utili zadas nos serviços gráficos e executar outras tarefas
correlatas.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Administração. Suprimento de Matérias Primas e
Desenvolvimento Tecnológico:
I – Gabinete;
II – Serviço de Aquisições:
III – Serviço de Controle de Almoxarifado:
IV – Serviço de Apoio Administrativo e Registros
Funcionais.
Art. 216. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 217. Ao Serviço de Aquisições compete a
pesquisa. seleção e aquisição. segundo as normas do
Senado Federal, de todas as matérias primas neces sárias ao funcionamento da Secretaria.
Art. 218. Ao Serviço de Controle de Almoxarifa do compete executar as atividades de controle e dis tribuição do material em consonância com as normas
emanadas pela Subsecretaria dc Administração de
Material e Patrimônio.
Art. 219. Ao Serviço de Apoio Administrativo e
Registros Funcionais compete executar as atribui ções da Subsecretaria de Administração, Suprimento
de Matérias Primas e Desenvolvimento concernentes
a pessoal.
Art. 220. A Subsecretaria de Edições Técnicas
compete planejar. supervisionar, controlar e executar
as atividades relativas à publicação da Revista de
Informação Legislativa e de outras publicações de in teresse para os trabalhos legislativos.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
de Edições Técnicas:
I – Gabinete:
II – Serviço de Publicações;
III – Serviço de Revisão e Formatação Eletrônica.
Art. 221. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente. as audiências e a representação de
seu titular: auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 222. Ao Serviço de Publicações compete
pesquisar e editar as matérias necessárias à elabora ção da Revista de Informação Legislativa: coletar e
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coordenar, para publicação na Revista, trabalhos de
autoria de Senadores, servidores do Senado Federal
e de outros colaboradores: elaborar coletâneas legislativas e outras obras de interesse para os trabalhos
legislativos: elaborar documentação de circulação interna sobre matérias em tramitação no Congresso
Nacional, para confecção do Boletim Informativo: e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 223. Ao Serviço de Formatação Eletrônica
compete organizar e revisar os originais para publicação das matérias necessárias a elaboração da Revista de Informação Legislativa, do Boletim Informativo e
de outras publicações de interesse para os trabalhos
legislativos: indicar nos originais todas as referências
tipográficas necessárias à sua reprodução: opinar sobre clichês das Edições Técnicas: e executar outras
tarefas correlatas.
Art. 224. A Subsecretaria de Anais compete planejar, supervisionar. controlar e organizar em anais,
por ordem cronológica, os trabalhos das sessões realizadas no Senado Federal e Congresso Nacional:
executar as atividades relativas à publicação dos
Anais do Senado Federal e do Congresso Nacional:
organizar cm volumes e enviar à publicação os Atos
Legislativos promulgados pelo Presidente do Senado
Federal e do Congresso Nacional.
Parágrafo Único. São órgãos da Subsecretaria
de Anais:
I – Gabinete:
II – Serviço de Controle do Acervo:
III – Serviço de Revisão e Controle Editorial:
IV – Serviço de Indexação.
Art. 225. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular, auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades: e executar as tarefas
de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 226. Ao Serviço de Controle de Acervo compete o controle e a distribuição das publicações à clientela cadastrada, no País e no exterior: organizar e
manter o acervo: armazenar e recuperar dados relativos aos Anais do Senado Federal e do Congresso
Nacional, dos Atos Legislativos promulgados pelo
Presidente do Senado Federal; e executar outras ta refas correlatas.
Art. 227. Ao Serviço de Revisão e Controle Editorial compete proceder à revisão das provas tipográficas e das publicações dos Anais do Senado Federal
e do Congresso Nacional, dos Atos Legislativos pro -
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mulgados pelo Presidente do Senado Federal: e exe cutar outras tarefas correlatas.
Art. 228. Ao Serviço de Indexação compete or ganizar os índices dos Anais do Senado Federal e do
Congresso Nacional e dos volumes dos atos legislati vos promulgados pelo Presidente do Senado Federal:
manter registro do encaminhamento e recebimento
dos originais das publicações de competência da
Subsecretaria: e executar outras tarefas correlatas.
Art. 229. À Comissão Permanente de Licitação.
composta de no mínimo três membros, com mandato
de um ano, vedada a recondução para o período’ sub seqüente. compete receber. examinar e julgar todos
os documentos ~ procedimentos relativos às licita ções e ao cadastramento dos licitantes, no âmbito
Secretaria Especial de Editoração e Publicações.
SUBSEÇÃO XIII
Da Secretaria de Assistência Médica e Social
Art. 230. A Secretaria de Assistência Médica e
Social compete previsão, a coordenação,o controle e
a direção dos serviços relativos à prestação d assis tência médica, de urgência e ambulatorial aos Sena dores. servidores e seus respectivos dependentes,
realizar auditoria médica nas instituições credencia da: assistência odontológica. Psicológica, social, fisi oterápica e de enfermagem: executar o controle e a
fiscalização sobre a execução do Sistema Integrado
de Saúde de servidores do Senado Federal e Órgãos
Supervisionados sob a coordenação e Conselho de
Supervisão, integrado por um membro da Comissão
Diretora Diretor-Geral e servidores, nos termos do definido pela Comissão Diretora, e prover assessora mento técnico especifico a Comissão Diretora e de mais Órgãos do Senado Federal e órgãos Supervisio nados sobre assuntos de sua competência.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria de
Assistência Médica Social:
I – Gabinete;
II – Serviço de Administração;
III – Serviço Médico;
IV – Serviço de Laboratório de Diagnósticos;
V – Serviço de Assistência Social;
VI – Serviço de Enfermagem;
VII – Serviço de Odontologia;
VIII – Serviço de Psicologia;
IX – Serviço de Junta Médica.
Art. 231. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular, auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades; e executar as tarefas
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de suporte administrativo vinculadas às atribuições
do órgão.
Art. 232. Ao Serviço de Administração compete
receber, controlar e distribuir o material e o expediente da Secretaria, executar os trabalhos datilográficos;
proceder ao controle interno de pessoal da Secretaria; estabelecer escalas de plantões administrativos;
organizar o registro de prontuários médicos; encaminhar informações ao Sistema de Processamento de
Dados, de acordo com os manuais de procedimentos
pertinentes; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 233. Ao Serviço Médico compete executar
os serviços médicos, realizar a auditoria médica nas
instituições credenciadas; coordenar o atendimento
médico em geral; realizar tratamento fisioterápico; zelar pelo controle da atualização de medicamentos; realizar a investigação diagnóstica; planejar as escalas
de plantão dos médicos; zelar pela guarda e sigilo das
informações contidas nos prontuários de pacientes;
orientar os servidores visando à prevenção de doenças profissionais; e executar outras tarefas correlatas
Art. 234. Ao Serviço de Laboratório de Diagnóstico compete realizar a investigação diagnóstica, po dendo utilizar equipamento médico dotado de computadores analógicos, para resultados automatizados,
nos campos de eletromedicina, da radiologia, da investigação bioquímica, da medicina nuclear aplicada
à clinica, da ginecologia, da oftalmologia, da otorrinolaringologia e da endoscopia; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 235. Ao Serviço de Assistência Social compete planejar, executar e acompanhar programas de
assistência e orientação social para os servidores do
Senado Federal, Órgãos Supervisionados e respectivos dependentes; atuar junto a grupos e programas
de assistência social promovidos pela Secretaria; re alizar visitas domiciliares e hospitalares, quando solicitado; zelar pela reintegração de pacientes à força de
trabalho; prover o apoio requerido às famílias de pacientes em tratamento; e executar outras atividades
correlatas.
Art. 236. Ao Serviço de Enfermagem compete
planejar, organizar, coordenar e avaliar a assistência
de enfermagem; consultar, auditar e emitir parecer
sobre matéria pertinente à enfermagem; prescrever a
assistência na enfermagem; participar de projetos de
construção ou reforma de unidades de saúde; prevenir e controlar sistematicamente a infecção hospitalar
e de doenças transmissíveis em geral; prestar cuidados no ambiente cirúrgico através da esterilização
adequada dos materiais cirúrgicos; prevenir e controlar danos que possam ser causados à clientela duran-
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te a assistência na enfermagem; desenvolver traba lhos visando à melhoria da saúde da população; ela borar, implantar, coordenar e avaliar os programas de
educação e saúde para os servidores; participar em
equipe multidisciplinar visando ao acompanhamento
gradual e periódico da saúde; e executar outras tare fas correlatas.
Art. 237. Ao Serviço de Odontologia compete
prestar atendimento odontológico aos Senadores e
servidores do Senado Federal e Órgãos Supervisio nados, com seus respectivos dependentes, nas áreas
de prevenção, dentística restauradora e odontopedia tria, periodontia, cirurgia, endodontia e emergência; e
executar outras atividades correlatas.
Art. 238. Ao Serviço de Psicologia compete o
atendimento psicoterápico; a aplicação de testes pro fissiográficos para posse de novos funcionários; o
acompanhamento de dependentes químicos e seus
familiares, na Secretaria de Assistência Médica e So cial e em atendimentos externos; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 239. Ao Serviço de Junta Médica compete
deliberar sobre assuntos periciais, com base no Códi go de Ética Médica, nas resoluções do Conselho Re gional e Federal de Medicina, na legislação trabalhis ta, no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Fede rais vigente e nas normas que regulem as atividades
funcionais do Senado Federal e Órgãos Supervisio nados; analisar e propor readaptações funcionais,
aposentadorias, licenças e limitações funcionais por
motivo de saúde; e executar outras tarefas correlatas.
SUBSEÇÃO XIV
Do Conselho Editorial
Art. 240. Ao Conselho Editorial compete formular
a política editorial do Senado Federal; estabelecer nor mas editoriais e de editoração; aprovar o programa edi torial do Senado Federal e supervisionar sua execução;
e avaliar as matérias submetidas a sua apreciação e
emitir parecer conclusivo sobre elas, de conformidade
com a política, as normas e o programa editorial.
§ 1º O Conselho é composto de cinco membros,
sendo três servidores do Senado Federal, e dois cida dãos com notório conhecimento em áreas afetas à
atuação do órgão, todos eles designados pela Comis são Diretora.
§ 2º No prazo de trinta dias de sua instalação, o
Conselho Editorial elaborará e submeterá à aprova ção da Comissão Diretora seu anteprojeto de regi mento interno.
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SUBSEÇÃO XV
Do Conselho de Administração
Art. 241. Ao Conselho de Administração compete opinar sobre a política de recursos humanos, de informática, de modernização administrativa e de planejamento e controle do Senado Federal, segundo
normas fixadas pela Comissão Diretora, e exercer outras atividades correlatas.
SUBSEÇÃO XVI
Da Subsecretaria Sistema Integrado de Saúde
Art. 242. À Subsecretaria Sistema Integrado de
Saúde compete planejar, supervisionar e coordenar
as atividades do Sistema Integrado de Saúde – SIS –
e das unidades que lhe são subordinadas; preparar a
pauta das reuniões do Conselho de Supervisão do
SIS; propor ao Conselho de Supervisão a regulamentação dos programas especiais de que trata o art. 23
do Regulamento do SIS; articular-se com a Secretaria
de Assistência Médica e Social para manter em alto
padrão os serviços oferecidos pelo SIS; gerir os recursos do Fundo de Reserva do SIS; movimentar as
contas correntes do SIS no Banco do Brasil S/A e Cai xa Econômica Federal, em conjunto com o Diretor-Geral; articular-se com a Subsecretaria de Admi nistração Financeira, com vista à inclusão no orçamento do Senado Federal dos recursos necessários
à manutenção do Plano de Assistência do SIS e exe cutar outras atividades correlatas que lhe forem con feridas pelo Presidente do Conselho de Supervisão
do SIS e pelo Diretor-Geral.
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria
Sistema Integrado de Saúde:
I – Serviço de Planejamento;
II – Serviço de Fiscalização;
III – Serviço de Execução Financeira e Contabilidade;
IV – Serviço de Administração.
Art. 243. Ao Serviço de Planejamento compete
acompanhar o nível de satisfação dos usuários e a
efetividade dos serviços prestados pelo SIS; dar ciência ao Diretor da Subsecretaria dos problemas detectados entre os usuários e prestadores de serviço, propondo as medidas corretivas que julgar necessárias;
planejar e coordenar as atividades de análise, acompanhamento e avaliação dos serviços médico-hospitalares e de exames complementares; instruir processo
sobre assuntos relativos aos contratos do SIS; manter
arquivo dos contratos firmados pelo Senado Federal
no âmbito do SIS, acompanhando seus prazos de vi -
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gência e executar outras atividades correlatas que lhe
forem conferidas pelo Diretor da Subsecretaria.
Art. 244. Ao Serviço de Fiscalização compete
executar a conferência das faturas apresentadas pe los prestadores de serviço; analisar processos de pa gamento, encaminhando-os à Subsecretaria de
Administração Financeira para pagamento ou ao Serviço de Execução Financeira e Contabilidade da Sub secretaria aqueles que deverão ser pagos com recur sos do Fundo de Reserva do SIS; coordenar e fiscali zar as atividades de análise, acompanhamento e avaliação dos serviços médico-hospitalares e de exames
complementares; instruir processos relacionados
com a fiscalização dos contratos firmados pelo Sena do Federal no âmbito do SIS; avaliar e informar o Serviço de Planejamento quanto à conveniência ou não
da prorrogação ou renovação dos contratos firmados
pelo Senado Federal no âmbito do SIS; observar e
formalizar eventual incidência de multa ou penalidade
por infração cometida pelos prestadores de serviço;
fiscalizar o cumprimento do regulamento do SIS pelos
usuários, propondo as medidas corretivas necessári as e executar outras atividades correlatas que lhe fo rem conferidas pelo Diretor da Subsecretaria.
Art. 245. Ao Serviço de Execução Financeira e
Contabilidade compete efetuar os pagamentos à con ta do Fundo de Reserva do SIS; controlar e efetuar a
conciliação bancária das contas do SIS; definir, em
conjunto com o Diretor da Subsecretaria, as aplica ções financeiras visando a garantir correta remunera ção dos recursos do SIS; elaborar demonstrativos
mensais de receitas e despesas do SIS, a serem en caminhados ao Conselho de Supervisão, elaborar a
previsão de despesas do SIS para inclusão no orça mento do Senado Federal; efetuar os registros contábeis dos atos e fatos de gestão dos recursos do SIS;
elaborar balancetes e demonstrações financeiras tri mestrais e anuais, para encaminhamento ao Conse lho de Supervisão; cumprir e fazer cumprir as orienta ções da Secretaria de Controle interno, como garan tia da boa gestão do Fundo de Reserva do SIS e exe cutar outras atividades correlatas que lhe forem con feridas pelo Diretor da Subsecretaria.
Art. 246. Ao Serviço de Administração compete
controlar e executar as atividades administrativas da
Subsecretaria; receber, controlar e distribuir o materi al de expediente; organizar dados estatísticos; estabelecer escalas de serviço; articular-se com o Proda sen para manutenção dos serviços de processamen to de dados da Subsecretaria; executar os serviços de
Gabinete do Diretor da Subsecretaria; elaborar as
atas das reuniões do Conselho de Supervisão do SIS,
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providenciando a sua publicação e executar outras
atividades correlatas que lhe forem conferidas pelo
Diretor da Subsecretaria.
SEÇÃO V
Dos Órgãos Supervisionados
Art. 247. São Órgãos Supervisionados:
I – Centro de Informática e Processamento de
Dados;
II – Instituto Legislativo Brasileiro.
SUBSEÇÃO I
Do Centro de Informática e Processamento de
Dados
Art. 248. Ao Centro de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal – Prodasen compete prover o Senado Federal de equipamentos, sis temas e aplicativos de informática, nos termos do Plano Diretor anual aprovado pela Comissão Diretora;
executar, em articulação com o ILB, treinamento relacionado com os equipamentos e sistemas de informática; e planejar, projetar, desenvolver e executar o tratamento tecnológico de informações e o processamento de dados, nos termos do seu Plano Diretor,
aprovado pela Comissão Diretora.
Parágrafo único. São órgãos do Prodasen:
I – Conselho de Supervisão;
II – Diretoria Executiva;
III – Conselho Consultivo do Programa InterLegis.
Art. 249. O Centro de Informática e
Processamento de Dados do Senado Federal –
Prodasen gozará de autonomia administrativa,
orçamentária e financeira nos termos do artigo 172
do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
com a alteração dada pelo Decreto-Lei nº 900, de
29 de setembro de 1969, através da alocação de
recursos orçamentários do Tesouro, constantes do
Orçamento Geral da União e do Orçamento da
Seguridade Social e, complementarmente, através
de recursos próprios provenientes dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes firmados no âmbito
da sua competência, os quais serão geridos através
do Fundo de Informática e Processamento de
Dados do Senado Federal – Fundasen.
Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeira do Prodasen caracteriza-se pelo exercício
das atividades de recebimento e aplicação de recursos, bem como pela prática dos atos de gestão administrativa, orçamentária e financeira, nos termos do
seu Regulamento Administrativo, aprovado pela Co missão Diretora, podendo:
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I – celebrar contratos, acordos, convênios e
ajustes;
II – prestar serviços no âmbito de suas ativida des, cobrando, quando for o caso, os valores devidos
de acordo com a Tabela de Custos do Prodasen,
aprovada pelo Conselho de Supervisão e segundo
suas diretrizes;
III – indicar servidores para o desempenho de
Funções Comissionadas, de acordo com o Plano de
Carreira em vigor, lotar servidores nas unidades do
órgão e praticar outros atos relativos à administração
do pessoal;
IV – praticar todos os atos de gestão necessári os para a aquisição de materiais e equipamentos,
contratação de serviços e obras de acordo com os re gulamentos e com as normas de licitação vigentes;
V – especificar materiais e equipamentos a se rem adquiridos pelo Senado Federal cuja utilização
envolva serviços incluídos no rol de suas atividades;
VI – administrar e conservar o seu patrimônio e
os bens sob sua guarda;
VII – impor, parcelar e dispensar multas ou ta xas, por força de contratos, acordos, convênios ou
ajustes;
VIII – estabelecer normas internas de adminis tração geral, financeira e de funcionamento de seus
serviços, assim como regulamentar os serviços colo cados à disposição pelo Prodasen;
IX – executar outras atividades que lhe forem
conferidas pela Comissão Diretora.
Art. 250. Ao Conselho de Supervisão compete
apreciar e submeter à Comissão Diretora pedidos de
autorização do Diretor-Executivo para a realização de
obras que alterem o estilo arquitetônico do Prodasen;
aprovar o Plano Estratégico e de Ação do Prodasen,
nos termos da orientação fixada pela Comissão Dire tora; designar, por proposta do Diretor-Executivo, os
membros que comporão a Comissão Permanente ou
Especial de Licitação, nos termos da legislação; ho mologar procedimentos licitatórios e ratificar as dis pensas e as situações de inexigibilidade de licitações,
nas compras e contratações no limite estabelecido
para a modalidade de concorrência; aprovar tabelas
de custos e autorizar reduções e isenções de servi ços prestados, por proposta do Diretor-Executivo; ho mologar as concorrências públicas; aprovar o inter câmbio de informações entre o Prodasen e entidades
públicas e privadas, nos termos da política e diretrizes
baixada pela Comissão Diretora; e submeter à Co missão Diretora as modificações na estrutura admi -
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nistrativa do Prodasen, visando adequá-la à realidade
tecnológica.
Parágrafo único. É órgão do Conselho de Supervisão a sua Secretaria, à qual compete a execução
das tarefas burocráticas necessárias ao exercício das
atribuições conferidas a esse órgão colegiado.
Art. 251. O Conselho de Supervisão é integrado
por um membro da Comissão Diretora do Senado Federal, pelo Diretor-Geral, pelo Secretário-Geral da
Mesa, pelo Diretor-Executivo do Prodasen, na qualidade de membros natos e por mais três Conselheiros
nomeados pelo Presidente do Senado Federal, den tre servidores do Senado Federal.
Parágrafo único. O Conselho de Supervisão será
presidido pelo membro da Comissão Diretora que o
integrar, e, em seus impedimentos, pelo Diretor-Geral,
na qualidade de Vice-Presidente do Conselho.
Art. 252. À Diretoria Executiva compete realizar a integração administrativa do Prodasen, estabelecendo as normas internas e as medidas indispensáveis ao funcionamento dos órgãos integrantes
de sua estrutura; assessorar, no que tange às atribuições do órgão, o Conselho de Supervisão, a
Assessoria de Planejamento e Modernização Admi nistrativa e a Comissão Diretora; elaborar e submeter ao Conselho de Supervisão proposta de alteração da estrutura organizacional do Prodasen; elaborar e submeter ao Conselho de Supervisão as diretrizes e normas da política de ação do Prodasen nas
áreas administrativa, orçamentária, financeira, de
comunicação e cooperação técnica, de informática e
de processamento de dados; elaborar e encaminhar
à Diretoria-Geral a previsão da despesa anual do
Prodasen, inclusive do seu Fundo Especial, para
consolidação no orçamento do Senado Federal, as sim como suas alterações no decorrer do exercício;
elaborar e encaminhar anualmente ao Conselho de
Supervisão os Planos e a prestação de contas anual, acompanhados do necessário parecer da Secretaria de Controle Interno, inclusive o relatório anual
de atividades; celebrar contratos, acordos, convênios e ajustes, nos termos do seu Regulamento Administrativo; orientar a política de administração, consoante normas legais e decisões da Comissão Diretora e do Conselho de Supervisão; autorizar compras e contratações, de acordo com os planos de
aquisições; homologar os procedimentos licitatórios
e autorizar as dispensas e as situações de inexigibilidade de licitações nas compras e contratações até
o limite estabelecido para a modalidade de convite,
submetendo ao Presidente do Conselho de Supervisão, para os mesmos fins, aquelas licitações que se
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enquadrem no limite de Tomada de Preços e Con corrência; orientar e superintender as atividades do
Prodasen; praticar todos os atos de gestão adminis trativa, financeira e operacional do órgão, observa das as limitações pertinentes; representar e divulgar
o Prodasen; submeter ao Conselho Consultivo do
Programa InterLegis proposta de Regimento Interno
regulamentando seu funcionamento; coordenar, orientar e controlar as atividades necessárias à implantação,
operacionalização e manutenção do InterLegis – Comunidade Virtual do Poder Legislativo; estimular o aumento da comunicação e melhoria do fluxo de informações entre as instâncias federal, estadual e municipal
do Poder Legislativo; gerir convênios, contratos e ajustes com instituições nacionais e internacionais para im plementação do programa; elaborar e submeter ao
Conselho as políticas e diretrizes para o desempenho
da Rede InterLegis e da Comunidade Virtual.
§ 1º São órgãos da Diretoria Executiva:
I – Gabinete;
II – Consultoria;
III – Divisão de Administração e Finanças;
IV – Divisão de Suporte Técnico e Operações;
V – Divisão de Atendimento e Desenvolvimento
de Sistemas para as Áreas Legislativa e de Orçamento;
VI – Divisão de Atendimento e Desenvolvimento
de Sistemas para as Áreas Administrativa, de Comu nicação Social e Usuários Externos;
VII – Divisão de Administração de Dados e Re cursos de Apoio;
VIII – Divisão de Atendimento Senatorial;
IX – Coordenação Especial do Laboratório Vivo
do Legislativo;
X – Coordenação Especial do Programa InterLegis.
§ 2º O Diretor Executivo do Prodasen e os
titulares das unidades definidas no parágrafo
anterior poderão delegar, mediante ato próprio, as
suas respectivas competências.
Art. 253. Ao Gabinete compete providenciar sobre
o expediente, as audiências e a representação de seu
titular; auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades; e executar as tarefas de suporte administrativo vinculadas às atribuições do órgão.
Art. 254. À Consultoria da Diretoria Executiva
compete realizar estudos e pesquisas, emitir parece res e propor medidas nas áreas técnicas administrati va, financeira, jurídica, de comunicação social, de tecnologia, de planejamento e de aperfeiçoamento do órgão de política de informações; receber das Divisões
as estatísticas de trabalhos realizados, consolidá-las
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e preparar relatórios, de acordo com orientação do
Diretor-Executivo; receber das Divisões as informações necessárias e preparar o plano de aquisições e
a previsão da despesa anual do Prodasen e do seu
Fundo Especial, para consolidação no orçamento do
Senado Federal e suas alterações no decorrer do
exercício; promover prospecção de mercado, objetivando manter o Prodasen sempre atualizado em termos de tecnologia e novas ferramentas de trabalho;
executar outras atribuições correlatas que lhe forem
conferidas pelo Diretor-Executivo; e executar as demais atribuições que lhe forem conferidas no Regulamento próprio do Prodasen.
Art. 255. À Divisão de Administração e Finanças
compete coordenar, orientar, controlar e executar as
atividades de administração geral e financeira do Prodasen nas áreas de recursos humanos, compras de
materiais e contratações de obras e serviços, patrimônio, transporte, comunicações oficiais, arquivo, recepção, zeladoria, vigilância e contabilidade; preparar
e fornecer à Consultoria da Diretoria Executiva as estatísticas dos trabalhos efetuados pela Divisão, assim
como os elementos para a elaboração da previsão da
despesa anual do Prodasen e da proposta de orçamento interno do Fundo especial do Órgão; e executar outras atribuições que lhe forem conferidas pelo
Diretor-Executivo.
Parágrafo único. São órgãos da Divisão de
Administração e Finanças:
I – Serviço de Finanças;
II – Serviço de Apoio Administrativo;
III – Serviço de Administração de Recursos Humanos;
IV – Serviço de Expediente e Arquivo de Documentos;
V – Serviços Gerais;
VI – Serviço de Administração de Materiais;
VII – Serviço de Administração de Patrimônio;
VIII – Serviço Administrativo e Financeiro do
Programa InterLegis.
Art. 256. Ao Serviço de Finanças compete organizar e administrar sistema de apuração e apropriação de Custos; fornecer à Consultoria da Diretoria-Executiva os elementos e o apoio necessário à
elaboração da proposta orçamentária anual e plurianual e suas alterações, bem como exercer o controle
sobre a programação e execução orçamentária e fi nanceira; coordenar, controlar e executar, sintética e
analiticamente, as atividades de escrituração contábil
dos sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial,
inclusive do Fundo Especial, analisando os atos e fa -
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tos delas decorrentes; acompanhar a execução orça mentária em todas as suas fases, mediante empenho
da despesa e controle dos saldos das dotações orça mentárias; promover a liquidação da despesa; infor mar e preparar processos que versem sobre paga mento, observadas as disposições legais que regem
a matéria; emitir, mediante autorização prévia, todos
os documentos necessários à execução orçamentá ria e financeira, providenciando sua assinatura pela
autoridade competente; efetuar o pagamento dos
compromissos do Prodasen, de acordo com a progra mação financeira e as instruções do Diretor da Divi são; analisar os processos de reajustamento e revi são de preços e emitir parecer sobre os reajustes dos
contratos; elaborar e propor normas de execução or çamentária e financeira, inclusive de suprimentos de
fundos e para custeio de despesas de viagens a serviço ou de treinamento; emitir, de acordo com infor mações das áreas técnicas envolvidas, as Notas de
Cobrança dos serviços prestados pelo Prodasen,
acompanhar o
Faturamento, emissão de relatórios de devedo res e cobrança de débitos; analisar e conferir todos os
processos encaminhados; acompanhar os prazos de
validade das garantias prestadas ao Prodasen nos
contratos de obras, serviços e demais aquisições; e
desempenhar outras atribuições correlatas que lhe
forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 257. Ao Serviço de Apoio Administrativo
compete preparar os atos e expedientes necessários
à realização de licitações para compra de material, realização de obras, contratação de serviços e aliena ções: auxiliar a Comissão Permanente de Licitação
ou Especial na elaboração de minutas de editais, atos
e mapas das licitações; controlar o cumprimento pe los fornecedores, dos prazos e condições estipulados
nos instrumentos de formalização dos serviços con tratados. propondo as penalidades cabíveis, quando
constatada a não observância desses prazos e condi ções: e desempenhar outras atribuições correlatas
que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 258. Ao Serviço de Administração de Recur sos Humanos compete definir e implementar, com o
corpo gerencial do Prodasen, o plano de gestão de
recursos humanos: formular, implementar e adminis trar o programa de análise de potencial, o programa
de desempenho. gerando informações para os pro cessos de treinamento e desenvolvimento, movimen tação, promoção e outros, o programa de avaliação
da capacitação profissional. gerando informações
para o processo de desenvolvimento de recursos hu manos: prever e dimensionar. .em conjunto com o cor -
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po gerencial do Prodasen, as necessidades de recursos humanos: efetuar estudos e recomendações so bre criação, extinção e alteração de cargos mantendo
atualizadas as respectivas descrições e avaliações:
realizar e participar de pesquisas salariais junto a instituições de processamento de dados; elaborar e
manter atualizadas as descrições dos perfis profissionais dos servidores do Prodasen: administrar o qua dro de cargos e de lotação de pessoal: executar as
atividades referentes à nomeação e exoneração de
servidores e de gestão do quadro de seus pensionistas. elaborando os atos necessários e providenciando
sua assinatura e publicações programar e executar as
atividades de cadastro e movimentação de pessoal
mantendo atualizados os registros e os expedientes
relativos à vida funcional dos servidores, obedecidas
as normas vigentes: examinar e informar processos
relativos a direitos, deveres e outros aspectos da vida
funcional dos servidores, prestando as informações
pertinentes quanto aos seus assentamentos; instruir
o pessoal do Prodasen relativamente direitos. deveres, aspectos de sua vida funcional e demais assentamentos: zelar pela observância da legislação especifica de pessoal e das normas baixadas pelas autoridades superiores: elaborar a folha de pagamento dos
servidores do Prodasen: formular, implementar e ad ministrar, em conjunto com as unidades competentes
do Senado Federal o plano de benefícios dos servidores: desenvolver e administrar programas voltados à
assistência cultural, recreativa, de saúde e bem-estar
dos servidores: elaborar e propor normas técnicas e
administrativas relativas a sua área de atuação: fornecer informações orçamentárias e gerenciais relativas
à sua área de atuação: e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor
da Divisão.
Art. 259. Ao Serviço de Expediente e Arquivo de
Documentos compete controlar a circulação de documentos no Prodasen. incluindo autuação de processos, juntadas, anexações, desanexações, recebimento, tramitação e arquivamento, em conformidade com
as normas vigentes: acompanhar a tramitação de documentos, verificando o cumprimento de prazos e a
correção do registro de tramitações, de conformidade
com as normas vigentes; formular e propor normas e
rotinas administrativas referentes à gestão dos arquivos; executar as atividades de arquivo e guarda de
documentos: executar os serviços de reprografia: receber, transmitir e controlar mensagens oficiais; proceder à publicação e divulgação dos atos administrativos
do Prodasen; elaborar e propor normas técnicas e ad ministrativas relativas à sua área de atuação: fornecer
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informações orçamentárias e gerenciais relativas à
sua área de atuação; elaborar relatórios mensais dos
serviços; e desempenhar outras atribuições correlatas
que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 260. Aos Serviços Gerais compete coordenar, fiscalizar ou executar, diretamente ou por meio de
terceiros, os serviços de limpeza e conservação, vigilância. jardinagem, transportes e demais serviços auxiliares, necessários ao bom funcionamento do Prodasen.
Art. 261. Ao Serviço de Administração de Mate riais compete coordenar, controlar e executar as ativi dades referentes à administração de Material; elabo rar e propor a política de material a ser seguida pelo
Prodasen, nas áreas de compra, estocagem. distribu ição e alienação; especificar, padronizar e codificar os
materiais usados pelo Prodasen, observadas no que
couber, as normas vigentes no Senado Federal: ela borar com a colaboração dos demais órgãos do Pro dasen. a previsão de consumo de materiais: controlar
o cumprimento, pelos fornecedores. dos prazos e
condições estipulados nos instrumentos de formaliza ção das aquisições. propondo as penalidades cabíve is, quando constatada a não observância desses pra zos e condições: receber, guardar. conservar e distri buir os materiais adquiridos pelo Prodasen. exercen do o controle geral dos estoques, programando as
aquisições ou requisições, a fim de que sejam mantidos os níveis mínimos de pronto atendimento das so licitações de material: manter articulação com a Sub secretaria de Compras e Contratações de Serviços
do Senado Federal para realização de pesquisas de
preços de mercado. fornecendo subsídios ao Serviço
de Apoio Administrativo e á Comissão Permanente de
Licitação: proceder ao exame e ensaios necessários
ao controle de qualidade dos materiais recebidos pelo
Prodasen; fornecer ao Serviço de Contabilidade sub sídios para elaboração de balanços patrimoniais e
desempenhar outras atribuições correlatas que lhe
forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 262. Ao Serviço de Administração de Patri mônio compete coordenar, controlar e executar as atividades referentes à administração de patrimônio do
Prodasen: preparar os atos e expedientes necessári os às alienações de bens; fornecer ao Serviço de
Contabilidade subsídios para elaboração de balanços
patrimoniais; organizar e executar o cadastramento.
em articulação com o Serviço de Administração de
Materiais, e o tombamento dos bens móveis e imóve is que constituem o acervo patrimonial do Prodasen,
mantendo constantemente atualizados os registros a
ele pertinentes; exercer fiscalização e controle sobre
os bens móveis e imóveis do Prodasen, elaborando
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relatórios relativos á sua regularidade, utilização e estado de conservação; articular-se com os demais órgãos para as providências necessárias no caso em
que a admissão, movimentação ou demissão de servidores importe em responsabilidade sobre a guarda
e conservação de bens patrimoniais ou cumprimento
de normas internas: articular-se com o Serviço de
Contabilidade, no que se refere à incorporação, avaliação e baixa de bens patrimoniais do Prodasen; cui dar para que todos os bens sejam distribuídos e en tregues mediante o respectivo Termo de Responsabilidade, mantendo sempre atualizado o seu arquivo;
desempenhar outras atribuições correlatas que lhe
forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 263. Ao Serviço Administrativo e Financeiro
do Programa InterLegis compete planejar, executar.
controlar e acompanhar atividades administrativas e
financeiras vinculadas ao Programa InterLegis, relacionadas com contratos de financiamento internos e
externos, nas áreas de recursos humanos, compras e
contratos, contratação de obras e serviços e contabilidade, provendo suporte necessário ao Programa
InterLegis nestas áreas: realizar os registros contábeis dos atos e fatos relacionados com o programa: e laborar relatórios, demonstrativos e prestação de con tas exigidos em contratos de financiamento: dar suporte administrativo á Comissão Especial de Licitações nas compras e contratações de interesse do
Programa InterLegis: realizar uma contabilidade pró pria que atenda aos cronogramas e exigências de
contratos de financiamento nacionais e internacionais: dar suporte administrativo financeiro e contábil nos
contratos que venham a ser assinados com Agências
de Cooperação Técnica pelo Programa InterLegis e
desempenhar outras atribuições correlatas que lhe
forem conferidas pelo Diretor.
Art. 264. A Divisão de Suporte Técnico e Operações compete coordenar. orientar. controlar e executar a operação. a produção e o suporte ao ambiente
computacional do Senado Federal. incluindo o com putador de grande porte, os equipamentos servidores
da rede as estações clientes, os programas operacionais, os básicos e os aplicativos, bem como a rede e
seus equipamentos; realizar o planejamento, a pros pecção tecnológica, o projeto, a implementação e a
avaliação de novos produtos e serviços de informática para o Senado Federal; gerenciar a oferta de recursos computacionais do Prodasen de modo a garantir
a satisfatória prestação de serviços: promover o
acompanhamento sistemático e eventual do ambiente operacional do Prodasen, com o propósito de assegurar a qualidade, confiabilidade e disponibilidade
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dos serviços: elaborar, coordenar e manter, em con junto com as demais unidades, o Plano de Contingên cia do ambiente computacional do Prodasen: prepa rar e fornecer à Consultoria da Diretoria Executiva as
estatísticas dos trabalhos efetuados pela Divisão, as sim como os elementos para a elaboração da propos ta orçamentária anual e plurianual do Prodasen e
suas alterações: e executar outras atribuições que lhe
forem conferidas pelo Diretor-Executivo.
Parágrafo único. São órgãos da Divisão de Su porte Técnico e Operações:
I – Serviço de Suporte ao Ambiente Computacional de Grande Porte;
II – Serviço de Suporte ao Ambiente Computaci onal da Rede Cliente-Servidor;
III – Serviço de Administração de Equipamentos
e Instalações;
IV – Serviço de Operação da Rede Suporte a
Problemas;
V – Serviço de Produção;
VI – Serviço de Manutenção da Infra-estrutura
Técnica.
Art. 265. Ao Serviço de Suporte ao Ambiente
Computacional de Grande Porte compete planejar, fazei prospecção, implementar e prestar suporte a equi pamentos, sistemas operacionais, programas básicos,
programas produtos e de comunicação do ambiente
computacional de grande porte: planejar, fazer prospecção, implementar e prestar suporte a sistemas gerenciadores de banco de dados: planejar e gerenciar a
utilização dos recursos do ambiente computacional de
grande porte nas áreas de gerência de desempenho,
mudança, capacidade e segurança: executar a gestão
de contratos relativos à sua área de atuação: e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem
conferidas Pelo Diretor da Divisão.
Art. 266. Ao Serviço de Suporte ao Ambiente
Computacional da Rede Cliente-Servidor compete
planejar, fazer prospecção, implementar e prestar su porte a equipamentos, sistemas operacionais, pro gramas básicos, programas produtos, de comunica ção e serviços do ambiente computacional da rede
Cliente-Servidor: planejar e gerenciar a utilização dos
recursos do ambiente computacional da rede Clien te-Servidor, nas áreas de gerência de desempenho,
mudança, capacidade e segurança: elaborar projetos
de rede no âmbito do Senado Federal e de intercone xão com outras redes: executar a gestão de contratos
relativos a sua área de atuação: e desempenhar ou tras atribuições correlatas que lhe forem conferidas
pelo Diretor da Divisão.
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Art. 267. Ao Serviço de Administração de Equipamentos e Instalações compete executar e participar
do planejamento da rede quanto às características de
configuração, meios de comunicação, tipos de equipamentos, segurança e serviços públicos ou privados a
serem utilizados: manter atualizado o cadastro e a do cumentação de recursos de equipamentos e outros
componentes da rede. instalados sob sua responsabilidade: executar e gerenciar as instalações e remanejamentos de equipamentos e cabeação da rede: executar a gestão de contratos relativos à sua área de
atuação: e desempenhar outras atribuições correlatas
que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 268. Ao Serviço de Operação da Rede e Suporte a Problemas compete gerenciar a operação e
garantir a funcionalidade dos equipamentos da rede:
prestar atendimento a problemas e dúvidas quanto a
funcionalidade e operação dos recursos de equipamentos e programas da rede: administrar os serviços
de atendimento a problemas relativos a produtos e recursos da rede: prestar suporte quanto à utilização
dos equipamentos e serviços da rede: produzir relatórios gerenciais sobre os problemas e qualidade de
equipamentos e serviços: prestar informações sobre
problemas ou interrupções ocorridas na rede: executar a gestão de contratos relativos à sua área de atuação: e desempenhar outras atribuições correlatas que
lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 269. Ao Serviço de Produção compete avali ar, aprovar e coordenar a transferência de sistemas
para o ambiente de produção: executar rotinas de re organização, recuperação, restauração. e segurança
de dados: planejar e gerenciar os recursos de produção, com relação a uso, acesso e segurança: acom panhar as atividades de produção, elaborar e propor
alterações de modo a racionalizar e otimizar suas rotinas: operar os equipamentos de entrada de dados, os
computadores centrais e periféricos, o computador
de votação e administrar a guarda das fitas magnéticas: propor normas técnicas e administrativas relativas a sua área de atuação e zelar pelo seu cumprimento: executar a gestão de contratos relativos à sua
área de atuação, e desempenhar outras atribuições
correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 270. Ao Serviço de Manutenção da Infra-estrutura Técnica compete executar e participar das atividades de prospecção, planejamento e projetos de
arquitetura e engenharia referentes ás instalações do
Prodasen: zelar pela perfeita adequação da infra-estrutura predial às necessidades do órgão; executar a
gestão de contratos relativos á sua área de atuação: e
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desempenhar outras atribuições correlatas que lhe
forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 271. À Divisão de Atendimento e Desenvol vimento de Sistemas para as Arcas Legislativa e de
Orçamento compete planejar, coordenar, orientar,
controlar e executar as atividades técnicas de desen volvimento. implantação de sistemas e serviços: pres tar suporte, no que diz respeito a orientação, quanto à
adequada utilização dos serviços prestados e dos re cursos disponibilizados pelo Prodasen: prestar assis tência técnica e apoio para correção de eventuais de ficiências: analisar e desenvolver sistemas para aten der às necessidades de assessoramento imediato à
elaboração legislativa e à atividade parlamentar e or çamentária: divulgar no âmbito do Senado Federal,
os objetivos e procedimentos de modernização legis lativa e atualização tecnológica, necessários à ade quada utilização dos serviços prestados pelo Proda sen: preparar e fornecer à Consultoria da Diretoria
Executiva as estatísticas dos trabalhos realizados
pela Divisão assim como os elementos para a elabo ração da previsão anual da despesa, com vistas à elaboração do orçamento do Prodasen: desempenhar
outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas
pelo Diretor-Executivo.
Parágrafo único. São órgãos da Divisão de Atendimento e Desenvolvimento de Sistemas para as Áreas Legislativa e de Orçamento:
I – Serviço de Atendimento à Área de Assesso ramento Legislativo;
II – Serviço de Atendimento ao Orçamento, Fis calização e Controle;
III – Serviço de Atendimento á Área Legislativa;
IV – Serviço de Atendimento ás Áreas de Docu mentação e Informação.
Art. 272. Ao Serviço de Atendimento à Área de
Assessoramento Legislativo compete executar as atividades de elaboração de projetos, adequação, de senvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbito dos órgãos de asses soramento legislativo, observando as normas técni cas estabelecidas pelo Prodasen: identificar junto aos
servidores da área legislativa suas necessidades de
recursos de informática e treinamento: orientar a utili zação adequada dos serviços prestados e dos recur sos de informática colocados à disposição pelo Pro dasen: dar assistência no estudo de soluções sobre
organização do trabalho com vistas a processos de
automação e racionalização do trabalho: executar a
gestão de contratos relativos á sua área de atuação: e
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desempenhar outras atribuições correlatas que lhe
forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 273. Ao Serviço de Atendimento ao Orçamento, Fiscalização e Controle compete executar as
atividades de elaboração de projetos, adequação, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbito dos Órgãos de Orça mento, observando as normas técnicas estabelecidas pelo Prodasen: identificar junto aos servidores da
área de Orçamento suas necessidades de recursos
de informática e treinamento: orientar a utilização
adequada dos serviços prestados e dos recursos de
informática colocados à disposição pelo Prodasen;
dar assistência no estudo de soluções sobre organização do trabalho com vistas a processos de automação e racionalização do trabalho: executar a gestão
de contratos relativos á sua área de atuação; e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 274. Ao Serviço de Atendimento à Área Le gislativa compete executar as atividades de elaboração de projetos. adequação. desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, no
âmbito dos Órgãos da Área Legislativa, observando
as normas técnicas estabelecidas pelo Prodasen;
identificar junto aos servidores da Área Legislativa
suas necessidades de recursos de informática e treinamento; orientar quanto à utilização adequada dos
serviços prestados e dos recursos de informática colocados à disposição pelo Prodasen; dar assistência no
estudo de soluções sobre organização do trabalho,
processos de automação e racionalização do trabalho;
executar a gestão de contratos relativos à sua área de
atuação; e desempenhar outras atribuições correlatas
que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 275. Ao Serviço de Atendimento ás Áreas
de Documentação e Informação compete executar as
atividades de elaboração de projetos, adequação, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbito dos Órgãos de Documentação e Informação, observando as normas téc nicas estabelecidas pelo Prodasen; identificar junto
aos servidores das Áreas de Documentação e Informação, suas necessidades de recursos de informática e treinamento; orientar quanto à utilização adequada dos serviços prestados e dos recursos de informática colocados à disposição pelo Prodasen; dar assistência no estudo de soluções sobre, organização do
trabalho com vistas a processos de automação e racionalização do trabalho; executar a gestão de contratos relativos à sua área de atuação; e desempenhar
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outras atribuições e correlatas que lhe forem conferi das pelo Diretor da Divisão.
Art. 276. A Divisão de Atendimento e Desenvol vimento de Sistemas para as Áreas Administrativa, de
Comunicação Social e Usuários Externos, compete
planejar, coordenar, orientar, controlar e executar as
atividades técnicas de desenvolvimento, implantação
de sistemas e serviços; prestar suporte no que diz
respeito a orientação quanto á adequada utilização
dos serviços prestados e dos recursos disponibiliza dos pelo Prodasen; prestar assistência técnica e apo io para correção de eventuais deficiências; analisar e
desenvolver sistemas para atender às necessidades
das atividades administrativas e usuários externos;
divulgar, no âmbito do Senado Federal, os objetivos e
procedimentos de modernização administrativa e atualização tecnológica necessários à adequada utiliza ção dos serviços prestados pelo Prodasen; preparar e
fornecer à Consultoria da Diretoria Executiva as estatísticas dos trabalhos realizados pela Divisão, assim
como os elementos para a elaboração da previsão
anual da despesa, com vistas à elaboração do orça mento do Prodasen; e desempenhar outras atribui ções correlatas que lhe forem conferidas pelo Dire tor-Executivo.
Parágrafo único. São Órgãos da Divisão de
Atendimento e Desenvolvimento de Sistemas para as
Arcas Administrativa, de Comunicação Social é
Usuários Externos;
I – Serviço de Atendimento à Área Administrati va e Financeira;
II – Serviço de Atendimento aos Serviços de
Apoio Administrativo;
III – Serviço de Atendimento à Administração
Geral;
IV – Serviço de Atendimento á Arca de Comuni cação Social;
V – Serviço de Atendimento a Usuários Externos;
VI – Serviços e Produtos Especiais.
Art. 277. Ao Serviço de Atendimento à Arca Administrativa e Financeira compete executar as atividades
de elaboração de projetos, adequação, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbito dos órgãos de atividades administrativas
e financeiras do Senado Federal, observando as nor mas técnicas estabelecidas pelo Prodasen; identificar
junto aos servidores das áreas Administrativa e Financeira suas necessidades de recursos de informática e
treinamento; orientar quanto a utilização adequada dos
serviços prestados e dos recursos de informática colocados à disposição pelo Prodasen; dar assistência no
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estudo de soluções sobre organização do trabalho com
vistas a processos de automação e racionalização do
trabalho; executar a gestão de contratos relativos à sua
área de atuação; e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 278. Ao Serviço de Atendimento aos Serviços de Apoio Administrativo compete executar as atividades de elaboração de projetos, adequação, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbito dos Órgãos de serviços de apoio do Senado Federal, observando as normas técnicas estabelecidas pelo Prodasen; identificar, junto aos servidores da área de Serviços de Apoio Administrativo, suas necessidades de recursos de
informática e treinamento; orientar quanto a utilização
adequada dos serviços prestados e dos recursos de
informática colocados à disposição pelo Prodasen;
dar assistência no estudo de soluções sobre organização do trabalho com vistas a processos de automação e racionalização do trabalho; executar a gestão
de contratos relativos à sua área de atuação; e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 279. Ao Serviço de Atendimento à Administração Geral compete executar as atividades de ela boração de projetos, adequação desenvolvimento,
implantação e manutenção de sistemas de informação no âmbito dos Órgãos da Administração Geral do
Senado Federal observando as normas técnicas es tabelecidas pelo Prodasen; identificar junto aos servidores dos Órgãos da Administração Geral do Senado
Federal suas necessidades de recursos de informática e treinamento; orientar quanto a utilização adequada dos serviços prestados e dos recursos de informática colocados à disposição pelo Prodasen; dar assistência no estudo de soluções sobre organização do
trabalho com vistas a processos de automação e racionalização do trabalho; executar a gestão de contratos relativos à sua área de atuação; e desempenhar
outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas
pelo Diretor da Divisão.
Art. 280. Ao Serviço de Atendimento à Área de
Comunicação Social compete executar as atividades
de elaboração de projetos, adequação. desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas de informação, no âmbito dos Órgãos de Comunicação.
observando as normas técnicas estabelecidas pelo
Prodasen; identificar junto aos servidores das Áreas
de Comunicação Social, suas necessidades de recursos de informática e treinamento; orientar quanto à
utilização adequada dos serviços prestados e dos recursos de informática colocados à disposição pelo
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Prodasen; dar assistência no estudo de soluções so bre organização do trabalho com vistas a processos
de automação e racionalização do trabalho; executar
a gestão de contratos relativos à sua área de atuação;
e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe
forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 281. Ao Serviço de Atendimento a Usuários
Externos compete coordenar, controlar e executar as
atividades de captação. tratamento de informações
externas de interesse do Senado Federal, bem como
a política de disseminação de informações produzi das no âmbito do Congresso Nacional; desenvolver e
executar projetos de agregação de informações pro duzidas no âmbito do Congresso Nacional de acordo
com determinações superiores; avaliar as bases de
dados sob os aspectos de eficiência e eficácia; possi bilitar acesso ao acervo de informações armazena das no Prodasen, considerando sua política de disse minação e intercâmbio de informações, nos termos
definidos pela Comissão Diretora; viabilizar, operacio nalmente, a captação de informações externas de in teresse do Senado Federal; desenvolver, implemen tar e dar manutenção a sistemas de captação ou in tercâmbio de informações; e desempenhar outras
atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo
Diretor da Divisão.
Art. 282. Ao Serviços e Produtos Especiais compete elaborar e executar projetos de implantação e
manutenção de produtos e serviços contratados com
destinação simultânea a diversos segmentos do Se nado Federal; prestar suporte aos produtos e servi ços contratados; executar a gestão de contratos rela tivos à sua área de atuação; e desempenhar outras
atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo
Diretor da Divisão.
Art. 283. À Divisão de Administração de Dados e
Recursos de Apoio compete planejar, coordenar, ori entar, controlar e executar as atividades normativas e
de suporte ao desenvolvimento de sistemas e atendi mento; estudar e desenvolver técnicas e métodos que
auxiliem as atividades de desenvolvimento de sistemas e de atendimento; assegurar o apoio e suporte a
utilização de técnicas e ferramentas de desenvolvi mento homologadas pelo Prodasen; propor, imple mentar e administrar a política de desenvolvimento de
recursos humanos do Prodasen; executar a auditoria
de sistemas sob os aspectos de sua segurança, eficiência e eficácia, propondo, quando for o caso, a execução de medidas corretivas; e executar outras atribu ições correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor
Executivo.
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Parágrafo único. São órgãos da Divisão de
Administração de Dados e Recursos de Apoio:
I – Serviço de Administração de Dados;
II – Serviço de Apoio ao Desenvolvimento de
Sistemas e Apropriação de Tecnologias;
III – Serviço de Multimídia e Programação Visual;
IV – Serviço de Treinamento e Desenvolvimento
de Recursos Humanos;
V – Serviço de Biblioteca Técnica.
Art. 284. Ao Serviço de Administração de Dados
compete promover o levantamento dos modelos de
dados junto a diversas áreas da organização;
identificar e estruturar os assuntos da organização e
elaborar o macromodelo corporativo de dados;
coordenar a compatibilização do planejamento de
sistemas com o macromodelo corporativo de dados;
elaborar o modelo corporativo detalhado de dados e
zelar pela qualidade dos modelos de dados
conceituais detalhados dos aplicativos; planejar e
coordenar a evolução das bases de dados; definir e
implementar o sistema de dicionário de dados;
disponibilizar e divulgar a descrição dos dados da
organização, bem como toda a normatização relativa
a seu uso; participar da pesquisa de programas de
apoio voltados à administração de dados e ao
gerenciamento de base de dados; propor normas,
padrões e critérios para o desenvolvimento de bancos
de dados físicos; e desempenhar outras atribuições
correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da
Divisão.
Art. 285. Ao Serviço de Apoio ao Desenvolvimento de Sistemas e Apropriação de Tecnologias
compete gerenciar as atividades de suporte ao desenvolvimento, evolução e manutenção de sistemas;
buscar alternativas tecnológicas e de organização
para o desenvolvimento de sistemas; fazer prospecção e disponibilizar técnicas de modelagem e implementação; identificar rotinas e programas que possam ser reutilizados ou adaptados para utilização em
outros projetos; manter, divulgar e prestar suporte a
utilização de biblioteca de módulos de programas e
rotinas reusáveis; auditar, acompanhar e controlar a
atividade de desenvolvimento, evolução e manutenção de sistemas; definir métricas e normas de qualidade e zelar pelo seu cumprimento no desenvolvimento, manutenção e aquisição de sistemas; e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 286. Ao Serviço de Multimídia e Programação Visual compete planejar, coordenar e executar
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projetos nas áreas gráfica, audiovisual e de multimí dia; prever e dimensionar as necessidades de plane jamento visual, em conjunto com as demais áreas do
Prodasen; executar tarefas relativas à identidade vi sual de produtos e serviços do Prodasen, de acordo
com orientação da Consultoria da Diretoria Executiva;
propor, em conjunto com a Consultoria da Diretoria
Executiva, padrões básicos para peças promocionais;
apoiar as áreas técnica e administrativa na elabora ção de publicações especializadas e apresentações;
acompanhar a evolução das tecnologias de editora ção eletrônica, computação gráfica e multimídia; e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe fo rem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 287. Ao Serviço de Treinamento e Desenvol vimento de Recursos Humanos, em articulação com
o ILB, compete pesquisar sobre metodologias de en sino e alternativas de aprendizagem em informática;
diagnosticar oportunidades de melhoria de desempe nho dos servidores do Prodasen por meio de treina mento; identificar e analisar as necessidades de trei namento e desenvolvimento de recursos humanos;
identificar e analisar necessidades de treinamento
nas áreas de informática junto aos responsáveis pe las Coordenações de Atendimento; formular, imple mentar e administrar programas de treinamento, de senvolvimento organizacional, gerencial e de equi pes; implementar e administrar programas de treina mento para utilização de sistemas de informação e recursos de processamento de dados; implementar e
administrar programas de ambientação e orientação
de novos servidores; criar e manter sistemas de infor mações sobre as atividades de treinamento; propor
normas técnicas e administrativas relativas à sua
área de atuação; e desempenhar outras atribuições
correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 288. Ao Serviço de Biblioteca Técnica com pete classificar e catalogar publicações de interesse
do Prodasen, bem como manuais de serviço e materi ais instrucionais audiovisuais; realizar estudos e prospecções, com vistas a garantir a atualização tecnoló gica da atividade de biblioteconomia, adequando-se
às necessidades do Prodasen; guardar e manter o
acervo bibliográfico, de programas e de material audi ovisual do Prodasen, controlando sua circulação e
utilização; executar a disseminação seletiva de infor mações bibliográficas com base nas informações de
necessidade de treinamento e outras; manter entro samento com instituições congêneres com vistas ao
intercâmbio de informações e à obtenção, a título de
empréstimo ou doação, de publicações de interesse
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do Prodasen; propor a aquisição de publicações; elaborar e propor normas técnicas e administrativas relativas à sua área de atuação; executar a gestão de
contratos ou convênios relativos à sua área de atuação; e desempenhar outras atribuições correlatas que
lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 289. À Divisão de Atendimento Senatorial
compete prestar consultoria e assessoramento de informática aos Senadores para planejar, coordenar, orientar, controlar e executar as atividades técnicas de
identificação de necessidade, desenvolvimento, implantação e manutenção de sistemas, aplicativos, pro dutos e serviços de informática e ações de organização e métodos; disseminar e dar suporte ao uso dos
sistemas de informação, dos aplicativos, dos serviços
e demais recursos oferecidos pelo Prodasen; fornecer
à Consultoria da Diretoria Executiva as estatísticas
dos trabalhos realizados pela Divisão, assim como os
elementos para a previsão anual da despesa, com vistas à elaboração do planejamento e orçamento do
Prodasen e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe foram conferidas pelo Diretor da Divisão.
Parágrafo único. São órgãos da Divisão de Atendimento Senatorial:
I – Gabinete;
II – Serviço de Atendimento aos Gabinetes dos
Senadores;
III – Serviço de Suporte Especializado aos Gabi netes dos Senadores;
IV – Serviço de Desenvolvimento de Sistemas
para os Gabinetes dos Senadores;
V – Serviço de Apoio ao Atendimento aos Senadores;
VI – Serviço de Integração de Dados.
Art. 290. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho de suas atividades; representar o titular
nas Comissões de Planejamento e Orçamento e de
Tecnologia do Prodasen; executar as tarefas de suporte administrativo necessárias à execução das ati vidades do órgão e desempenhar outras atribuições
correlatas que lhe forem conferidas pelo diretor da Divisão.
Art. 291. Ao Serviço de Atendimento aos Gabi netes dos Senadores compete elaborar, executar, gerir e acompanhar o Plano de Atendimento aos Gabinetes; identificar as necessidades de informação e de
equipamentos dos Gabinetes dos Membros da Mesa,
dos Senadores e das lideranças no Senado Federal;
elaborar propostas de sistemas; planejar a utilização
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de tecnologias, produtos, serviços e equipamentos de
informática; identificar as necessidades de treina mento para a boa utilização dos recursos de informá tica e providenciar a sua execução; propor ações de
aperfeiçoamento e racionalização dos processos de
trabalho dos usuários; disseminar e dar suporte ao
uso dos sistemas de informação disponíveis através
do Prodasen; prestar suporte técnico à instalação e à
utilização dos componentes da plataforma de equipa mentos, programas e de comunicação do Prodasen;
aferir, continuamente, o nível de satisfação dos usuá rios com os serviços e produtos do Prodasen; execu tar a gestão de contratos relativos à sua área de atuação; validar aplicativos e sistemas que ficarão dispo níveis, sob o ponto de vista do usuário final, e desem penhar outras atribuições correlatas que lhe forem
conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 292. Ao Serviço de Suporte Especializado
aos Gabinetes dos Senadores compete prestar su porte técnico especializado à instalação e à utilização
dos componentes da plataforma básica de equipa mentos, programas e de comunicação do Prodasen;
articular-se com as demais áreas de suporte do Pro dasen para a prospecção, definição, aquisição e im plantação de tecnologia, produtos, serviços e equipa mentos para os Gabinetes; apoiar o desenvolvimento
técnico dos recursos humanos da Divisão; adminis trar as senhas para acesso aos recursos de infra-es trutura tecnológica; executar a gestão de contratos relativos à sua área de atuação; validar aplicativos e sistemas que ficarão disponíveis, sob o ponto de vista da
compatibilidade com a infra-estrutura e plataforma
tecnológica do Senado Federal e desempenhar ou tras atribuições correlatas que lhe forem conferidas
pelo Diretor da Divisão.
Art. 293. Ao Serviço de Desenvolvimento de Sistemas para os Gabinetes dos Senadores compete
executar as atividades técnicas de elaboração de projetos; desenvolvimento ou aquisição, implantação,
manutenção e adequação de aplicativos; participar
do processo de indicação e aquisição de soluções
tecnológicas; executar a gestão de contratos relativos
à sua área de atuação; validar aplicativos e sistemas
que ficarão disponíveis, sob o ponto de vista da integração com os demais serviços e desempenhar ou tras atribuições correlatas que lhe forem conferidas
pelo Diretor da Divisão.
Art. 294. Ao Serviço de Apoio ao Atendimento
aos Senadores compete acompanhar as atividades
de instalação e remanejamento de equipamentos; gerenciar a demanda e participação dos usuários em
treinamentos; registrar solicitações de atendimento e
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as providências tomadas; solucionar ou encaminhar
solução para os problemas com equipamentos e aplicativos à disposição dos Senadores; efetuar o suprimento de produtos de informática aos gabinetes dos
Senadores; produzir relatórios padronizados; gerenciar atividades de entrada de dados e atualização de
cadastros; atualizar os bancos de dados internos da
Divisão; gerenciar e executar a criação e manutenção
de senhas para acesso a aplicativos; executar a ges tão de contratos relativos à sua área de atuação e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 295. Ao Serviço de Integração de Dados
compete instrumentalizar os diversos serviços da Divisão para o registro de dados operacionais e técnicos
sob sua responsabilidade; gerenciar e executar a integração dos dados registrados pelos diversos serviços
e outras áreas do Prodasen; prover informações administrativas, técnicas e gerenciais provenientes dos dados por ela geridos à Diretoria do Prodasen e aos Se nadores; desempenhar outras atribuições correlatas
que lhe forem conferidas pelo Diretor da Divisão.
Art. 296. À Coordenação Especial do Laboratório
Vivo do Legislativo compete planejar, coordenar, orientar, controlar e executar as atividades técnicas de
modelagem de processos, desenvolvimento e implantação de componentes de sistemas; prestar suporte,
no que diz respeito à orientação quanto à adequada
utilização dos processos e sistemas implantados pela
Coordenação; prestar assistência técnica e apoio para
correlação de eventuais deficiências; divulgar no âmbito do Senado Federal os objetivos e procedimentos de
modernização legislativa e atualização tecnológica ne cessários à adequada utilização dos processos e sistemas implantados pela Coordenação; contribuir para
o fortalecimento institucional do Poder Legislativo,
com a geração de padrões e modelos de processos e
sistemas, apoiando sua difusão e adoção por outras
Casas Legislativas; preparar e fornecer à Consultoria
da Diretoria Executiva as estatísticas dos trabalhos re alizados pela Coordenação, assim como os elementos
para a elaboração da previsão anual da despesa, com
vistas à elaboração do orçamento do Prodasen; desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem
conferidas pelo Diretor-Executivo.
Parágrafo único. São órgãos da Coordenação
Especial do Laboratório Vivo do Legislativo:
I – Gabinete;
II – Serviço de Apoio Técnico;
III – Serviço de Engenharia de Processos;
IV – Serviço de Engenharia de Software.
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Art. 297. Ao Gabinete compete providenciar so bre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular; auxiliar e assessorar o seu titular no de sempenho de suas atividades; representar o titular
nas Comissões de Planejamento e Orçamento e de
Tecnologia do Prodasen; executar as tarefas de su porte administrativo necessárias à execução das ati vidades do órgão e desempenhar outras atribuições
correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da
Coordenação.
Art. 298. Ao Serviço de Apoio Técnico compete
coordenar, orientar, controlar e executar a operação,
produção e o suporte ao ambiente computacional da
Coordenação, incluindo os equipamentos servidores
da rede, as estações clientes, os programas operaci onais, os básicos e os aplicativos, bem como a rede e
seus equipamentos; realizar o planejamento e a atualização tecnológica dos produtos e recursos de infor mática da Coordenação; promover o acompanha mento sistemático e eventual do ambiente operacio nal da Coordenação, com o propósito de assegurar a
qualidade, a confiabilidade e disponibilidade dos serviços; prestar atendimento a problemas e dúvidas
quanto ao funcionamento e operação dos recursos de
equipamentos e programas de rede; executar a ges tão de contratos relativos à sua área de atuação; e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe fo rem conferidas pelo Diretor da Coordenação.
Art. 299. Ao Serviço de Engenharia de Proces sos compete identificar, juntamente com os Especia listas de Domínio das Áreas Usuárias, os produtos de
saída de cada área em estudo, visando o atendimen to de necessidade de informação próprias das gran des unidades administrativas do Senado Federal; ca racterizar, modelar, conceber e projetar processos organizacionais e seus componentes, em conjunto com
os especialistas do domínio analisado; especificar as
interfaces gráficas; definir as instâncias de simulação
e simular os componentes já identificados e modela dos, gerando relatórios de consistência, relatórios de
problemas e outros que se fizerem necessários; ge rar, com base em dados reunidos e consolidados para
tal fim, os relatórios de análise de componentes vali dados, alternativos e otimizados, bem como os gráficos de análise referentes aos componentes conside rados; modelar, caracterizar e simular as alternativas
de implantação identificadas; proceder à validação do
componente, juntamente com os Especialistas de Domínio e com base em um conjunto de casos de teste,
apoiando-se nas diversas versões de componentes
consistentes; elaborar documento formal de aceite do
modelo enviando-o para o responsável pela área
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usuária do Senado Federal e, quando for o caso, confeccionar o pertinente relatório de problemas de validação; prestar suporte aos produtos desenvolvidos e
implantados pela Coordenação no que tange à modelagem de processos; executar a gestão de contratos
relativos à sua área de atuação; desempenhar outras
atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo
Diretor da Coordenação.
Art. 300. Ao Serviço de Engenharia de Software
compete implementar componentes relativos aos
processos especificados pelo Serviço de Engenharia
de Processos; preparar os componentes para encenação por parte do Serviço de Engenharia de Processos; preparar os componentes aprovados pelo Serviço de Engenharia de Processos para implantação no
ambiente de produção do Prodasen; implantar os
componentes no ambiente de produção do Prodasen;
realizar a manutenção dos componentes implantados; orientar quanto à utilização adequada dos serviços prestados e dos recursos de informática colocados à disposição pelo Prodasen; executar a gestão de
contratos relativos à sua área de atuação; e desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem
conferidas pelo Diretor da Coordenação.
Art. 301. À Coordenação Especial do Programa
InterLegis compete planejar, coordenar, orientar, controlar e executar as atividades necessárias à implantação, operacionalização e manutenção da Comunidade Virtual do Poder Legislativo; estimular o aumento da comunicação e melhoria do fluxo de informações entre as instâncias federal, estadual e municipal
do Poder Legislativo; executar convênios, contratos,
acordos e ajustes com instituições nacionais e internacionais para implementação do programa; desempenhar outras atribuições correlatas que lhe forem
conferidas pelo Diretor Executivo do Prodasen, visando o cumprimento do Programa InterLegis.
Parágrafo único. São órgãos da Coordenação
Especial do Programa InterLegis:
I – Gabinete;
II – Assessoria Técnica;
III – Serviço de Desenvolvimento da Comunidade Virtual do Legislativo;
IV – Serviço de Desenvolvimento de Tecnologia
e Produtos;
V – Serviço de Infra-estrutura Tecnológica.
Art. 302. Ao Gabinete compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação do
Diretor da Coordenação; auxiliar e assessorar o Diretor da Coordenação no desempenho de suas atividades; executar as tarefas de suporte administrativo vin-
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culadas às atribuições do órgão e executar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas pelo Dire tor da Coordenação.
Art. 303. À Assessoria Técnica compete elabo rar os Planos de Ação e Aquisição do Programa InterLegis; promover a integração das atividades das uni dades que compõem a Coordenação Especial; man ter informado o Diretor da Coordenação da situação
de cada Plano; consolidar e encaminhar ao Diretor da
Coordenação relatórios, estudos, informações e aná lises a respeito do andamento dos projetos, elabora dos pelas unidades da Coordenação Especial; elabo rar relatórios sobre o desempenho do Programa InterLegis; elaborar e encaminhar ao Núcleo de Planeja mento e Orçamento da Consultoria da Diretoria Exe cutiva do Prodasen os elementos necessários à ela boração do orçamento do Programa; acompanhar a
execução do orçamento do Programa, propondo a
sua reformulação, visando corrigir eventuais distor ções; representar a Coordenação na Comissão de
Planejamento e Orçamento – COPLAN, e executar
outras atribuições correlatas que lhe forem conferidas
pelo Diretor da Coordenação.
Art. 304. Ao Serviço de Desenvolvimento da Comunidade Virtual do Legislativo compete executar,
gerir e acompanhar as atividades necessárias à for mação da Comunidade Virtual do Poder Legislativo;
desenvolver, em conjunto com Instituto Legislativo
Brasileiro, programas educacionais em matérias de
interesse do Legislativo e da população em geral;
executar, gerir e acompanhar as atividades de apoio e
treinamento que viabilizem plena utilização do Inter Legis pelos membros da comunidade; desenvolver
canais permanentes de comunicação entre legislado res de todos os níveis e entre esses e a sociedade;
desenvolver e implantar mecanismos e efetuar a dis seminação de informações de interesse da comuni dade InterLegis e desempenhar outras atribuições
correlatas que lhe forem conferidas pelo Diretor da
Coordenação.
Art. 305. Ao Servi ço de Desenvolvimento de
Tecnologia e Produtos, em ar ticulação com as áre as de desenvolvimento de sistemas do Prodasen,
compete elaborar, executar, gerir e acompanhar as
atividades ne cessárias à disponibilização de meca nismos contínuos de desenvolvimento de soluções
tecnológicas em ge ral; desenvolver e viabilizar a implantação de tecnologia, pro dutos e serviços nas
áreas de tecnologia de informação e de organiza ção; transferir tecnologia aos demais integrantes da
rede; fomentar e executar o de senvolvimento de
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pesquisas ci entíficas e desempenhar ou tras atri buições correlatas que lhe forem con feridas pelo Diretor da Coordenação.
Art. 306. Ao Serviço de Infra-estrutura Tecnológica, em articulação com a Divisão de Suporte Técnico e Operações e as áreas de tecnologia do Prodasen, compete instrumentalizar a Coordenação Espe cial do Programa InterLegis; assegurar a instalação
de equipamentos para acesso à rede; projetar e implantar as Salas Multiuso InterLegis; assegurar a operação e funcionamento do núcleo central; viabilizar a
segurança de dados e de acessos à rede; disponibilizar atendimento, suporte técnico e suporte à instalação de equipamentos/produtos vinculados ao Programa, a todos os seus usuários e desempenhar outras
atribuições correlatas que lhe forem conferidas pelo
Diretor da Coordenação.
Art. 307. Ao Conselho Consultivo do Programa
InterLegis compete aprovar as políticas e diretrizes
para o desempenho da Rede InterLegis e da Comunidade Virtual encaminhadas pelo Diretor Executivo do
Prodasen; avaliar o andamento do Programa InterLegis e propor medidas corretivas que julgar necessárias.
§ 1º O Conselho Consultivo poderá criar Conselhos Técnicos Temporários para o tratamento de ma térias específicas, por proposta do Diretor Executivo
do Prodasen.
Art. 308. O Conselho Consultivo do Programa
InterLegis é integrado e será presidido pelo mem bro da Comissão Di retora designado como Presidente do Con selho de Supervisão do Prodasen,
pelo Diretor-Geral, pelo Diretor da Secretaria de
Comunicação Social, pelo Secretário-Geral da
Mesa, pelo Diretor Executivo do ILB e pelo Diretor
Executivo do Prodasen, na qualidade de membros
natos; por um representante da Câmara dos Depu tados e do Tribunal de Con tas da União, indicados
pelos respectivos Presidentes, e três representan tes da Comunidade Vir tual do Poder Legislativo, cujos critérios de indicação serão definidos pelo Diretor Executivo do Prodasen, nomeados pelo Presidente do Senado.
§ 1º O Presidente do Senado Federal é o Presidente de Honra do Conselho Consultivo do Programa
InterLegis.
§ 2º O Presidente do Conselho Consultivo do
Programa InterLegis será substituído, nos seus impedimentos, pelo Diretor-Geral, na qualidade de
Vice-Presidente.
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SUBSEÇÃO II
Do Instituto Legislativo Brasileiro
Art. 309. Ao Instituto Legislativo Brasileiro – ILB
–compete conceber, formular, executar e avaliar as
atividades de formação, treinamento e capacitação de
recursos humanos, inclusive de nível estratégico (con sultores e gerentes) do Senado Federal, do Prodasen
e do próprio Instituto, e elaborar programas de estudos avançados em convênio com outros parlamentos.
§ 1º As atividades mencionadas neste artigo deverão ser propostas à Comissão Diretora pelo Instituto Legislativo Brasileiro, em articulação com as unida des envolvidas, sob forma de programação abran gente anual ou plurianual, inclusive programas de in tercâmbio formativo avançado com outros parlamen tos nacionais e estrangeiros.
§ 2º São órgãos do Instituto Legislativo Brasilei ro:
I – Conselho de Supervisão;
II – Diretoria Executiva.
Art. 310. Ao Conselho de Supervisão do ILB compete estabelecer, dentro da orientação fixada pela Co missão Diretora, as diretrizes e normas de política de
sua ação nas áreas administrativa, financeira e de ca pacitação e desenvolvimento de recursos humanos;
propor ao Presidente do Senado Federal a indicação do
Diretor Executivo; apreciar e submeter à aprovação da
Comissão Diretora a previsão da despesa anual do ILB,
para ser incluída no orçamento do Senado Federal; en caminhar à Comissão Diretora os balancetes, o balanço
anual e a prestação de contas,. inclusive o relatório anual de atividades; autorizar a celebração de contratos de
aquisição ou locação de equipamentos; aprovar as tabelas de custos dos serviços executados pelo ILB, exercer outras atribuições relativas à formação de recursos
humanos e ao intercâmbio nessa matéria que lhe venham a ser cometidas pela Comissão Diretora.
§ 1º O Conselho de Supervisão do ILB é com posto de oito membros, sendo sete Senadores, res peitada a representação partidária, e o Diretor Execu tivo do ILB.
§ 2º É órgão do Conselho de Supervisão a sua
Secretaria, a qual compete a execução das tarefas
burocráticas necessárias ao exercício das atribuições
conferidas a esse órgão colegiado.
Art. 311. À Diretoria Executiva compete propor
as diretrizes que nortearão as atividades do ILB; sub meter ao Conselho de Supervisão o plano anual de
trabalho e orçamento do ILB; celebrar contratos e

725
Quinta-feira 14 21599

convênios de intercâmbio e prestação de serviços;
praticar todos os atos de gestão administrativa e fi nanceira necessários ao funcionamento do ILB; representar e divulgar o ILB interna e externamente; e
submeter ao Conselho de Supervisão o relatório anual de atividades, balancetes, balanço anual e prestação de contas.
§ 1º São órgãos da Diretoria Executiva:
I – Gabinete;
II – Subsecretaria de Pesquisa e Desenvolvimento. Estudos e Projetos;
III – Subsecretaria de Treinamento:
IV – Subsecretaria Administrativa e Financeira.
§ 2º As atribuições dos órgãos da Diretoria Executiva serão conferidas em regulamento próprio do ILB.
TÍTULO II
Do Funcionamento dos Órgãos
CAPÍTULO I
Do Conselho de Administração
Art. 312 O Conselho de Administração é integrado pelo Diretor-Geral, pelo Secretário-Geral da Mesa,
pelo Consultor-Geral Legislativo e pelos Diretores de
Secretaria, sob a presidência do primeiro, que terá.
ainda, o voto de desempate.
§ 1º. Por convocação do Conselho. o titular de
Subsecretaria que tiver matéria de sua competência
sendo apreciada, dele fará parte sem direito a voto.
§ 2º. Das deliberações do Conselho caberá re curso dirigido pelo interessado à Comissão Diretora,
e encaminhado pelo próprio Conselho.
§ 3º O prazo para interposição do recurso será
de 5 (cinco) dias contados da publicação da respectiva decisão no Boletim Administrativo do Pessoal ou
no Diário dó Congresso Nacional.
§ 4º As deliberações do Conselho serão tomadas por voto a descoberto.
Art. 313. O Diretor-Geral reunirá, de dois em
dois meses, o Conselho de Administração para estudo, em conjunto, dos problemas referentes ao funcionamento dos serviços e das medidas necessárias à
sua racionalização.
Parágrafo único. O Conselho de Administração
poderá ser convocado a qualquer tempo, em caráter
extraordinário, pelo Diretor-Geral ou por determinação da Comissão Diretora.
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CAPÍTULO II
Da Subsecretaria de Arquivo

CAPÍTULO III
Da Subsecretaria de Biblioteca

Art. 314. Todos os documentos enviados à Sub secretaria de Arquivo deverão ser relacionados em
expediente específico, em duas vias, contra recibo
em uma delas.
Art. 315. A reprodução ou cópia de documentos
arquivados dependerá de prévia autorização do Dire tor da Secretaria de Informação e Documentação, em
expediente encaminhado ao Diretor da Subsecretaria
de Arquivo.
Art. 316. Os documentos que instruírem peti ções ou representações dirigidas ao Senado Federal,
e que não devam ser encaminhados à Câmara dos
Deputados, serão recolhidos à Subsecretaria de
Arquivo.
Parágrafo único. Os documentos a que se refere
este artigo poderão, conforme a espécie, ser restituí dos a quem de direito, sob recibo e mediante despa cho do Diretor da Subsecretaria de Arquivo.
Art. 317. Os processos originários de órgãos da
Administração Pública, que instruírem proposições definitivamente arquivadas, poderão ser devolvidos às repartições de origem, quando pelas mesmas solicitadas.
Art. 318. Ressalvado o disposto no Regimento
Interno, os documentos definitivamente arquivados
só poderão ser requisitados ao Diretor da Secretaria
de Informação e Documentação pelos Senadores, Diretor-Geral, Secretário-Geral da Mesa, Advoga do-Geral, Consultor-Geral Legislativo, Consultor-Ge ral de Orçamentos e pelos Diretores de Secretarias.
Parágrafo único. Respeitada a ressalva prevista
neste artigo, os documentos poderão ser consulta dos, na Subsecretaria de Arquivo, pelos servidores do
Senado Federal, em objeto de serviço, e por pessoas
estranhas, desde que autorizadas pelo Diretor da
Subsecretaria.
Art. 319. Por proposta do Diretor-Geral, fundada
em exposição de motivos do Diretor da Subsecretaria
de Arquivo, os documentos definitivamente arquiva dos poderão ser incinerados ou inutilizados conforme
o interesse do serviço.
Parágrafo único. As providências previstas nes te artigo só serão efetivadas mediante expressa autorização da Comissão Diretora, em processo de inven tário que identifique os respectivos documentos e es pecifique as razões da proposta.
Art. 320. O Senado Federal terá a seu cargo o
arquivo de todos os papéis e documentos das ses sões conjuntas do Congresso Nacional, nos termos
do Regimento Comum.

Art. 321. A Subsecretaria de Biblioteca é a depositária legal das publicações editadas, reeditadas, reimpressas, ou co-editadas pelo Senado Federal.
Parágrafo único. As publicações de que trata
este artigo compreendem livros, folhetos, revistas, jor nais, mapas, traduções, reimpressões, edições fac-similares e outros documentos registrados em qualquer
suporte físico, inclusive em meio magnético, excetuados os avulsos, os Anais do Senado Federal, o Diário
do Senado Federal e o Diário do Congresso Nacional.
Art. 322. Compete ao autor, editor ou produtor
remeter à Subsecretaria de Biblioteca seis exemplares de cada obra impressa, ou dois exemplares, se
produzida em meio magnético, no prazo de dez dias
úteis contados da data de inicio da distribuição.
Art. 323. A juízo da Subsecretaria de Biblioteca
e mediante comunicado prévio do editor, a tiragem
das publicações poderá ser ampliada em até cinqüenta exemplares de obra impressa, para o atendimento do intercâmbio com outras instituições.’
Art. 324. A Subsecretaria de Biblioteca funcionará além do expediente normal, em horário especial,
de acordo com as necessidades do Senado Federal.
Art. 325. Mediante prévia identificação fornecida
pelo Diretor da Subsecretaria de Biblioteca, o acesso
às dependências especiais do órgão, destinadas a
consultas bibliográficas, será permitido a pessoas estranhas ao Senado Federal.
Art. 326. O prazo deferido para devolução de
obras e outras publicações será de 15 (quinze) dias,
prorrogáveis por igual período.
§ 1º Vencidos os prazos referidos neste ar tigo, o
Diretor da Subsecretaria providenciará sobre a devolução das obras e outras publicações.
§ 2º O consulente ficará obrigado a indenizar o
Senado Federal pelo extravio de obra ou documento
sob sua responsabilidade, no valor atualizado dos
mesmos.
Art. 327. Firmado convênio, entre o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, para utilização co munitária dos serviços de biblioteca, a Comissão
Diretora providenciará sobre a execução da medida, elaborando os atos necessários à sua efetivação.
CAPÍTULO IV
Da Consultoria Legislativa
Art. 328. O funcionamento da Consultoria Legislativa será regido pelo seu Regimento Interno, apro-
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vado por ato da Comissão Diretora, obedecido o dis posto nos regulamentos administrativos.
§ 1º. A organização dos trabalhos de assessora mento far-se-á por áreas ou núcleos temáticos, fican do os consultores legislativos vinculados diretamente
ao titular da Consultoria Legislativa.
§ 2º. A Consultoria Legislativa terá um Conselho
Técnico, composto pelo Consultor-Geral Legislativo e
pelos Consultores Adjuntos escolhidos pelo Consul tor-Geral Legislativo por seus respectivos núcleos,
com a competência de deliberar sobre o Programa
Anual de Trabalho da Consultoria Legislativa: avaliar,
em qualquer fase, a execução do Programa Anual de
Trabalho com vistas ao seu aperfeiçoamento: propor
ao Consultor-Geral Legislativo alterações na estrutu ra e no funcionamento do Órgão e das unidades de
apoio, mediante sugestão de qualquer de seus mem bros: deliberar sobre projeto de criação, expansão ou
extinção de núcleos: aprovar, dentre os indicados pe los núcleos, nome de servidor da Consultoria Legisla tiva para participar de atividades de treinamento e
aperfeiçoamento, eventuais ou previstas no Progra ma Anual de Trabalho: apreciar recurso de servidor viando ao treinamento e aperfeiçoamento de recursos
humanos e, no âmbito da Consultoria Legislativa,
quaisquer questões formuladas pelos seus membros
e propor, a quem de direito, as soluções cabíveis.
§ 3º A prestação de assessoramento relaciona do com o planejamento e a organização dos órgãos
administrativos, pela Consultoria Legislativa, poderá
ser autorizada pela Comissão Diretora.
Art. 329. O Consultor-Geral Legislativo poderá
firmar contrato, em caráter excepcional e para execu ção de tarefas específicas, com entidades ou pesso as de reconhecida competência profissional, em
atendimento à solicitação da Comissão Diretora, de
Comissão Técnica Permanente, Especial ou Parla mentar de Inquérito ou de Senador, quando não hou ver Consultor Legislativo especializado para as tare fas solicitadas.
CAPITULO V
Da Consultoria de Orçamentos,
Fiscalização e Controle
Art. 330. A Consultoria de Orçamentos, Fiscali zação e Controle será organizada em Núcleos Temá ticos, os quais serão apoiados técnica e administrati vamente pela Subsecretaria de Apoio Técnico e pelo
Serviço de Apoio Administrativo.
§ 1º. Os Núcleos Temáticos serão integrados ex clusivamente por Consultores de Orçamentos, desig -
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nados por ato do Consultor-Geral de Orçamentos,
Fiscalização e Controle.
§ 2º. Cada Núcleo Temático terá a coordenação
de um Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos, Fis calização e Controle.
§ 3º, Os integrantes de cada Núcleo Temático
apresentarão ao Consultor-Geral lista tríplice composta por servidores do respectivo Núcleo que não
estejam cumprindo estágio probatório, para exercício
da função de Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos, Fiscalização e Controle do Núcleo correspondente. pelo período de dois anos, admitida a recondução.
§ 4º Os Consultores-Gerais Adjuntos serão escolhidos pelo Consultor-Geral dentre os integrantes
da lista de que trata o parágrafo anterior.
Art. 331. As solicitações de trabalhos à Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle serão
feitos em formulário padronizado.
Parágrafo único. As solicitações de que trata o
caput somente poderão ser subscritas por Senadores no exercício da função parlamentar, pelo Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, pelos titulares dos órgãos de Assessoramento Superior, dos
Órgãos Supervisionados, do,Órgão Central de Coordenação e Execução do Senado Federal ou seus
Chefes de Gabinete.
CAPÍTULO VI
Do Museu Eletrônico do Senado Federal e seu
Conselho de Supervisão
Art. 332. O Museu Eletrônico do Senado Federal
constituir-se-á em uma central informativa, dotada de
recursos tecnológicos que permitam o acesso, direto
e referencial, ao acervo bibliotecário e ás informações
que o Senado Federal mantém armazenadas em
bancos de dados, imagens e áudio.
Parágrafo único. Comporão o Museu Eletrônico
do Senado Federal os acervos de informações da Diretoria-Geral e suas secretarias e subsecretarias, da
Secretaria de Comunicação Social e suas subsecretarias, da Secretaria-Geral da Mesa e suas subsecretarias, da Secretaria de Informação e Documentação
e suas subsecretarias, e da Secretaria Especial de
Editoração e Publicações e suas subsecretarias.
Art. 333. Ao Prodasen incumbirá prover e gerenciar o apoio técnico visando à estruturação e atualização dos equipamentos e programas de informática
necessários ao funcionamento do Museu.
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Art. 334. À Subsecretaria de Biblioteca incumbi rá prover e gerenciar as instalações físicas onde fun cionará o Museu Eletrônico do Senado Federal.
Art. 335. Ao Conselho de Supervisão incumbirá:
I) fazer cumprir as diretrizes e normas para o
funcionamento do Museu Eletrônico do Senado
Federal.
II) fazer cumprir as diretrizes e normas traçadas
para a guarda, tratamento e disseminação de infor mações através do Museu Eletrônico do Senado Fe deral: e
III) propor, discutir e decidir sobre a inclusão de
novos acervos ao Museu Eletrônico do Senado
Federal.
Art. 336. O Conselho de Supervisão do Museu
Eletrônico do Senado Federal será composto pelo Diretor-Geral, que o presidirá, pelo Secretário-Geral da
Mesa e pelos Diretores da Secretaria de Comunicação Social, da Secretaria de Informação e Documentação, da Secretaria Especial de Editoração e Publicações, da Subsecretaria de Biblioteca e do Centro de
Informática e Processamento de Dados
(Prodasen).
Art. 337. Os membros do Conselho de Supervi são em seus impedimentos eventuais, serão substitu ídos:
I) o Presidente, pelo Secretário-Geral da Mesa:
II) os demais membros, por indicação dos res pectivos Diretores e designação por ato do Presiden te do Conselho.
CAPÍTULO VII
Da Subsecretaria de Segurança Legislativa
Art. 338. O policiamento do edifício e dependências será feito pela Subsecretaria de Segurança Legislativa da Casa, podendo, quando necessário, ser utili zada a colaboração de outros policiais, postos à disposição da Comissão Diretora, por solicitação desta.
Art. 339. Ao tomar conhecimento da prática de
infração disciplinar ou penal a Subsecretaria de Se gurança Legislativa, por seu Diretor, dela dará imedia to conhecimento ao Diretor-Geral, para que este pro videncie a instauração do procedimento administrativo legal e, se for o caso, encaminhe a questão à corporação de polícia judiciária ou ao Ministério Público.
Art. 340. Nos casos de prisão em flagrante nas
dependências do Senado Federal, ressalvada a com petência do Corregedor do Senado Federal, compete
ao Diretor da Subsecretaria de Segurança Legislativa
elaborar o auto de prisão em flagrante, interrogar o
preso e colher o depoimento das testemunhas pre -

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

sentes, providenciando, então, o encaminhamento do
caso á corporação de polícia judiciária e a notícia do
ocorrido à Diretoria-Geral.
Art. 341. Excetuada a hipótese do artigo 144, §
1º inciso IV da Constituição Federal e a competência
do Corregedor do Senado Federal e das comissões
de sindicância e de inquérito administrativo disciplinar, compete ao Diretor da Subsecretaria de Segurança Legislativa a Presidência de quaisquer investigações nas dependências do Senado Federal.
Art. 342. No exercício de suas funções. o Diretor
da Subsecretaria de Segurança Legislativa, detém
poderes para revistar e realizar a busca pessoal nas
dependências do Senado Federal, elaborando, neste
caso, o respectivo auto.
Art. 343. O documento de identificação dos servidores da Subsecretaria de Segurança Legislativa,
de uso obrigatório, confere ao seu portador o franco
acesso aos locais sob sua responsabilidade, quanto à
atividade fim que desenvolve, inclusive quando em
escolta de parlamentares.
Parágrafo único. A identificação dos servidores,
para efeito deste artigo, far-se-á por intermédio do documento de identificação, crachá e insígnia, a serem
definidos pela Subsecretaria de Segurança Legislativa.
Art. 344. A Subsecretaria de Segurança Legislativa levantará as hipóteses em que seja necessário o
porte de arma de fogo por seus servidores, solicitando a autorização do Presidente do Senado Federal,
para os fins do Decreto 2.222, de 8 de maio de 1997,
que regulamenta a Lei nº 9.437, de 20 de fevereiro de
1997.
Parágrafo único. A autorização de que trata este
artigo dependerá da efetiva necessidade, capacidade
técnica e aptidão psicológica para o manuseio de
arma de fogo.
Art. 345. É defeso ao servidor lotado na Subsecretaria de Segurança Legislativa atuar como defensor do indiciado ou acusado em decorrência dos fatos
investigados pela Subsecretaria.
CAPÍTULO VIII
Do Comitê de Imprensa
Art. 346. É facultado às empresas de comunicação social o credenciamento de profissionais para
atuar na cobertura das atividades e eventos desenvolvidos no âmbito do Senado Federal.
§ 1º O acesso e a utilização das dependências
reservadas aos profissionais de imprensa é privativo
dos credenciados.
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§ 2º O credenciamento dar-se-á junto ao Primei ro-Secretário ou autoridade por ele designada.
§ 3º Os profissionais de imprensa credenciados
integrarão o Comitê de Imprensa, que atuará como
órgão representativo da categoria junto à Comissão
Diretora.
§ 4º Será alocado espaço físico nas dependên cias do Senado Federal, devidamente dotado dos
meios materiais necessários, para o desempenho
das atividades próprias dos profissionais de impren sa.
TÍTULO III
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 347. As competências dos órgãos fixadas
neste Regulamento poderão ser objeto de especifica ção por ato da Comissão Diretora.
Art. 348. Caso se verifique qualquer incidente
nas áreas ou dependências dos edifícios do Senado
Federal, será o mesmo imediatamente comunicado
ao Diretor-Geral, que, a seu critério, e conforme a gra vidade do fato, o levará ao conhecimento do Primei ro-Secretário, para que sejam tomadas as providênci as cabíveis.
Art. 349. E proibido o porte de arma de qualquer
espécie, tanto nas dependências do Senado Federal,
como nas dos seus órgãos supervisionados.
§ 1º O disposto neste artigo não se aplica quan to às pessoas que, por expressa imposição legal, só
possam exercer as respectivas atividades profissio nais, no âmbito do Senado Federal, portando arma mentos, nem àquelas designa das para prestar segu rança pessoal a autoridades nacionais ou estrangei ras, desde que, neste último caso, haja comunicacão
escrita, com antecedência mínima de quarenta e oito
horas, indicando o número e o nome dos servidores
destacados para este fim.
§ 2º. Ocorrendo a hipótese prevista no Caput
deste artigo, será lavrado auto de apreensão da
arma, dando-se ciência ao Diretor-Geral, que adotará
as providências legais pertinentes ao caso.
Art. 350. Nas salas privativas dos Senadores terão ingresso os servidores quando em serviço, os re presentantes da imprensa credenciados junto ao Se nado Federal, os Deputados, os suplentes de Sena dores e os ex-Parlamentares.
Art. 351. É proibido o ingresso de pessoas estra nhas em qualquer dependência dos serviços do Se nado Federal, salvo com autorização especial.
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Art. 352. A Bandeira Nacional será hasteada no
edifício-sede do Senado Federal, no início da sessão,
e arriada no encerramento da mesma.
§ 1º. Nos dias de festa nacional, a Bandeira permanecerá hasteada até as 18 (dezoito) horas, salvo
disposição legal específica.
§ 2º. Em caso de luto nacional ou por determinação da Comissão Diretora, em sinal de pesar, será a
Bandeira posta à meia-adriça, pelo período determinado.
Art. 353. As atividades vinculadas a transporte,
vigilância, operação de elevadores, telefonia,
conservação e limpeza, serviço de artífice e outras
assemelhadas serão, sempre que possível, objeto de
execucão indireta, mediante contrato, obedecidos os
ditames da conveniência e do interesse do Senado
Federal.
Art. 354. São as Administrações dos Fundos
Rotativos do Senado Federal, da Secretaria de Editoração e Publicações e do Centro de Processamento
de Dados do Senado Federal, instituídos, respectivamente, pela Lei nº 7.432, de 18 de dezembro de 1985,
pelo Ato nº 13, de 1974, e pelo Ato nº 14, de 1974, alterado pelo Ato nº 18, de 1976, todos da Comissão Diretora, ratificados pelo Decreto Legislativo nº 27, de
1990, nos termos da Decisão nº 211, de 1993, do Tribunal de Contas da União, autorizadas a aplicar no
mercado financeiro, em títulos federais e por intermédio do Banco do Brasil S.A. e da Caixa Econômica Federal, as disponibilidades financeiras dos Fundos oriundas de receitas que não tenham origem orçamentária e que, por imposição legal, não devam reverter
ao Tesouro Nacional.
Art. 355. E proibido a qualquer pessoa estranha
ao serviço copiar documentos de proposições em tramitação no Senado Federal, sem permissão da autoridade competente.
Art. 356. Os aparelhos telefônicos do Senado
Federal serão de uso privativo dos Senadores, servidores e jornalistas credenciados e só poderão ser utilizados por pessoas estranhas ao serviço mediante
prévia autorização.
Art. 357. E lícito a qualquer pessoa requerer ao
Primeiro-Secretário certidões relativas a assuntos de
seu interesse, inclusive sobre o andamento de suas
petições ou de documentos a elas anexados.
Parágrafo único. As certidões deverão ser pre paradas por servidor do órgão em que estiverem os
respectivos documentos, visadas pelo respectivo Diretor e, quando for o caso, autenticadas pelo Diretor-Geral.
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Art. 358. No início de cada legislatura serão or ganizadas. sob orientação do Diretor-Geral, listas de
Senadores, com indicação do Estado de representa ção, partido a que pertence, nome parlamentar, ende reço e números de telefones.
Parágrafo único. No decurso das sessões legis lativas, será feita, quando necessária, a atualização
das listas de que trata este artigo.
Art. 359. A Comissão Diretora disporá sobre a
concessão aos servidores do Senado Federal:
I – do auxílio transporte:
II – do auxílio-alimentação.
ANEXO II
REGULAMENTO DE CARGOS E FUNÇÕES
DO SENADO FEDERAL
Art. 1º Este Regulamento de Cargos e Funções
fixa a nomenclatura e os quantitativos dos cargos, de
provimento efetivo e em comissão, e das funções co missionadas existentes no Senado Federal, bem
como estabelece as atribuições dos respectivos titulares e indica sua lotação.
TÍTULO I
Das Atribuições dos Titulares de
Cargos e de Funções Comissionadas
CAPÍTULO I
Das Atribuições dos Titulares de
Cargos em Comissão e de
Funções Comissionadas
Art. 2º Ao Diretor-Geral compete planejar, su pervisionar, Coordenar, integrar e controlar a execu ção das atividades administrativas do Senado Fede ral, com o apoio dos demais órgãos da estrutura ge ral, dirigir e controlar a política de administração con soante normas legais regulamentares e deliberações
da Comissão Diretora: dar posse, lotar e aposentar os
servidores do Senado Federal, na forma das normas
em vigor: secretariar e prestar assistência à Comis são Diretora no decurso de suas reuniões: colaborar
com o presidente na elaboração do seu relatório anu al: despachar, depois de informadas pelos órgãos
competentes, as petições dirigidas ao Senado Fede ral que versem sobre matéria administrativa e que se
enquadrem no âmbito de sua exclusiva decisão; ser vir de ligação administrativa entre os órgãos da Casa
e a Comissão Diretora: assinar folhas de pagamento
e cheque de emissão do Senado Federal, bem como
ordenar suas despesas: receber do Tesouro Nacional
os avisos de crédito das dotações orçamentárias do
Senado Federal, e comunicá-las ao órgão competen -
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te; encaminhar trimestralmente à Comissão Diretora
os balancetes com o demonstrativo de contas do Se nado Federal: apresentar à Comissão Diretora, anualmente. a proposta orçamentária unificada do Senado
Federal e órgãos supervisionados para o exercício
seguinte: autorizar a inclusão do saldo do exercício
findo, nas contas de “Restos a Pagar presidir o Con selho de Administração: coordenar a Assessoria de
Planejamento e Modernização Administrativa; firmar
convênios e contratos que envolvam o Senado e seus
órgãos supervisionados: divulgar o Senado e seus órgãos supervisionados: autorizar a execução de obras
e reparos de urgência nos imóveis de propriedade do
Senado Federal; aplicar penalidades aos fornecedores de material e aos prestadores de serviço pelo inadimplemento de cláusula contratual ou ajuste, mediante proposta dos órgãos competentes; encaminhar,
ao órgão competente, para efeito de conhecimento ou
registro, as comunicações recebidas dos titulares das
unidades administrativas do Senado Federal; encaminhar à Secretaria-Geral da Mesa, ao fim de cada Sessão Legislativa, o levantamento estatístico unificado
das atividades dos órgãos do Senado Federal, para o
relatório geral da Presidência: autorizar a impressão
de qualquer documento público e informativo de ór gãos da Casa: servir de elemento de articulação ad ministrativa com a Câmara dos Deputados e outros
órgãos públicos:
Baixar atos de provimento de função comissionada, nos termos das normas em valor: observar e fazer observar as normas legais e determinações da
Comissão Diretora: decidir sobre problemas administrativos dos servidores do Senado Federal. quando
extrapolar as competências regulamentares dos seus
chefes imediatos: impor penalidades nos termos deste Regulamento, e desempenhar outras atividades
peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem
superior.
Parágrafo único. Compete ao Diretor-Geral dele gar suas competências.
Art. 3º Ao Secretário-Geral da Mesa compete
assistir á Mesa nos trabalhos de Plenário: planejar,
supervisionar, coordenar e controlar a execução das
atividades compreendidas nas linhas de competência
das unidades administrativas da Secretaria-Geral da
Mesa: servir de ligação, em assuntos de sua competência. entre a Mesa e os órgãos do Senado Federal,
a Câmara dos Deputados e outros órgãos públicos;
secretariar e prestar assistência à Mesa no decurso
de. suas reuniões:
integrar, na qualidade de membro nato, o Con selho de Administração e o Conselho de Supervisão
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do Prodasen: proceder à revisão das notas taquigráfi cas das sessões do Senado adaptando-as às normas
regimentais: opinar sobre o provimento das funções
comissionadas de diretores de subsecretarias integrantes da Secretaria-Geral da Mesa: solicitar ao Di retor-Geral a lotação e designação ou dispensa de
servidores de cargos e funções da Secretaria-Geral
da Mesa: observar e fazer observar, no âmbito das
unidades administrativas do órgão, as disposições re gulamentares e legais, as determinações do Presi dente, da Comissão Diretora e do Primeiro Secretá rio: decidir sobre problemas administrativos dos servi dores imediatamente subordinados, impor penalida des nos limites estabelecidos neste Regulamento: e
desempenhar outras atividades peculiares à função.
de iniciativa própria ou de ordem superior.
Art. 4º Ao Advogado-Geral incumbe planejar. supervisionar, coordenar e controlar a execução das atividades de competência da Advocacia do Senado Federal: encaminhar à Comissão Diretora o programa
Anual de Trabalho e o Relatório Anual de Atividades;
designar servidor para participar de atividades de trei namento ou aperfeiçoamento: selecionar e indicar ao
Diretor-Geral o nome dos servidores para o preenchi mento de funções comissionadas do órgão: solicitar
ao Diretor-Geral a lotação no seu Gabinete de servi dores de sua escolha: impor penalidades, nos limites
estabelecidos no Regulamento Administrativo: e de sempenhar outras atividades peculiares à função, de
iniciativa própria, ou de ordem superior.
Art. 5º Ao Chefe de Gabinete do Presidente in cumbem atividades de chefia do Gabinete do Presi dente do Senado Federal.
Art. 6º Ao Consultor-Geral Legislativo e ao Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle
incumbe planejar, supervisionar, coordenar e contro lar a execução das atividades de competência do ór gão e de suas unidades administrativas; encaminhar
à Comissão Diretora o Programa Anual de Trabalho e
o Relatório Anual de Atividades da respectiva Consul toria; designar servidor para participar de atividades
de treinamento ou aperfeiçoamento; submeter ao
Presidente os nomes dos Consultores-Gerais Adjun tos; solicitar ao Diretor-Geral a designação ou dispen sa de servidores do exercício de função comissiona da e a lotação de servidores de sua escolha nos serviços da respectiva Consultoria; impor penalidades,
nos limites do Regulamento Administrativo, e desem penhar outras atividades peculiares à função, de inici ativa própria ou de ordem superior.
Art. 7º Ao Diretor da Secretaria de Comunicação
Social compete planejar, coordenar e supervisionar a
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execução das atividades compreendidas nas linhas
de competência das respectivas unidades administrativas; encaminhar à Comissão Diretora o Programa
Anual de Trabalho e o Relatório Anual de Atividades
da Secretaria; propor ao Diretor-Geral a designação
ou dispensa de servidores do exercício de função comissionada, e a lotação dos servidores de sua escolha nos órgãos da Secretaria; observar e fazer observar, no âmbito das unidades administrativas da Secretaria, as disposições da Comissão Diretora, do
Presidente, do Primeiro Secretário e do Diretor-Geral;
decidir sobre problemas administrativos dos servidores imediatamente subordinados; impor penalidades,
nos limites estabelecidos; e desempenhar outras atividades peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou
de ordem superior.
Art. 8º Ao Diretor da Secretaria de Controle
Interno incumbe prestar assistência na área de sua
especialidade à Comissão Diretora e às unidades do
Senado Federal, inclusive aos órgãos supervisionados; dirigir, em grau superior, as atribuições de com petência da Secretaria de Controle Interno; orientar a
pré-qualificação e seleção dos servidores do órgão;
solicitar ao Diretor-Geral a designação ou dispensa
de servidores do exercício de função comissionada e
a lotação, nos serviços da Secretaria de Controle
Interno, de servidores de sua escolha; observar e fa zer observar, no âmbito da Secretaria de Controle
Interno, as determinações da Comissão Diretora, do
Presidente e do Primeiro Secretário; decidir sobre
problemas administrativos dos servidores imediatamente subordinados; impor penalidades nos limites
estabelecidos neste Regulamento; e desempenhar
outras atividades peculiares à função, de iniciativa
própria ou de ordem superior.
Art. 9º Ao Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações compete realizar a integração
administrativa da Secretaria Especial de Editoração e
Publicações, planejar, dirigir e orientar a política da
administração consoante a legislação e normas legais, o Regulamento Interno do órgão, as deliberações
da Comissão Diretora do Senado Federal, desempenhar outras atividades peculiares do cargo.
Art. 10. Ao Diretor de Secretaria incumbe planejar, supervisionar, coordenar e controlar a execução
das atividades compreendidas nas linhas de competência das respectivas unidades administrativas; ori entar os trabalhos de cada órgão subordinado, no
sentido de manter a dinâmica e a eficiência de suas
atividades; propor ao Diretor-Geral a designação ou
dispensa de servidores do exercício de função comissionada; observar e fazer observar, no âmbito das
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unidades administrativas da Secretaria, as disposi ções da Comissão Diretora, do Presidente, do Primei ro Secretário e do Diretor-Geral; decidir sobre proble mas administrativos dos servidores imediatamente
subordinados; impor penalidades, nos limites estabe lecidos neste Regulamento; e desempenhar outras
atividades peculiares à função, de iniciativa própria ou
de ordem superior.
Parágrafo único. As competências delegadas na
forma do parágrafo único do artigo 2º poderão ser de
igual modo atribuídas, em nível de Subsecretaria, pe los respectivos Diretores de Secretaria.
Art. 11. Ao Secretário-Geral da Mesa Adjunto in cumbe auxiliar o titular do órgão no assessoramento
da Mesa; elaborar, para orientação da Mesa, estudos
preliminares, devidamente fundamentados, sobre as
matérias a serem submetidas ao Plenário; consolidar
o Relatório da Presidência; substituir o Secretá rio-Geral da Mesa em suas faltas e impedimentos; auxiliá-lo na coordenação e orientação das unidades
administrativas vinculadas à Secretaria-Geral da
Mesa; e executar outras atividades peculiares à fun ção, de iniciativa própria ou de ordem superior.
Art. 12. Ao Advogado-Geral Adjunto incumbe
auxiliar o titular do órgão na execução das atividades
de competência da Advocacia do Senado Federal;
substituir o Advogado-Geral em seus afastamentos,
faltas e impedimentos; e executar outras atividades
peculiares à função.
Art. 13. Ao Assessor incumbem atividades de
assessoramento técnico à Presidência do Senado
Federal ou, por designação desta, a outro órgão ou
autoridade da Casa, consistindo no exame de proces sos, problemas e assuntos administrativos, financei ros, econômicos e jurídicos de interesse do Senado
Federal; na proposição de medidas tendentes a au mentar a eficiência e a eficácia dos serviços; e no de sempenho de outras atividades peculiares ao cargo,
que lhe sejam designadas por autoridade superior.
Art. 14. Ao Assessor Técnico cabe a execução
de tarefas de assessoramento que lhe forem atribuí das pelo titular do Gabinete.
Art. 15. Ao Chefe de Gabinete incumbe dirigir,
controlar e coordenar as atividades administrativas e
sociais do respectivo Gabinete; e desempenhar ou tras atividades peculiares à função.
Art. 16. Ao Chefe do Cerimonial da Presidência
incumbe planejar, orientar, coordenar e exercer as atividades de assessoramento superior do Cerimonial
da Presidência, em articulação com a Secretaria de
Comunicação Social.
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Art. 17. Ao Consultor-Geral Adjunto da Consultoria Legislativa incumbe efetuar a coordenação téc nica de núcleo de consultoria e assessoramento; programar as atividades do respectivo núcleo e proceder
à distribuição dos trabalhos aos seus componentes;
acompanhar a execução dos serviços distribuídos ao
núcleo e controlar os seus prazos; controlar a qualidade dos trabalhos realizados no núcleo, concertando,
com os respectivos autores, as alterações que julgue
necessárias; supervisionar as atividades de provimento de dados, análises e informações básicas, necessárias aos trabalhos de consultoria e assessoramento; supervisionar atividades administrativas do
órgão e exercer outras atribuições pertinentes que lhe
sejam cometidas.
Art. 18. Ao Consultor-Geral Adjunto de Orçamentos, Fiscalização e Controle incumbe exercer a
coordenação técnica do Núcleo Temático sob sua
responsabilidade; programar as atividades do Núcleo
e distribuir os trabalhos aos seus componentes;
acompanhar a execução dos trabalhos e controlar os
prazos fixados; sugerir ao Consultor-Geral de Orçamentos, Fiscalização e Controle a realização de cursos, seminários, simpósios, treinamentos e outros
eventos que tenham por objetivo a melhoria da qualificação profissional e da eficiência dos integrantes do
Núcleo; a revisão qualitativa de seus próprios trabalhos, em regime de co-responsabilidade técnica, dos
trabalhos dos componentes do Núcleo; desempenhar
outras atividades peculiares à função, de iniciativa
própria ou de ordem superior.
Art. 19. Ao Consultor Jurídico da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações compete o as sessoramento jurídico ao Diretor da Secretaria Especial de Editoração e Publicações; dar parecer em processos ou matérias que lhe forem encaminhadas;
preparar informações em ações judiciais referentes
ao órgão; desempenhar outras atividades peculiares
ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem superior.
Art. 20. Ao Diretor da Subsecretaria de Divulgação e Integração compete coordenar e controlar a
execução das atividades compreendidas na linha de
competência das unidades administrativas da Secretaria; promover a integração dos trabalhos realizados
por todas as Subsecretarias subordinadas à Secretaria; assistir o Diretor da Secretaria em todas as matérias que lhe forem solicitadas; exercer outras atribuições que lhe forem confiadas pelo Diretor da Secretaria; e substituir o Diretor da Secretaria em seus afas tamentos e impedimentos regulamentares.
Art. 21. Aos Diretores das Subsecretarias, da
Área de Comunicação Social, compete coordenar a
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execução das tarefas compreendidas nas linhas de
competência da respectiva Subsecretaria; manter in formado o Diretor da Secretaria sobre as atividades
do órgão; decidir sobre problemas administrativos
dos servidores imediatamente subordinados; repre sentar ao Diretor da Secretaria contra falta dos servi dores do órgão; e desempenhar outras atividades pe culiares à função.
Art. 22. Ao Diretor da Subsecretaria de Apoio
Técnico da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização
e Controle incumbe exercer a coordenação técnica da
Subsecretaria; distribuir os trabalhos da Subsecreta ria aos Serviços competentes; acompanhar a execu ção dos trabalhos e controlar os prazos fixados; con trolar a qualidade dos trabalhos de responsabilidade
da Subsecretaria, concertando com os respectivos titulares dos órgãos subordinados as alterações que
julgar necessárias; sugerir ao Consultor-Geral de
Orçamentos, Fiscalização e Controle a realização de
cursos, seminários, simpósios, treinamentos e outros
eventos que tenham por objetivo a melhoria da qualifi cação profissional e da eficiência dos integrantes da
Subsecretaria; desempenhar outras atividades pecu liares à função de iniciativa própria ou ordem superior.
Art. 23. Ao Diretor da Subsecretaria de Apoio
Técnico da Secretaria Especial de Editoração e Publi cações compete planejar, dirigir e orientar as ativida des de apoio operacional ao complexo administrativo
e industrial; desempenhar outras atividades peculia res ao cargo.
Art. 24. Ao Diretor da Subsecretaria de Adminis tração, Suprimento de Matérias-Primas e Desenvolvi mento Tecnológico da Secretaria Especial de Editora ção e Publicações compete exercer o controle estatístico da freqüência de pessoal, escala de férias e re cessos; emitir mensalmente Folha Individual de Fre qüência; programar e executar as atividades de ca dastramento de pessoal ativo, aposentados, exonera dos, demitidos, falecidos e dos pensionistas, manten do atualizados os registros relativos à vida funcional
dos servidores da Secretaria Especial de Editoração
e Publicações e seus assentamentos funcionais, em
articulação com a Subsecretaria de Administração de
Pessoal; controlar, coordenar e dirigir as atividades
de aquisições e guarda das matérias-primas utiliza das nos serviços gráficos e executar outras tarefas
correlatas.
Art. 25. Ao Diretor da Subsecretaria Industrial da
Secretaria Especial de Editoração e Publicações
compete planejar, dirigir e orientar os sistemas de
Planejamento, Produção e Manutenção Industri -
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al-Gráfico; desempenhar outras atividades peculiares
ao cargo.
Art. 26. Ao Diretor de Subsecretaria incumbe coordenar e controlar a execução das atividades com preendidas nas linhas de competência de suas unidades administrativas; manter informada a autoridade
imediatamente superior sobre as atividades da Sub secretaria; colaborar com o órgão competente na organização de concursos relacionados com as atividades da Subsecretaria; propor à autoridade imediatamente superior a designação e dispensa de servidores do exercício de função comissionada em órgão da
Subsecretaria; observar e fazer observar, no âmbito
das unidades administrativas sob sua direção, as de terminações da Comissão Diretora, do Presidente, do
Primeiro-Secretário, do Diretor-Geral e do Diretor da
Secretaria; decidir sobre problemas administrativos
dos servidores imediatamente subordinados; impor
penalidades, nos limites do Regulamento Administrativo; e desempenhar outras atividades peculiares à
função, de iniciativa própria ou de ordem superior.
Art. 27. Ao Advogado incumbe subsidiar o trabalho do Advogado-Geral no exercício das atividades de
consultoria e assessoramento jurídicos à Mesa, à Comissão Diretora, ao Primeiro-Secretário, ao Diretor-Geral, ao Conselho de Administração e demais órgãos da Casa; elaborar textos de minutas-padrão de
contratos e convênios, em que for parte o Senado Federal; e exercer outras tarefas peculiares à função.
Art. 28. Ao Assistente do Diretor da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações compete pres tar assistência como elemento de ligação junto aos
Gabinetes dos Senhores Parlamentares, mantendo
interface entre trabalhos solicitados e executados;
acompanhar a divulgação da Ordem do Dia junto à
Secretaria-Geral da Mesa e das matérias publicadas
sobre as atividades do órgão; elaborar súmula noticiosa e informativos internos; preparar elementos para
estudo de planejamento de Relações Públicas; man ter contatos com órgãos congêneres; desempenhar
outras atividades peculiares à função.
Art. 29. Ao Chefe de Gabinete da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações compete providenciar sobre o expediente e as audiências; executar
as tarefas de suporte administrativo vinculadas à
competência do órgão; auxiliar e assessorar o seu titular no desempenho das atividades relativas às suas
atribuições; realizar estudos e pesquisas especiais
que lhe forem recomendados; manter o Diretor informado sobre os problemas da Secretaria, apresentando e sugerindo medidas de assistência técnica que
venham ao encontro do aperfeiçoamento e melhora-
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mento do fluxo de trabalho; desempenhar outras ativi dades peculiares à função.
Art. 30. Ao Chefe de Serviço incumbe fiscalizar
a execução das tarefas compreendidas nas linhas de
competência das unidades administrativas integran tes do Serviço; manter informado o Diretor a que estiver subordinado sobre as atividades do Serviço; deci dir sobre problemas administrativos dos servidores
imediatamente subordinados; representar ao Diretor
a que estiver subordinado contra falta dos servidores
do órgão; e desempenhar outras atividades peculia res à função.
Art. 31. Ao Chefe de Serviço da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações compete assis tir e gerenciar as áreas-chaves do sistema industrial
produtivo, de apoio operacional e administrativo; de sempenhar outras atividades peculiares à função.
Art. 32. Ao Jornalista compete elaborar estudos,
planos e projetos de comunicação social de interesse
dos órgãos do Senado Federal e dos Senadores, vi sando a promover a Instituição e o Poder Legislativo;
preparar textos jornalísticos sobre as atividades da
Casa, para divulgação em veículos de comunicação
de todo o país; assistir o Diretor da Secretaria no de sempenho das tarefas do órgão; e executar outras atividades correlatas.
Art. 33. Ao Relações Públicas compete elaborar
estudos, planos e projetos de relações públicas de in teresse do Senado Federal, visando a favorecer o re lacionamento entre o Senado e os servidores, e o Se nado e a sociedade; assistir o Diretor da Secretaria no
desempenho das tarefas do órgão; e executar outras
atividades correlatas.
Art. 34. Ao Assistente de Apoio Administrativo
da Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Con trole incumbe auxiliar o Secretário de Gabinete na expedição da correspondência do titular do órgão e no
atendimento às partes que solicitem audiências; exe cutar outras tarefas peculiares à função.
Art. 35. Ao Assistente de Auditoria incumbe
prestar assistência ao titular do órgão na área de au ditoria contábil, de programas, de gestão e de recur sos humanos, e desempenhar outras atividades pe culiares à função.
Art. 36. Ao Assistente Editorial-Gráfico compete
prestar serviços de assistência editorial-gráfica às
unidades internas do órgão; junto à Presidência do
Senado Federal ou a outras unidades do Congresso
Nacional, quando autorizado, auxiliando nos traba lhos de artes gráficas dos usuários da Secretaria
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Especial de Editoração e Publicações; desempenhar
outras atividades peculiares à função.
Art. 37. Ao Assistente Jurídico incumbe subsidiar o trabalho dos Advogados da Advocacia do Senado Federal; acompanhar os processos de interesse
da Casa junto ao Poder Judiciário e a outros órgãos
públicos, informando sobre a sua tramitação; e exercer outras tarefas peculiares à função.
Art. 38. Ao Assistente .jurídico da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações compete pres tar assistência jurídica ao Órgão. mediante determinação do Consultor Jurídico, emitindo pareceres em
processos ou assuntos decorrentes de distribuição.
mediante supervisão e aprovação do titular: desempenhar outras atividades peculiares à função.
Art. 39. Ao Assistente Técnico da Diretoria-Geral incumbe auxiliar o titular do órgão no estudo dos
processos e assuntos administrativos de sua competência: prestar assistência em matéria administrativa,
jurídica, econômica e financeira: analisar. permanentemente. a organização e o funcionamento dos serviços e atividades do Senado Federal e. designado pelo
Diretor-Geral. examinar quaisquer problemas. propondo medidas tendentes a aumentar a eficiência e
produtividade dos trabalhos. com a adoção de novos
métodos e desempenhar outras atividades peculiares
à função. que lhe sejam incumbidas pelo Diretor-Geral.
Art. 40. Ao Assistente Técnico da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações compete assistir e auxiliar diretamente o Diretor no desempenho de
suas atividades: manter contato de rotina com os de mais órgãos da Secretaria quando autorizado: fornecer informações preliminares sobre os trabalhos; realizar estudos e pesquisas especiais que lhe forem recomendados: manter o Diretor informado sobre os
problemas da Secretaria, apresentando e sugerindo
medidas de assistência técnica que venham ao encontro do aperfeiçoamento e melhoramento do fluxo
de trabalho: desempenhar outras atividades peculiares à função
Art. 41. Ao Assistente Técnico de Controle de
Informações incumbe colaborar com o Diretor da Se cretaria na orientação, na fiscalização e na revisão
das rotinas de entrada de dados para os sistemas de
recuperação de informações: atender às solicitações
de pesquisas. utilizando, quando necessário, os recursos dos demais órgãos da Secretaria: operar os
equipamentos sob sua responsabilidade: e desempenhar outras atividades peculiares à função.
Art. 42. Ao Assistente Técnico de Gabinete in cumbe organizar e controlar as correspondências da
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base política do titular do Gabinete; pesquisar. ali mentar e recuperar informações: executar os traba lhos de conferência. registro e arquivo dos documen tos legislativos: e desempenhar outras atividades pe culiares à função.
Art. 43. Ao Assistente Técnico de Inspeção de
Qualidade compete a inspeção do controle de quali dade na linha de produção. tanto no nível do suporte
técnico e metodológico. como no operacional. medi ante controle das matérias-primas industriais e admi nistração de serviços de análises laboratoriais e es pecificações: desempenhar outras atividades peculia res à função.
Art. 44. Ao Assistente Técnico de Pessoal in cumbe o assessoramento técnico nos assuntos admi nistrativos da competência do seu órgão de lotação. e
desempenhar outras atividades correlatas.
Art. 45. Ao Assistente Técnico Industrial compe te. de acordo com as peculiaridades da organização
de determinadas áreas, desempenhar funções de
distribuição, fiscalização. acompanhamento. execu ção. supervisão e controle, dando suporte “in loco”
aos titulares dessas unidades: supervisionar e contro lar os serviços a seu cargo. fiscalizar a presença dos
servidores sob sua chefia: informar a concessão de licenças aos servidores de sua área: manter a ordem e
a disciplina na sua unidade: informar e encaminhar os
Boletins de Merecimento: desempenhar outras ativi dades peculiares à função.
Art. 46. Ao Revisor de Textos da Consultoria de
Orçamentos. Fiscalização e Controle incumbem revi sar os textos dos trabalhos da Consultoria. quanto
aos aspectos gramatical e ortográfico: redigir a cor respondência oficial da Consultoria: executar outras
tarefas correlatas.
Art. 47. Ao Secretário de Comissão compete
submeter ao despacho dos Presidentes das Comis sões as proposições e os documentos recebidos: re ceber. processar e encaminhar aos respectivos rela tores matérias e emendas: organizar a pauta de reuniões: preparar e encaminhar convocação; preparar
correspondência e as atas das reuniões: controlar os
prazos das proposições em tramitação nas Comis sões: prestar as informações necessárias aos mem bros das Comissões. imprensa e outros órgãos interessados: fiscalizar a execução das tarefas compre endidas nas linhas de competência administrativa in tegrantes do serviço; manter informado o Diretor a
que estiver subordinado sobre as atividades do servi ço: decidir sobre problemas administrativos dos servi dores imediatamente subordinados: assistir os Presi dentes e demais membros das Comissões nas reu-
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niões plenárias dos órgãos ou a qualquer momento
que for solicitado e desempenhar atividades peculiares à função de iniciativa própria ou de ordem superior.
Art. 48. Ao Subchefe de Gabinete incumbe auxiliar o Chefe de Gabinete na execução de suas atribuições: substituí-lo em suas faltas e impedimentos: e
desempenhar outras atividades peculiares à função.
Art. 49. Ao Técnico de Treinamento incumbe
identificar as necessidades de treinamento nas áreas
legislativa e administrativa do Senado Federal: analisar e priorizar as necessidades levantadas. compatibilizando os dados levantados com as diretrizes definidas pelo Conselho de Supervisão do ILB. observada a dotação orçamentária do órgão para o período:
caracterizar as necessidades de treinamento definindo tipos de ação que melhor atendam ao Plano de
Desenvolvimento de Recursos Humanos: planejar
programas de capacitação e/ou aperfeiçoamento de
pessoal através de instrutoria interna: pesquisar e
analisar ofertas de treinamento disponíveis no mercado; planejar programas de capacitação e/ou aperfeiçoamento de pessoal através de instrutoria externa:
selecionar. planejar. e produzir recursos e/ou meios
instrucionais. observando as características dos treinandos, do conteúdo e dos próprios meios, de forma
a atender aos objetivos do processo ensino-aprendizagem; acompanhar a execução do plano de treinamento: avaliar as atividades realizadas; elaborar relatórios; elaborar pesquisa na área gerencial e organizacional; manter atualizados os dados referentes ao
processo de desenvolvimento organizacional e gerencial: manter atualizados os dados referentes à literatura atual na área gerencial e organizacional; man ter intercâmbio com outras organizações que utilizem
desenvolvimento organizacional e/ou gerencial: dar
consultoria na elaboração dos diagnósticos organizacionais. na elaboração dos projetos de mudança pla nejada, no acompanhamento e avaliação de equipes
de trabalho: elaborar planos de treinamento gerencial.
dar consultoria na área gerencial. programar seminários na área organizacional: e desempenhar outras
atividades peculiares à função.
Art. 50. Ao Secretário Parlamentar incumbe executar as tarefas de apoio administrativo ao titular do
Gabinete, preparar e expedir sua correspondência.
atender as partes que solicitam audiência. executar
trabalhos datilográficos, realizar pesquisas. acompanhar junto às repartições públicas assuntos de interesse do Parlamentar e desempenhar outras atividades peculiares ao cargo.
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Art. 51. Ao Assistente Parlamentar incumbe de sempenhar as atividades de apoio determinadas pelo
titular do Gabinete.
Art. 52. Ao Assistente Administrativo incumbe
orientar a execução das atividades compreendidas
nas linhas de competência do órgão: manter informa do o Diretor ou Chefe imediato sabre as atividades do
órgão; observar e fazer observar as determinações
do Diretor ou Chefe imediato: comunicar ao Diretor ou
Chefe imediato os problemas administrativos dos servidores imediatamente subordinados: e desempe nhar outras atividades peculiares à função.
Art. 53. Ao Assistente de Controle de Produção
compete auxiliar o Assistente Técnico Industrial so bre os assuntos de sua área de atuação: controlar as
fichas de trabalho; e desempenhar outras atividades
peculiares à função.
Art. 54. Ao Assistente de Divulgação compete
assistir a chefia imediata na realização das tarefas a
ela atribuídas: elaborar planos de trabalho: e desem penhar outras tarefas correlatas.
Art. 55. Ao Assistente de Pesquisa da Secretaria
de Comunicação Social compete acompanhar, nos
veículos de comunicação. a publicação de noticiário
produzido pela Secretaria: e desempenhar outras ta refas correlatas.
Art. 56. Ao Encarregado de Secretaria incumbe
executar as tarefas de apoio administrativo ao Conse lho de Administração; providenciar sobre o expedien te do órgão; e desempenhar outras atividades peculi ares à função.
Art. 57. Ao Secretário de Gabinete da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações compete auxili ar o Diretor no desempenho de suas atribuições; or ganizar sua agenda de trabalhos; datilografar expedi entes; organizar e manter em dia os arquivos; regis trar a movimentação de expedientes internos e exter nos; receber e fazer chamadas telefônicas; executar
tarefas de recepção; desempenhar outras atividades
peculiares à função.
Art. 58. Ao Secretário do Diretor da Secretaria
Especial de Editoração e Publicações compete a pro gramação de atividades do Diretor junto ao Senado
Federal, à Câmara dos Deputados, à Comissão Dire tora, aos Gabinetes dos Senhores Parlamentares e
outros órgãos; executar tarefas de recepção; propor e
expedir sua correspondência; marcar audiências; da tilografar expedientes; registrar a movimentação de
expedientes internos e externos; receber e fazer cha madas telefônicas; desempenhar outras atividades
peculiares à função.
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Art. 59. Ao Secretário de Consultoria incumbe a
prestação de assistência aos dirigentes da Consultoria Legislativa e de Orçamentos, Fiscalização e Con trole e aos Consultores Legislativos e de Orçamentos,
Fiscalização e Controle no desempenho de suas atribuições; efetuar as pesquisas de dados e informações que lhe forem solicitadas; colaborar na elaboração e formatação dos trabalhos de consultoria e as sessoramento; e desempenhar outras tarefas peculiares à função.
Art. 60. Ao Secretário de Gabinete incumbe executar os serviços de recepção e telefonia; agendar
audiências, compromissos e atividades sociais do ti tular do Gabinete; pesquisar dados e desempenhar
outras atividades peculiares à função.
Art. 61. Ao Assistente de Controle de Informação da Secretaria Especial de Editoração e Publicações compete auxiliar a chefia imediata no desempenho de suas atribuições; organizar sua agenda de trabalhos; datilografar expedientes; organizar e manter
em dia os arquivos; controlar as fichas de trabalho; registrar a movimentação de expediente internos e ex ternos; desempenhar outras atividades peculiares à
função.
Art. 62. Ao Assistente da Comissão Permanente
de Licitação incumbe a execução de tarefas de supor te administrativo aos membros do órgão, colaborando
na elaboração de editais e demais atos convocatórios
de licitações; na apuração, análise e julgamento de
propostas na instrução de mapas demonstrativos, relatórios e pareceres para decisão da autoridade competente; e na elaboração de atas das reuniões, sob
supervisão do Presidente e do Diretor da Subsecretaria de Administração de Compras e Contratações de
Serviços; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 63. Ao Assistente de Atividade Eletrônica
compete operar e dar manutenção aos equipamentos
eletrônicos constantes do sistema de áudio e vídeo
do Senado Federal.
Art. 64. Ao Assistente de Comissão incumbe
prestar assistência às Comissões no exame das incompatibilidades e dos impedimentos nas investigações, elaborar termos de declarações; preparar acervos e certidões sobre os trabalhos realizados, executando tarefas de secretariado; e desempenhar outras
atividades peculiares à função.
Art. 65. Ao Assistente de Controle de Informação incumbe receber, padronizar e complementar as
informações pertinentes à manutenção dos sistemas
de informações; auxiliar nas pesquisas solicitadas;
operar os equipamentos sob sua responsabilidade; e
desempenhar outras atividades peculiares à função.
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Art. 66. Ao Assistente de Controle Interno in cumbe assistir o Chefe do órgão na área de sua espe cialidade; prestar assistência na elaboração, execu ção e análise orçamentária; na preparação dos regis tros dos pagamentos e análise dos documentos con tábeis; na elaboração dos balancetes e demonstrati vos contábeis do Senado Federal; nos registros de
pagamentos de parlamentares, pessoal ativo e inativo; nos trabalhos administrativos; e desempenhar ou tras atividades peculiares à função.
Art. 67. Ao Assistente de Pesquisa incumbe a realização de tarefas relacionadas com o ordenamento
das normas jurídicas aplicáveis ao processo de automatização a ser utilizado na organização de um The saurus; promover a sistematização de métodos de
pesquisa de peculiar interesse da Subsecretaria de
Informações; e desempenhar outras atividades pecu liares à função.
Art. 68. Ao Auxiliar de Gabinete Parlamentar in cumbe executar e revisar os serviços de digitação e
recuperação de dados e desempenhar outras ativida des peculiares à função.
Art. 69. Ao Encarregado de Divulgação compete
a realização de atividades de apoio, como operar sis tema de informática e aparelhos de fac-símile, provi denciar a remessa de material; e desempenhar outras
tarefas correlatas.
Art. 70. Ao Encarregado de Pesquisa incumbe a
realização de pesquisas e redação de artigos para a
Revista de Informação Legislativa e outras publica ções de responsabilidade da Subsecretaria de Edi ções Técnicas; e desempenhar outras atividades pe culiares à função.
Art. 71. Ao Auxiliar de Ata incumbe auxiliar o titu lar da Subsecretaria e os Chefes de Serviço na elabo ração das atas das sessões do Congresso Nacional e
do Senado Federal e na execução das atividades
compreendidas na linha de sua competência; e de sempenhar outras atividades peculiares à função.
Art. 72. Ao Auxiliar de Atividades Médicas in cumbe assistir o profissional da área de saúde no de sempenho de suas atividades profissionais, atuando
junto aos consultórios, balcões de recepção e salas
de exames; zelar pela manutenção da ordem, verifi cando e suprindo as necessidades dos locais de tra balho; rea lizar a limpeza e esterilização dos instru mentos; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 73. Ao Auxiliar de Controle de Produção
compete pesquisar, executar e controlar atividades
auxiliares de planejamento, produção e manutenção
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industrial; e desempenhar outras atividades peculiares à função.
Art. 74. Ao Auxiliar de Coordenação Legislativa
incumbe auxiliar os titulares das Subsecretarias de
Coordenação Legislativa da Secretaria-Geral da
Mesa; e desempenhar outras atividades peculiares à
função.
Art. 75. Ao Auxiliar de Gabinete incumbe executar as tarefas de apoio administrativo e outras que lhe
sejam determinadas pelos titulares dos Gabinetes.
Art. 76. Ao Mecanógrafo-Revisor incumbe exe cutar e revisar os serviços datilográficos destinados
aos trabalhos das Comissões Permanentes, Mistas
Especiais e de Inquérito e os autógrafos das matérias
aprovadas pelo Senado e pelo Congresso Nacional,
em sessão conjunta, destinados à sanção, à promulgação ou à Câmara dos Deputados; e executar outras
tarefas correlatas.
CAPÍTULO II
Das Atribuições dos Titulares de
Cargos de Provimento Efetivo
Art. 77. Ao Consultor Legislativo, Área de Con sultoria e Assessoramento, Especialidade Assessoramento Legislativo, incumbem atividades, de nível
superior e especializado, de consultoria e assessoramento técnico à Comissão Diretora, à Mesa, às Co missões e aos Senadores no desempenho, no âmbito
do Congresso Nacional, das suas funções legislativa,
parlamentar e fiscalizadora, consistindo na elaboração e divulgação de estudos técnicos opinativos so bre matérias de interesse institucional do Senado Federal e do Congresso Nacional, a preparação, por solicitação dos Senadores, de minutas de proposições,
de pronunciamentos e de relatórios e na prestação de
esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício das
funções constitucionais do Senado Federal.
Art. 78. Ao Consultor Legislativo, Área de Con sultoria e Assessoramento, Especialidade Assessoramento em Orçamentos incumbem atividades, de nível superior e especializado, de prestação de consultoria e assessoramento em planos e orçamentos pú blicos 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, no âmbito do Congresso Nacional, 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 institucional do Senado Federal e do Congresso Nacional, na preparação, por
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solicitação dos Congressistas, de minutas de proposi ções e de relatórios sobre planos e orçamentos públi cos, e na prestação de esclarecimentos técnicos atinentes ao exercício das funções constitucionais do
Senado Federal e do Congresso Nacional, em matéria de planos e orçamentos públicos.
Art. 79. 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.
Art. 80. 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,
finanças, estrutura patrimonial e investimentos nacio nais e estrangeiros.
Art. 81. 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, revi são e redação final de debates e pronunciamentos,
bem assim o planejamento da elaboração dos origi nais para publicação no órgão oficial.
Art. 82. Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Bibli oteconomia, incumbem atividades de supervisão, co ordenação, programação ou execução especializada,
em graus de maior e mediana complexidade, referen tes a trabalhos de pesquisa, estudo e registro biblio gráfico de documentos e informações culturais.
Art. 83. Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Tra dução e Interpretação, incumbem atividades de tra dução, interpretação e versão de documentos legisla tivos e administrativos de interesse do Senado Fede ral e executar outras tarefas correlatas.
Art. 84. Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico-Administrativo, Especialidade Administra ção, incumbem atividades de supervisão, programa ção, coordenação ou execução especializada, em
graus de maior e mediana complexidade, referentes a
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estudos, pesquisas, análises e projetos sobre administração em geral e organização e métodos.
Art. 85. Ao Analista Legislativo, Área de Apoio
Técnico-Administrativo, Especialidade Análise de
Custo, incumbem atividades de análise de custo.
Art. 86. Ao Analista Legislativo, Área de Controle
Interno, Especialidade Contabilidade, incumbem ati vidades de supervisão, programação, coordenação
ou execução especializada, em grau de maior complexidade, referentes a trabalhos de administração financeira e patrimonial, contabilidade e auditoria,
compreendendo análise e perícia contábeis.
Art. 87. Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Medicina, incumbem atividades de supervisão, programação, coordenação ou execução especializada, em grau de maior
complexidade, referentes a trabalhos de defesa e proteção à saúde individual ou coletiva, incluindo medidas de profilaxia e terapêutica.
Art. 88. 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 bucodentária.
Art. 89. Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Farmácia, incumbem atividades de supervisão, coordenação ou exe cução especializada, em grau de maior e média complexidade, referentes aos trabalhos e estudos relativos à análise clínica.
Art. 90. Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Psicologia, incumbem atividades de supervisão, coordenação, programação 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 psicopedagógica e solução dos problemas de ajustamento
do ser humano.
Art. 91. 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, diagnóstico e tratamento da comunidade, em seus as pectos sociais.
Art. 92. Ao Analista Legislativo, Área de Saúde e
Assistência Social, Especialidade Enfermagem, incumbem atividades de supervisão, coordenação, programação ou execução especializada, em grau de
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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.

são, coordenação ou execução especializadas, em
graus de maior e mediana complexidade, referentes a
trabalhos de relações públicas, redação, revisão, co leta e preparo de informações para a divulgação oficial falada, escrita ou televisionada.

Art. 93. Ao Analista Legislativo, Área de Instala ções, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de
Espaço Físico, Especialidade Arquitetura, incumbem
atividades de execução qualificada, sob supervisão,
de trabalhos relativos à fiscalização de obras do Se nado Federal e ao exame e elaboração de normas
para a administração e conservação de próprios ar tísticos.

Art. 98. Ao Analista Legislativo, Área de Advocacia incumbem atividades de nível superior, consistindo na execução de estudos técnicos opinativos 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 exe cução de outras tarefas correlatas que lhe sejam atribuídas.

Art. 94. 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, a fiscalização de obras do Senado
Federal e à elaboração de normas para a conserva ção e reconstituição dos bens do Senado Federal.
Art. 95. Ao Analista Legislativo, Área de Instala ções, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de
Espaço Físico, Especialidade Manutenção de Máqui nas Gráficas, incumbem atividades de supervisão,
coordenação, programação ou execução especializa da, em grau de maior complexidade, de ações que
objetivem a manutenção das máquinas, equipamen tos e sistemas gráficos; emissão de pareceres técni cos opinativos sobre aquisição, instalação e aliena ção de maquinaria gráfica em geral; e executar outras
atividades correlatas.
Art. 96. 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 traba lhos de policiamento diurno e noturno, das dependên cias do Senado Federal; de segurança às autoridades
do Senado e às personalidades brasileiras e estran geiras, na área de jurisdição do policiamento do Se nado Federal e a execução de outras tarefas correla tas que lhe forem atribuídas.
Art. 97. Ao Analista Legislativo, Área de Comunicação Social, Eventos e Contatos, Especialidade Co municação Social, incumbem atividades de supervi -

Art. 99. 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.
Art. 100. 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.
Art. 101. 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 trabalhos de redação e revisão final de textos gráficos; e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 102. Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Pro cesso Legislativo, incumbem atividades de nível mé dio, de natureza 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 tramitação de proposições, bem
como atividades de natureza repetitiva, envolvendo
execução qualificada, sob supervisão e orientação de
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trabalhos de apoio, em grau auxiliar, ao desenvolvi mento dos trabalhos de pesquisa legislativa de nível
superior.
Art. 103. Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade
Assistência a Plenários e Portaria, incumbem ativida des de nível médio, envolvendo coordenação e orien tação, bem como execução qualificada, sob coorde nação e orientação, dos trabalhos relacionados com o
atendimento aos serviços de plenário e portaria.
Art. 104. Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio
Técnico-Administrativo, Especialidade Administra ção, incumbem atividades de nível médio e de nature za pouco repetitiva, relativas a estudos, pesquisas
preliminares, planejamento, em grau auxiliar, visando
à implantação de normas legais, regimentais e regu lamentares, referentes à administração-geral e espe cífica, e ainda relativas à execução qualificada, sob
supervisão e orientação, de trabalhos mecanográfi cos.
Art. 105. Ao Técnico Legislativo, Área de Con trole Interno, Especialidade Contabilidade, incumbem
atividades de nível médio, envolvendo programação,
coordenação ou execução especializada, em grau de
mediana complexidade, referentes a trabalhos de ad ministração financeira e patrimonial, contabilidade e
auditoria, compreendendo análise e perícia contábe is.
Art. 106. 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.
Art. 107. Ao Técnico Legislativo, Área de Saúde
e Assistência Social. Especialidade Odontologia, in cumbem atividades de programação, coordenação
ou execução especializada, em grau de mediana
complexidade, referentes a estudos e trabalhos relati vos à assistência buco-dentária.
Art. 108. Ao Técnico Legislativo, Área de Saúde
e Assistência Social, Especialidade Radiologia, in cumbem atividades de operação de equipamentos radiológicos; e executar outras tarefas correlatas.
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Art. 109. Ao Técnico Legislativo, Área de Saúde
e Assistência Social, Especialidade Reabilitação, in cumbem atividades de assistência social ao reabilitando; e executar outras tarefas correlatas.
Art. 110. Ao Técnico Legislativo, Área de Instala ções, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de
Espaço Físico e Serviços Gerais, Especialidade Ele trônica 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.
Art. 111. 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 correlatas.
Art. 112. 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.
Art. 113. 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.
Art. 114. Ao Técnico Legislativo, Área de Polí cia. Segurança e Transporte, Espe cialidade Trans porte, incumbem atividades re lacionadas com a
chefia de unidades ou equipes encarregadas do
transporte ofi cial de passageiros e cargas, envolvendo, principalmente, a condução e conser vação
de veículos motorizados; atividades, em ca ráter
operacional, de condução e conservação de veícu -
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los motorizados utilizados no transporte oficial de
passageiros e cargas.
Art. 115. Ao Técnico Legislativo, Área de Apoio
Técnico ao Processo Industrial Gráfico. Especialida de Processo Industrial Gráfico, incumbem atividades
de orientação, controle e execução qualificada das ta refas operacionais inerentes ao fluxo industrial gráfico, observadas as especialidades setoriais, inclusive
o manuseio de equipamentos e máquinas; e executar
outras tarefas correlatas.
Art. 116. Ao Auxiliar Legislativo, Área de Apoio
ao processo Industrial Gráfico, Especialidade Proces so Industrial Gráfico, incumbem atividades de execu ção, sob coordenação e orientação, em grau auxiliar,
de tarefas concernentes ao fluxo industrial gráfico; e
executar outras tarefas correlatas.
Art. 117. Ao Auxiliar Legislativo, Área de Segurança, Especialidade Segurança, incumbem ativida des de policiamento diurno e noturno das instalações
do parque gráfico da Secretaria de Editoração e Pu blicações: e executar outras atividades correlatas.”
TÍTULO II
Disposições Gerais e Transitórias
Art. 118. As atribuições dos cargos e funções fi xadas neste Regulamento poderão ser objeto de es pecificação por ato da Comissão Diretora.
Art. 119. O nível de escolaridade, para efeito de
desempenho de cargos do Senado Federal, será indi cado à vista de cada categoria constante do Anexo I,
item 2, deste Regulamento, conforme os seguintes
critérios:
I – nível III, diploma de curso superior, ou habili tação legal equivalente;
II – nível II, certificado de conclusão de curso de
segundo grau;
III – nível I, comprovante de conclusão do curso
de primeiro grau ou habilitação profissional específi ca.
Art. 120. É proibido o desvio de função. ainda
que por necessidade de serviço.
Art. 121. Ao final de cada legislatura. o ocupante
de cargo em comissão de Assessor Técnico. Secretá rio Parlamentar ou Assistente Parlamentar, será exo nerado se o parlamentar que o indicou não houver
sido reeleito.
§ 1º Aplica-se o disposto neste ar tigo em caso
de renúncia, perda de mandato ou morte de senador.
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§ 2º A Subsecretaria de Administração de Pessoal adotará as providências legais e administrativas
para o cumprimento do disposto no caput deste artigo.
Art. 122. O suplente de senador que, em caráter
provisório, exercer o mandato de senador, poderá ser
assistido por assessor técnico, secretário parlamentar ou assistente parlamentar de sua estrita confiança.
Art. 123. Os integrantes da categoria de Analista
Legislativo, área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, especialidade Biblioteconomia, desde que
lotados e em efetivo exercício na Subsecretaria de Biblioteca, farão jus à função comissionada símbolo
FC-6.
§ 1º A Diretoria-Geral fará publicar, mensalmente, os dados estatísticos sobre os trabalhos executados no mês anterior pela Subsecretaria de Biblioteca,
identificando as atividades exercidas por cada bibliotecário.
§ 2º Não fará ,jus à gratificação de que trata este
artigo o servidor que deixar de atingir os indicadores
de produção a serem definidos por Ato do Diretor-Geral.
Art. 124. Os integrantes das categorias de Analista Legislativo, área de Saúde e Assistência Social,
especialidades Medicina, Odontologia, Psicologia e
Enfermagem, e da carreira de Técnico Legislativo,
área de Saúde e Assistência Social. especialidade
Enfermagem, desde que lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Assistência Médica e Social e
postos autorizados, farão jus, respectivamente às
funções comissionadas símbolos FC-7, FC-6, FC-6,
FC-6 e FC-5.
§ 1º A Diretoria-Geral fará publicar, mensalmente, os dados estatísticos sobre os trabalhos executados no mês anterior pela área médica e paramédica,
identificando as atividades exercidas por cada médico, odontólogo, psicólogo, enfermeiro e auxiliar de enfermagem.
§ 2º Não fará jus à gratificação de que trata este
artigo o servidor que deixar de atingir os indicadores
de produção a serem definidos por Ato do Diretor-Geral.
Art. 125. Os integrantes da Categoria de Analista Legislativo – área de Taquigrafia, lotados exclusivamente na Subsecretaria de Taquigrafia, perceberão
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função comissionada de Taquígrafo Legislativo, sím bolo FC-06.
Art. 126. Os integrantes da Carreira de Especia lização em Informática Legislativa, níveis III, II (áreas
1. 2. 3). II (área 4) e I, do Plano de Carreira dos Servi dores do Prodasen, desde que lotados e em exercício
naquele Órgão Supervisionado, farão jus. ainda que
em estágio probatório. Respectivamente, às funções
comissionadas símbolo FC-07, FC-05 e FC-04 e
FC-02.
Art. 127. Os integrantes das carreiras de Analis ta Legislativo do Senado Federal, lotados e em efetivo
exercício na Secretaria-Geral da Mesa e na Direto ria-Geral, e observado o limite de até 5 (cinco) servi dores na Advocacia do Senado Federal, Secretaria
de Controle Interno, Assessoria de Planejamento e
Modernização Administrativa, Cerimonial da Presi dência, Secretaria Administrativa, Secretaria de Ser viços, Secretaria de Informação e Documentação,
Secretaria Especial de Editoração e Publicações,
Subsecretaria Industrial, Subsecretaria de Adminis tração, Suprimento de Matérias-Primas e Desenvolvi mento Tecnológico, e observado o limite de até 3
(três) servidores no Gabinete da Diretoria Executiva
do ILB, Subsecretaria de Pesquisa e Desenvolvimen to, Estudos e Projetos Subsecretaria de Treinamento
e Subsecretaria Administrativa e Financeira, e obser vado o limite de até 2 (dois) servidores, no Gabinete
da Subsecretaria de Comissões, Serviço de Apoio a
Comissões Permanentes, Serviço de Apoio a Comis sões Especiais e Parlamentares de Inquérito, Serviço
de Apoio às Comissões Mistas, Serviço de Apoio
Técnico da Subsecretaria de Administração Financei ra, Serviço de Contabilidade da Subsecretaria de
Administração Financeira, Serviço de Administração
Orçamentária da Subsecretaria de Administração Fi nanceira, Serviço de Administração do Patrimônio da
Subsecretaria de Administração de Material e Patri mônio, Serviço de Planejamento e Controle de Material Serviço de Almoxarifados, Serviço de Controle de
Qualidade da Subsecretaria de Administração de Material e Patrimônio, e nas demais Subsecretarias, fa rão jus à função comissionada FC-, em razão do exercício de atribuições de assessoramento.
Art. 128. Os integrantes das carreiras de Técni co Legislativo do Senado Federal, lotados e em efetivo exercício no Serviço de Administração de Residên cias Oficiais do Senado Federal, Serviço de Ativida des Externas, Serviço de Apoio Aeroportuário, Servi -
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ço de Transporte da Subsecretaria de Serviços Gerais e na Subsecretaria de Arquivo da Secretaria de
Informação e Documentação e observando o limite
de até 6 (seis) servidores por órgão, farão jus à fun ção comissionada, símbolo FC-6.
Art. 129. Para os fins de que tratam os artigos
127 e 128 deste Regulamento. a Diretoria-Geral fará
publicar, mensalmente, os dados estatísticos sobre
os trabalhos executados no mês anterior em cada um
dos órgãos referidos.
Art. 130. Não perceberá a gratificação de que
tratam os artigos 127 e 128, o servidor que deixar de
atingir os indicadores de produção a serem definidos
pelo Diretor-Geral.
Art. 131. O recrutamento de servidores para as
funções de que tratam os artigos 127 e 128 dar-se-á,
preferencialmente, mediante o remanejamento na
área respectiva.
Art. 132. Em razão do exercício de atribuições
de assessoramento, farão jus à função comissionada
símbolo FC-7, observado o limite de até 5 (cinco) servidores e de até 2 (dois) servidores, respectivamente,
os integrantes das carreiras de Analista Legislativo do
Senado Federal, lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Comunicação Social e em cada uma das
Subsecretarias de sua estrutura.
§ 1º A indicação e o recrutamento dos servidores para as funções de que trata este artigo dar-se-á
mediante o remanejamento na área de Comunicação
Social.
§ 2º Para os fins de que trata este artigo, a Diretoria-Geral fará publicar, mensalmente, os dados es tatísticos sobre os trabalhos executados no mês anterior na área de Comunicação Social.
Art. 133. Os integrantes da categoria funcional
de Analista Legislativo, Área de Polícia, Segurança e
Transporte, Especialidade Segurança, farão jus, desde que lotados na Subsecretaria de Segurança Legislativa, à função comissionada de Coordenador de Atividade Policial, símbolo FC-06.
Parágrafo único. A função comissionada de Coordenador de Atividade Policial terá quantitativo equivalente ao número de cargos da Categoria Funcional
de Analista Legislativo – Área de Polícia, Segurança e
Transporte, Especialidade Segurança, existentes na
Subsecretaria de Segurança Legislativa.
Art. 134. Os integrantes da categoria funcional
de Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e
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Transporte, Especialidade Segurança, farão jus, des de que lotados na Subsecretaria de Segurança Legis lativa, à função comissionada de Assistente de Ativi dade Policial, símbolo FC-05.
Parágrafo único. A função comissionada de
Assistente de Atividade Policial terá quantitativo equivalente ao número de cargos da Categoria Funcional
de Técnico Legislativo – Área de Polícia, Segurança e
Transporte, Especialidade Segurança, existentes na
Subsecretaria de Segurança Legislativa.
Art. 135. As funções comissionadas de assessor
que integram a Assessoria Técnica da Secretaria-Ge ral da Mesa e a Assessoria Técnica da Diretoria-Ge ral serão consideradas como cargos em comissão
quando seus ocupantes não tiverem vínculo efetivo
com a administração pública.
Art. 136. Os cargos em comissão de Assistente
Parlamentar, previstos no Anexo 1 deste Regulamen to, serão preenchidos de forma alternativa a um cargo
em comissão de Assessor Técnico.
§ 1º Os cargos em comissão de Assistente Parlamentar dos gabinetes da Presidência, dos demais
membros da Mesa, das Lideranças e dos Senadores
são classificados em três faixas retributivas, observa dos os seguintes símbolos:
I – Assistente Parlamentar, símbolo AP– 1, com
a remuneração equivalente a 75% (setenta e cinco
por cento) da fixada para o cargo em Comissão de
Assessor Técnico, símbolo FC-08;
II – Assistente Parlamentar, símbolo AP-2 com a
remuneração equivalente a 50% (cinqüenta por cen to) da fixada para o cargo em comissão de Assessor
Técnico, símbolo FC-08;
III – Assistente Parlamentar, símbolo AP-3, com
a remuneração equivalente a 25% (vinte e cinco por
cento) da fixada para o cargo em comissão de Asses sor Técnico, símbolo FC-08.
§ 2º A soma das remunerações dos cargos em
comissão de Assistente Parlamentar derivados de um
cargo de Assessor Técnico, não poderá ser superior à
remuneração de um cargo em comissão de Assessor
Técnico.
Art. 137. Aos cargos da categoria de Consultor
Legislativo, Área de Consultoria e Assessoramento,
Especialidade Assessoramento em Orçamentos,
aplicam-se as normas concernentes à categoria de
Consultor Legislativo, Área de Consultoria e Assesso ramento, Especialidade Assessoramento Legislativo.
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Art. 138. Serão extintas, quando vagarem, 2
(duas) funções comissionadas de Auxiliar de Atividades Médicas, símbolo FC-3, e 1 (uma) função comissionada de Mecanógrafo-Revisor símbolo FC-3.
Art. 139. São extintas, quando vagarem:
I – cento e vinte e sete funções comissionadas
de Artesanato, símbolo FC– 1;
II – cento e vinte e seis funções comissionadas
de Motorista, símbolo FC– 1;
III – cento e trinta e sete cargos de Técnico Legislativo, Área de Apoio Técnico ao Processo Legislativo, Especialidade Assistência a Plenários e Portaria;
IV – cento e vinte e sete cargos de Técnico Legislativo, Área de Instalações, Equipamentos, Ocupação e Ambientação de Espaço Físico e Serviços Gerais, Especialidade Artesanato;
V – cento e vinte e seis cargos de Técnico Legislativo, Área de Polícia, Segurança e Transporte Especialidade Transporte.
Art. 140. Com o provimento dos cargos da área
de advocacia, serão extintas 2 (duas) funções de
Assistente Jurídico e criadas 2 (duas) funções de
Assistente de Controle de Informação, na Advocacia
do Senado Federal, nos temos do art. 29 da Resolução nº 73/94
Art. 141. As funções de confiança da Representação do Senado Federal no Rio de Janeiro, transferida para Brasília pelo Ato do Presidente nº 60, de
1999, passam a integrar a estrutura do Órgão Central
de Coordenação e Execução.
Parágrafo único. O Órgão Central de Coordenação e Execução ajustará e adaptará às diretrizes definidas na Resolução nº 9/97, a nomenclatura e a distribuição das funções, definindo, com fundamento nas
necessidades do Senado, as atribuições dos respectivos titulares.
Art. 142. O Quadro de Pessoal do Senado Federal, com a estrutura e especificação prevista neste
Regulamento, será organizado pela Subsecretaria de
Administração de Pessoal, na forma da autorização
da Comissão Diretora e segundo as alterações legais
que forem adotadas na espécie.
Art. 143. A Subsecretaria de Administração de
Pessoal, na execução de resolução relativa à criação ou extinção de cargos, republicará o Quadro de
Pessoal do Senado Federal.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 539, DE 2002.
Nos termos do art. 321, do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Parecer para
imediata discussão e votação da redação final do Projeto de Resolução nº 6, de 2001, de autoria do Sena dor Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a estrutura e o
funcionamento da subsecretaria de Arquivo do Sena do Federal.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2002. –
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata
apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se,
agora, à apreciação do Requerimento nº 532, de
2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto
de Lei do Senado nº 128, de 2002-Complementar.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria figurará na Ordem do Dia da segunda
sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345,
inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 533,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Pro jeto de Resolução nº 68, de 2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento nº 534,
de 2002, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Resolução nº 69, de 2002.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária, nos termos do art. 345, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, amanhã serão recebidas oficialmente pelo Senado Federal quatro medidas provisórias
que, em sendo lidas nesta Casa, sobrestarão todas
as demais deliberações legislativas.
Dessa forma, lidas amanhã, as matérias constarão da Ordem do Dia da próxima terça-feira, dia 19.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Volta-se
à lista de oradores.
Com a palavra o Senador Maguito Vilela pelo
tempo regulamentar.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a imprensa divulgou nesta semana a intenção do Presidente eleito,
Luiz Inácio Lula da Silva, conceder audiências populares no Palácio do Planalto depois de sua posse. O
método parece não estar definido, mas a idéia central
é abrir as portas do Palácio para o que o Presidente
receba, periodicamente, pessoas do povo para discutir reivindicações e problemas.
É claro que os setores preconceituosos da elite
que analisam a política nacional rotularão a iniciativa
de “populista”. Na verdade, trata-se de uma medida
de grande significado social e político e que não carrega em si nenhum aspecto de oportunismo.
Esse tipo de atitude é o reflexo da personalidade
e do jeito de ser do novo Presidente. Se, durante toda
a vida, Lula praticou o diálogo com a população, es pecialmente com os mais carentes, por que deixaria
de fazê-lo após assumir a Presidência da Republica?
O contato direto com o povo é bom por vários
aspectos. Primeiro, porque o Presidente cria uma
ponte direta com a sociedade, sem passar pelo filtro
da burocracia, que às vezes emperra soluções simples. Nesse tipo de audiência, é possível ao gover-
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nante tomar conhecimento de muita coisa que está
ocorrendo no País e que precisa de solução urgente.
Sou favorável não apenas a essa iniciativa e
acredito que o Presidente deve ir mais longe. Além de
receber pessoas do povo em sua casa ou no Palácio,
deve sair pelo País, visitando os grotões de pobreza e
as regiões de produção agrícola. O Presidente e to dos os ministros deveriam percorrer o País, conver sando com o povo, os agricultores, os pecuaristas, os
trabalhadores, os miseráveis, os famintos, os pobres,
enfim, todas as camadas sociais.
É importante ao Presidente conhecer de perto
todos os problemas do País: a angústia dos produto res rurais, que não sabem como será a política de fi nanciamento para o ano que vem; o caos das rodovi as federais, confirmado pela nova rodada de pesqui sa da Confederação Nacional dos Transportes, divul gada ontem e que mostra que quase 60% das nossas
rodovias continuam em estado precário. Quem sabe
se um Presidente da República ou um Ministro dos
Transportes, andando nesses trechos quase intransi táveis, possa mudar essa situação?
É importante que o Presidente e os Ministros conheçam a realidade do País, ouvindo o povo no Palá cio e visitando cidades e Estados, conversando com
industriais e comerciantes, conhecendo os anseios e
as necessidades das pequenas empresas, que preci sam ser apoiadas pelo Governo porque cumprem um
papel essencial no País. Metade dos empregos for mais do Brasil é gerados pelas micro e pequenas em presas com até 100 funcionários.
Sr. Presidente, há ainda o aspecto político. A
simbologia do povo no poder é forte e será importante
na consolidação do apoio político ao novo Presidente.
Não há dúvida de que a popularidade de Lula será
fundamental para que se criem condições de tomar
as medidas contra a crise que já se instalou no País.
Levar o povo para dentro do Palácio é estabelecer
uma relação de necessária cumplicidade com a soci edade, que também terá um importantíssimo papel
na superação das dificuldades que a economia impõe
a todos. A crise é real e dá mostras de caminhar para
um agravamento preocupante.
As notícias da economia divulgadas ontem não
são nada animadoras. O dragão da inflação ensaia
colocar o pescoço de fora. O IPCA, índice oficial do
Governo que baliza a inflação, fechou em 1,31% em
outubro, o dobro do índice registrado em setembro,
que foi de 0,72%.
O IGP-DI, da Fundação Getúlio Vargas, chegou
a 4,21%, o maior valor desde janeiro de 1999, época
do início da desvalorização do real.
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O IPC, medido pela Fipe, registrou 1,55% na primeira semana de novembro. Também o índice mais
alto desde agosto de 2000. A inflação tende a fechar o
ano acima de 10%, o que seria o maior índice nos últimos oito anos.
Será preciso coragem e apoio para que o novo
governo tome as medidas necessárias para consertar
o equivocado rumo tomado pela economia nos últimos anos no Brasil. Mais do que isso, será preciso
sensibilidade política e social, qualidades que o Presidente eleito sempre demonstrou possuir com sobras.
Se há algo correto dito pelo Presidente Fernando
Henrique, nos últimos dias, foi justamente a sugestão
que deu ao Lula. Segundo FHC, Lula precisa apenas
ser ele mesmo para fazer um bom governo. Se Lula
precisa ser ele mesmo, não pode mudar o seu estilo.
O Lula que o Brasil conhece e que conhecemos;
o Lula em quem a grande maioria dos brasileiros de positou todas as suas esperanças nessas eleições, é
o Lula que se desenha nesse período de transição. É
o Presidente popular, que dribla o protocolo para es tar junto ao povo e que acena com uma maneira diferente de exercer o poder. É o Presidente que quer
aproximar o Governo da sociedade, recebendo as
pessoas e viajando internamente para conhecer o
País real em que vivemos e que o atual Governo, infelizmente, insistiu em desconhecer.
Se os analistas começarem a criticar, a solução
é simples: convide-os também a estarem no Palácio,
a assistirem a uma das audiências populares e a viajarem também pelas regiões mais pobres do País. Seria bom que os analistas que estão a criticar esse posicionamento do Presidente recém-eleito também viajassem com ele pelo País, que conhecessem o Brasil real, os grotões de pobreza, que conhecessem, enfim, a realidade em que vivem os brasileiros.
Tenho a certeza de que serão convencidos pelos
fatos de que o preconceito é sempre nocivo e de que é
necessário um pouco mais do que o exagerado academicismo para solucionar os problemas brasileiros.
Como eleitor, confesso que a minha esperança
cresce a cada dia, a cada nova atitude do Presidente
eleito, a cada nova declaração, a cada novo sinal emitido por ele na direção do que será o seu Governo.
Estou convencido de que o povo brasileiro, que
depositou todos os seus anseios e esperanças no
novo Presidente, dando a Lula a segunda maior votação que um presidente recebeu em toda a história do
mundo, não irá se decepcionar, como aconteceu inú meras vezes.
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A nós, ao Congresso, cabe também um papel de
muita responsabilidade. É importante garantirmos a
governabilidade, emprestando apoio às medidas do
novo Governo sem nada exigir. Esta é uma atitude
que deve ser tomada não em função de negociações
políticas. Será uma atitude de patriotismo e de amor
ao País.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena dor Maguito Vilela, peço a V. Exª um aparte.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Con cedo um aparte, com muita honra, ao ilustre Senador
Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que ro cumprimentar o Senador Maguito Vilela pelo seu
pronunciamento de saudação à forma como o Presi dente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vem anunciando
as suas primeiras medidas e a sua disposição já nes te período de Governo de transição. A disposição
anunciada por Lula é a de dialogar com todos os seg mentos da sociedade, realizar audiências públicas,
inclusive no Palácio do Governo. Também nas suas
viagens, Lula sempre tem expressado o quanto gos taria que o Governante pudesse estar onde estão os
problemas, a população mais sofrida, para ouvir a voz
daqueles que, por tanto tempo, estiveram sem conse guir externar, aos que detêm a principal responsabili dade pela tomada de decisões neste País, no que diz
respeito à forma de funcionamento de nossas institui ções e também ao que é feito do dinheiro público que,
em verdade, é do povo. Quando o Presidente Lula, há
poucos dias, reuniu o que se poderá constituir no
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social –
ali estavam presentes empresários; trabalhadores;
membros do MST; da grande e da micro empresa; dos
setores financeiros; da Bovespa; da Fiespe; da CNI;
das entidades rurais e, também, das entidades sindi cais, como a Força Sindical; a Central Única dos Trabalhadores e demais em verdade, sinalizou para a
grande abertura que deseja realizar, como um Presi dente que quer ouvir as pessoas e, na medida do possível, chegar a um consenso ou, quando da tomada
de decisões, seja depois de ouvir as entidades que
mais questões relevantes tenham a dizer a respeito.
Portanto, assinalo o quão importante é que V. Exª,
como um Senador por Goiás, que tem experiência
como Governador, aqui assinale a sua boa vontade e
o seu apoio a essas diretrizes iniciais de Lula. O fato
de Lula ter tido praticamente 62% dos votos válidos
no segundo turno hoje representa um exemplo para o
mundo, pois ele é um Presidente progressista, com
uma história fantástica de construção do Partido dos
Trabalhadores, que conseguiu uma vitória em uma
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eleição democrática. Aqui é interessante lembrarmos
episódios ocorridos na América Latina, no início dos
anos 70. Salvador Allende foi eleito não pela maioria
absoluta. Assim, criaram-se aquelas raízes que, de pois, levaram à utilização do argumento de que ele
não poderia governar porque não tinha maioria absoluta. Nessa ocasião, não havia ainda o sistema de
dois turnos no Chile. Outros governantes eleitos, da
Guatemala, do Peru, da Venezuela ou de outros paí ses, acabaram tendo enormes problemas ou foram
derrubados por golpes militares. Mas é importante verificar que a legitimidade da eleição de Lula é de tal ordem que até mesmo aqueles que não votaram nele
hoje têm uma atitude de boa vontade. Esse, certamente, será um fato estimulador para que ele venha a
concretizar os seus principais propósitos – e com os
quais V. Exª tem estado de acordo. Lula tem ressaltado que, em primeiro lugar, irá priorizar o combate à
fome, à miséria e suas primeiras medidas serão no
sentido de atingir esse objetivo maior, ao lado da criação de empregos e a promoção de um crescimento
com justiça para valer. Meus cumprimentos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se nador, agradeço a V. Exª. Seu aparte enriquece o meu
pronunciamento. Espero que o futuro Presidente fique
rouco de ouvir, ouça muito, pois quem ouve muito erra
menos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o discurso do Sr. Maguito Vilela, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a poucos meses
do término do seu Governo, já no segundo mandato
consecutivo, não há como negar ao Presidente Fernando Henrique Cardoso um grande mérito: o de conseguir manter a nossa estabilidade política e econômica num período de grandes cataclismos, que têm
derrubado o governos em alguns países, provocado
insegurança e medo em outros, e levado sociedades
inteiras à penúria, em outros mais.
É certo que Fernando Henrique ainda não aca bou seu Governo e que temos pela frente um período
que, por sua própria natureza, é complexo, em vista
do cenário internacional e das certezas inerentes à
alternância do poder.
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Louve-se, no entanto, a coerência com que vem
conduzindo não só a economia brasileira, mas a vida
nacional em todos os seus aspectos mais importan tes: a normalidade política, a busca do desenvolvi mento, a ampliação da oferta de serviços básicos,
como saúde e educação, para todos os segmentos da
população.
Tenho convicção, Srªs e Srs. Senadores, de que
o Governo Fernando Henrique, no futuro, será lembra do por muitos de seus acertos, mas principalmente por
duas tarefas que se impôs como condição imprescin dível à pavimentação do nosso desenvolvimento: a es tabilidade monetária e a reforma do Estado.
Por mais que se diga que o brasileiro tenha me mória curta, não acredito que o nosso povo não sinta
arrepios ao lembrar a escalada inflacionária que vi nha de longa data e que desafiava sucessivos gover nos, sucessivos planos econômicos.
A drástica redução das taxas inflacionárias, en tretanto, exigia medidas que lhe dessem um caráter
permanente. O modelo de desenvolvimento calcado
no paternalismo estatal estava exaurido.
Além disso, a inflação refletia as fragilidades e
os desequilíbrios estruturais do modelo econômico
até então vigente, o que levou o Presidente Fernando
Henrique Cardoso a promover e a consolidar as refor mas do Estado para dar sustentação aos seus proje tos de desenvolvimento.
Sua Excelência não conseguiu, Sr. Presidente,
fazer todas, nem completar algumas que iniciou, mas
não foi por culpa dele. Tivemos algumas posições de
oposição, sistemáticas, que nos criaram dificuldades.
Os benefícios sociais e econômicos de que desfrutamos hoje, Sr. Presidente, foram conquistados paulatinamente, seguindo meticuloso planejamento do
atual Governo, e somente se viabilizaram pela acuida de e pela perseverança da equipe de Fernando Henrique, que soube fazer um diagnóstico acertado da situação brasileira e se manteve firme na sua política eco nômica, sem ceder a pressões de caráter populista.
A verdade, Srªs e Srs. Senadores, é que Fer nando Henrique Cardoso, ao assumir a Presidência
da República, tinha plena consciência de nossa situa ção no panorama mundial. O modelo de substituição
de importações, que vigorou por décadas no Brasil,
não reunia as condições necessárias para constituir a
base de uma nova etapa de desenvolvimento – pelo
menos naquelas circunstâncias.
Não se lhe podem negar os méritos do cresci mento econômico e, principalmente, da industrializa ção no País durante boa parte do século passado.
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Esse formato, porém, não foi suficiente para universalizar os benefícios e garantir a continuidade do
bem-estar social.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo antes de assumir o cargo, estava consciente de
que precisava aprofundar a incipiente reforma do Estado, cuja capacidade de investimento há muito se esgotara, e a mudança de suas relações com a sociedade.
A abertura econômica e a quebra de monopólio
impunham-se como condições essenciais ao aumento da competitividade, à ampliação da oferta e à de mocratização do acesso a bens e serviços.
Com o fim dos monopólios estatais, os investimentos em setores de infra-estrutura e em tecnologia
avançada se deram numa escala jamais sonhada até
então. Os resultados dessas medidas são bastante
conhecidos: crescimento da produção, incremento da
renda e modernização social e econômica.
Em sua Mensagem ao Congresso Nacional
na abertura da presente sessão legislativa, o Presidente Fernando Henrique Cardoso destacou, por
exemplo, o aumento real acumulado pelo salário mínimo desde 1994, asseverando que seu valor, atualmente, ainda que muito aquém do patamar desejado,
“é de longe o mais alto dos últimos 40 anos”. Esse
tema, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já domina a pauta dos trabalhos das duas Casas do Congresso Nacional.
“As reformas feitas a partir do real sustentaram
a estabilidade dos preços e, ao contrário de outros
planos econômicos, garantiram ganhos duradouros
aos trabalhadores e aos mais pobres”, enfatizou, à
época, no documento, o Presidente da República.
A Mensagem Presidencial destacava também a
melhoria das condições de vida das classes menos
favorecidas, especialmente o fato de que 12 milhões
de brasileiros ultrapassaram a linha de pobreza. Em
termos estatísticos, a proporção de pobres na população brasileira, que era de 43% em 1994, caiu para
32% no ano 2000. Não podemos deixar de constatar
que é um número elevado, mas já foi maior, já foi pior,
e isso se deve ao acúmulo de anos e anos de má ad ministração.
É evidente, Srªs e Srs. Senadores, que essa redistribuição de renda e a democratização do consumo não seriam possíveis se o Brasil não se tivesse
preparado e acompanhado as inovações tecnológicas e os ganhos de produtividade, que têm caracterizado o comportamento da economia mundial. Não é o
que queríamos – queríamos muito mais -, mas já melhorou também.
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As bases para esse modelo de desenvolvimento
incluem ainda fatores como reordenamento dos gas tos públicos; a ar ticulação de investimentos públicos e
privados em infra-estrutura e áreas estratégias; o sa neamento do sistema financeiro; o apoio à reestrutu ração do sistema produtivo; a capacitação em ciência
e tecnologia, etc.
Do ponto de vista da administração pública, há
de se ressaltar: a reestruturação das dívidas dos
Estados – todos lembram que não é só dos Estados
isoladamente, mas também dos seus bancos. Só do
Banco do Estado de São Paulo foram mais de R$20
bilhões de uma só vez; o Estado de São Paulo como
um todo, quase R$50 bilhões; a Prefeitura daquele
Estado, R$12 bilhões. Os Estados como um todo tive ram renegociadas as suas dívidas, bem como milha res de Prefeituras.
Hoje uma espectadora da TV Senado pergun tou para onde foi o dinheiro das privatizações. Res pondi que boa parte foi para sanear principalmente os
bancos dos Estados – R$90 bilhões, mas outra par te
– mais de R$200 bilhões – foi para as dívidas dos
Estados, que não estão nenhuma maravilha. Há mui tos Estados reclamando por estarem pagando até
25% da sua arrecadação, mas alguns deles não fize ram o dever de casa como deveriam.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas
ponderações refletem a minha convicção pessoal, na
condição de Senador da República atento aos fatos e
às estratégias de condução da política econômica,
acrescido da honrosa experiência de ter participado
do Governo de Sua Excelência, o Presidente Fernan do Henrique, como Ministro da Integração Nacional,
mas refletem também uma preocupação de Senador
da República e de cidadão brasileiro diante do mo mento que vivemos, especialmente agora quando a
vizinha Argentina, nosso principal parceiro comercial,
vive uma das mais graves crises de toda a sua história; ou quando países vizinhos também, mais ao norte, como a Colômbia e a Venezuela, passam por situações de risco no que respeita à estabilidade política
e institucional.
Em círculos concêntricos de maior amplitude,
não podemos esquecer que até mesmo os países de senvolvidos enfrentam problemas típicos de uma co munidade globalizada, às voltas com o terrorismo in ternacional, o narcotráfico, a situação de refugiados,
a volatibilidade dos capitais, a violência e o desem prego.
Essa conjuntura, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, exige uma constante adequação de medi das internas de Governo com a situação internacio -
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nal. Hoje, mais do que em qualquer época da História,
as nações estão fadadas a se integrar ampliando
suas relações comerciais, políticas e culturais, e a sabedoria dos governantes consiste em fazê-lo, preservando sua soberania e defendendo os interesses do
seu povo.
Pode-se dizer que a globalização e o extraordinário avanço tecnológico reservam à humanidade
muitos benefícios, mas somente se beneficiarão os
povos que estiverem preparados para as transformações que já ocorrem em ritmo vertiginoso.
O Brasil, neste momento, não precisa apenas
equacionar seus problemas internos, mas também en contrar soluções criativas para se inserir na comunidade globalizada e nas fronteiras de avançada tecnologia.
Nesse contexto, espera-se que o novo Governo
esteja empenhado em manter as três condições básicas para que o Brasil continue no caminho correto
rumo ao destino grandioso que nos aguarda: a estabilidade monetária dentro das metas de inflação já pactuadas, o ajuste fiscal e o câmbio flutuante.
Entre as correções de rumo, deverá promover
uma gradual substituição de importações, especialmente no que concerne aos produtos que não agre gam tecnologia, e uma cuidadosa queda nas taxas de
juros que venha contemplar o nosso sistema produtivo. Paralelamente, estando já assentadas as bases
necessárias, deverá estimular o crescimento econômico e um comércio exterior mais agressivo.
Nesse sentido, soa confortavelmente promissora
a intenção verbalizada pelo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva
“de fazer de cada Embaixador um mascate”, como fazem os Estados Unidos da América do Norte, a Ingla terra e a França, a serviço do fortalecimento da posição
do Brasil no ranking do comércio internacional.
O País domou uma inflação que, no passado recente, chegou a 80% ao mês. Agora, afirmada a estabilidade, construída uma rede de proteção social, te mos de dar ênfase ao desenvolvimento, ao crescimento da economia e ao crescimento do emprego.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, esse sur to de desenvolvimento a ser perseguido só terá sentido se acompanhado da justiça social, para que todos
possam ter igualdade de direitos e usufruir os benefícios proporcionados pelo crescimento econômico.
A justiça social deve traduzir-se na incansável
busca e redução das desigualdades. Essa busca,
mais do que um compromisso do novo governo, deve
ser encarada como um objetivo da sociedade brasileira como um todo.
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A face mais cruel da desigualdade é refletida no
quadro de violência e medo generalizados, que não
pode escapar à percepção dos governantes.
É desejável que o novo governo confira, de fato,
prioridade real à questão da segurança pública; seja
criando um Ministério específico, seja conferindo à
Polícia Federal também as funções de polícia ostensi va e repressiva para certas áreas, seja fazendo uma
articulação dos serviços de segurança em todas as
esferas, a exemplo do que ocorre com os serviços de
saúde.
O Brasil deu um passo gigantesco e uma lição de
democracia ao mundo escolhendo, num clima de paz e
normalidade institucional, um Presidente de esquerda,
como costumamos classificar, que se compromete
com alma, coração e mente com o fortalecimento da
democracia, base de sustentação e pilar sobre o qual
se assentam todas as perspectivas de futuro.
Nos últimos anos, a sociedade brasileira não
poupou esforços para lançar as bases para a inser ção da nossa economia na comunidade internacio nal, com a estabilidade econômica, a reorganização
do Estado e o incremento da produtividade. Está aí a
Lei de Responsabilidade Fiscal, que, como disse ainda
ontem nesta tribuna, está sendo copiada por dezenas
de países, como Índia, Argentina, Honduras e Paraguai.
Confiamos que o Presidente eleito tenha um pa pel definitivo na ampliação dessas conquistas, dando a
essa extraordinária Nação a oportunidade de alcançar
um patamar mais elevado de competitividade, de mo dernização e de desenvolvimento com justiça social.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer com relação a esse tema.
Ao encerrar, quero me regozijar com o PMDB,
que hoje ganhou mais um membro e passa a ter 20
Senadores nesta Casa, portanto, uma Bancada ma joritária. Com toda a certeza outros virão fortalecer as
nossas hostes. Com isso também teremos tranqüili dade de sucessão nesta Casa. E, se Deus quiser,
também estaremos todos unidos ao Presidente eleito
por essa esmagadora maioria, lutando para que o
País seja cada vez melhor.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – Os
Srs. Senadores Romero Jucá e Mauro Miranda enviaram discursos à Mesa para serem publicados, na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o enorme cres cimento dos problemas sociais em nosso País nos
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convida a realizar uma profunda reflexão sobre a ne cessidade de novos métodos de ação para enfrentar
esses grandes desafios, principalmente em relação à
juventude, aos jovens das camadas de renda mais
baixa, que procuram melhorar sua capacitação, seu
nível educacional e sua qualificação profissional e encontram grande dificuldade para romper o círculo vicioso da pobreza.
Existem, hoje, aproximadamente dois milhões
de jovens em situação de elevado risco, em decorrência da pobreza, do assédio das drogas, da criminalidade e da violência.
Isso se refere apenas aos jovens residentes nas
regiões metropolitanas do País, pois o número de jo vens em situação semelhante em todo o Brasil ultrapassa em muito essa cifra de dois milhões de jovens
em situação de grave risco, e de comprometimento do
seu futuro e do de suas famílias.
Precisamos fazer algo, com urgência, para sal var o futuro de nossa juventude.
Não podemos adotar a atitude negativista e preconceituosa de atirar pedras e jogar a responsabilidade exclusiva no Governo Federal, pois nossos males
sociais decorrem de situações de injustiça de pelo
menos quatro séculos de desigualdades sociais.
Muita coisa tem sido feita por pessoas, grupos
de pessoas, entidades religiosas, organizações
não-governamentais e empresas particulares, pois
tem aumentado a consciência da responsabilidade
social nos últimos anos no Brasil.
Certamente, tudo que tem sido feito ainda é pouco, considerando a enormidade dos problemas que
hoje enfrentamos em muitos campos da sociedade.
Por isso mesmo, quero, neste momento, prestar
uma homenagem especial a uma instituição não-go vernamental, criada há 40 anos, com importantes
serviços prestados à comunidade, em benefício da
educação e do desenvolvimento de nossos jovens, facilitando o primeiro emprego, encaminhando o jovem
para ingressar numa profissão, para uma maior qualificação, aumentando a oferta de profissionais preparados e competentes para enfrentar um mercado de
trabalho cada vez mais exigente e mais seletivo.
Desejo prestar uma homenagem especial ao
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA,
entidade não-governamental sem fins lucrativos, voltada para a ação social e que consegue trabalhar de
forma coerente com os conceitos e objetivos de solidariedade humana e de eficiência empresarial, apro ximando o jovem da empresa e contribuindo para a
modernidade e racionalidade de nossas empresas.
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São muitas as iniciativas, as realizações, os projetos e as contribuições do Centro de Integração
Empresa-Escola no campo social, ao longo dos seus
40 anos de existência.
Gostaria de destacar em especial um projeto
meritório, do mais elevado alcance social, porque se
destina principalmente a nossos jovens, que é o
voluntariado.
A elevada dívida social brasileira somente pode rá ser resolvida com a ampla participação do Governo
e da sociedade, em todos os seus segmentos, destacando-se o trabalho voluntário.
O IV Seminário sobre o terceiro setor, promovi do pelo Centro de Integração Empresa-Escola e pelo
jornal Gazeta MercantiL, representou um importante
passo na solução das questões sociais no Brasil, dando destaque ao papel do trabalho voluntário para o
cumprimento das missões na área de filantropia, da
solidariedade humana, da educação e do desenvolvi mento dos recursos humanos.
Não podemos continuar com um Brasil constitu ído por cidadãos de primeira, segunda, terceira e até
quinta categorias, não podemos tolerar a chaga soci al da discriminação e da exclusão social, com milhões
de irmãos nossos sem direito a bens e serviços es senciais ao exercício da cidadania, da liberdade e da
dignidade da pessoa humana.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Dr. Adib
Jatene, eminente brasileiro, respeitável homem públi co e ex-Ministro da Saúde, apresentou, no Centro de
Integração Empresa-Escola, importante trabalho so bre a contribuição do terceiro setor para o desenvolvi mento sustentado do Brasil, em que afirmou:
Estamos vivendo uma época da huma nidade em que a globalização, a internacionalização, a eficiência para gerar produtividade, competitividade etc. amorteceu muitos
sentimentos e colocou o interesse acima
dos princípios. Honra, dignidade, família,
gratidão, amizade, lealdade são princípios
universais que representam uma ética de
convívio social. Ou recuperamos esses prin cípios e contribuímos para criar uma sociedade mais solidária, mais fraterna, ou vamos continuar convivendo com o nível de
desigualdade que gera a decadência social.
Decadência social não é morar na favela; de cadência social é a perda dos princípios, é
aquilo que faz um indivíduo, nos sinais luminosos por aí, empunhar um revólver e atirar.
Porque a vida humana deixou de ter valor.
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Tudo isso nos convida a refletir sobre o futuro do
nosso Brasil, sobre o futuro da nossa juventude, so bre a responsabilidade social de todos, principalmente dos que se encontram nos postos mais altos da pirâmide social e nos estratos mais elevados de renda e
propriedade.
Não podemos jogar a responsabilidade desses
problemas gigantescos, herança de um passado distante, exclusivamente no Governo Federal, pois é muito fácil afirmar que o problema são os outros e que os
governantes são os responsáveis por todos os males
da sociedade.
O Brasil somente se tornará o verdadeiro país
do futuro quando todos nós – Governo, sociedade civil, empresários e entidades não-governamentais –
nos unirmos em benefício dos objetivos maiores de
todos os brasileiros, pensando no futuro da Pátria e
no futuro dos nossos filhos, para construirmos uma
sociedade mais justa, mais fraterna e mais igualitária.
Quando a Organização das Nações Unidas elegeu o ano de 2001 como o Ano Internacional do Voluntariado, certamente tinha em vista uma ação de
longo prazo, em que os países refletissem sobre os
graves problemas das desigualdades sociais e valorizassem o trabalho voluntário como uma importante
ferramenta para combater a exclusão social.
O Brasil, como um país populoso e com um
grande contingente de jovens, com grande interesse
em melhorar de vida, em adquirir maiores conhecimentos, em elevar o nível educacional, ganhar maior
capacitação técnica e profissional, certamente tem
todas as condições necessárias para aproveitar esse
enorme potencial de sua juventude, para transformar
o País numa grande nação.
Bastaria uma pequena dose daquilo que somos
capazes de realizar no campo futebolístico, em que
“todos juntos, somos um só coração”, como afirma
essa espécie de hino do futebol brasileiro.
O trabalho voluntário é capaz de promover e dinamizar a solidariedade que existe, muitas vezes la tente, ou escondida no coração dos jovens e de todos
os brasileiros, promovendo a cidadania e a melhoria
das condições de vida de toda a comunidade.
Gostaria de trazer à reflexão de todos as palavras
judiciosas e oportunas da Presidente do Conselho da
Comunidade Solidária, antropóloga Ruth Cardoso:
(...) é preciso lembrar que o voluntário
não leva ajuda exclusivamente à comunidade. Ganham o próprio voluntário, em forma
de compensação pessoal, e o Estado, que
precisa de todas as parcerias possíveis para
fortalecer sua ação social. Isto significa que
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todos – sociedade, governos, setor privado
e, vale lembrar, a mídia – têm a responsabilidade de ajudar na criação de oportunidades para que o cidadão seja voluntário.
Cada necessidade social deve ser uma
oportunidade de ação voluntária.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo,
neste momento, parabenizar a Presidência, os mem bros do Conselho de Administração, a Diretoria Exe cutiva e o corpo de servidores e colaboradores do
Centro de Integração Empresa-Escola, pelo magnífi co trabalho que já realizaram, que estão realizando e,
certamente, continuarão a realizar em benefício do
desenvolvimento sustentado do nosso Brasil.
São iniciativas como essa, em que setores mais
desenvolvidos da sociedade são capazes de cumprir
suas responsabilidades sociais, contribuindo para a
redução das nossas desigualdades, que nos fazem
acreditar firmemente no Brasil como país do futuro,
por ser dotado de um povo generoso, solidário e que
necessita apenas de um pouco de apoio para realizar
grandes obras.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como defensor in transigente do municipalismo, em dezenas de oportunidades já manifestei nesta Tribuna a importância do
trabalho realizado pelos prefeitos em defesa das loca lidades que administram. Afinal de contas, são eles os
legítimos representantes dos verdadeiros anseios da
população e por isso merecem de nós, parlamenta res, o mais profundo respeito e parceria na obtenção
de recursos que propiciem o desenvolvimento de
seus municípios.
No que diz respeito ao meu Estado de Goiás,
cabe aqui ressaltar um aspecto de grande relevância
para os administradores municipais: a união da Ban cada goiana no Congresso Nacional, independente
de questões partidárias, para a aprovação de emen das orçamentárias que irão possibilitar investimentos
em dezenas de municípios no ano que vem.
O trabalho conjunto de Deputados e Senadores
assegurou a inclusão de recursos da ordem de R$
990 milhões para investimentos em grandes obras no
Estado, entre as quais podemos destacar a Estação
de Tratamento de Esgoto de Goiânia e o Metrô de Su perfície, também na Capital, além da conservação e
duplicação das rodovias federais que cortam o territó rio goiano.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, lá se foi o
tempo em que divergências políticas inviabilizavam a
tramitação de emendas orçamentárias ou mesmo em perravam liberação de recursos. Qual parlamentar, em
sã consciência, poderia posicionar-se contra investi -
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mentos de R$ 50 milhões em manutenção e ampliação
de hospitais e centros de reabilitação e readaptação
de pessoas portadores de deficiência física?
E se a maior parte dos recursos foi destinada
para grandes obras, localizadas nos municípios de
contingente populacional superior a 200 mil habitantes, a emenda individual ao Orçamento/2003 permitiu-me atender pleitos não menos importantes de ou tras 20 cidades goianas. Distribuídos de forma equilibrada, os recursos vão proporcionar a construção de
casas populares, postos de saúde, centros comunitários e realização de outras dezenas de obras de infra-estrutura urbana.
Os meus companheiros de Bancada nesta
Casa, Senadores Iris Rezende e Maguito Vilela, também realizaram o mesmo procedimento com mais 40
municípios. Trata-se, a meu ver, de uma justa e transparente divisão de verbas para que um número maior
de cidadãos, de todas as regiões do Estado de Goiás,
possa receber benfeitorias que representam qualidade de vida.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
não poderia deixar de registrar em plenário este im portante sinal de maturidade política experimentado
em meu Estado. Governistas e oposicionistas puderam atender suas bases políticas e ao mesmo tempo
uniram-se em torno dos projetos de maior dimensão
para os goianos.
Assim é que se faz política. Assim é que se dinamiza uma atuação parlamentar. Assim é que se faz,
na prática, a democracia que tanto defendemos para
o dia-a-dia de nossas vidas.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária
de amanhã, a realizar-se às 10 horas, a seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 560, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 560, de 2002, (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão do
seu Parecer nº 1.039, de 2002, Relator: Senador Bello Parga, com votos contrários da Senadora Heloísa
Helena e, em separado, do Senador Roberto Saturni-
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no), que aprova a Programação Monetária para o
quarto trimestre de 2002.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002
Terceira sessão de discussão, em primeiro tur no, da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fernando Ribeiro, que cria compensação financeira, com
parte da receita do imposto de importação, às unida des da Federação que produzirem saldo positivo na
sua balança com o exterior, tendo
Parecer sob nº 532, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Antonio Carlos Junior, favorável, com as Emendas
nºs 1 a 4-CCJ, de redação, que apresenta, e absten ção do Senador Ricardo Santos.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2002,
tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo
Santos, que altera o § 5º do art. 212 da Constituição
Federal (destinação do salário-educação), tendo
Parecer favorável, sob nº 486, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Osmar Dias.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 156, de 2002 (nº 1.229/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Comunicação Comunitária Tucuma ense a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tucumã, Estado do Pará, tendo
Parecer favorável, sob nº 743, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Luiz Otávio.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 187, de 2002 (nº 1.272/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza

Novembro de 2002

a Associação de Moradores de Nova Hidrolândia –
Amnohi a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 744, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Reginaldo
Duarte.
–6–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 197, de 2002 (nº 1.230/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Rádio e TV Lafaiete Educativa e Cultural a executar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Conselheiro Lafaiete,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 915, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Arlindo Porto.
–7–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 200, de 2002 (nº 1.275/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Constelação Associação Cultural a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Chapadão
do Céu, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 745, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
–8–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 201, de 2002 (nº 1.278/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Entre tenimento da Estância Climática de Nuporanga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Nuporanga, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 916, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira Campos.
–9–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 202, de 2002 (nº 1.279/2001, na
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que auto riza a Associação de Radiodifusão Comunitária
Nove de Julho a executar serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Palmeira do Piauí, Estado do
Piauí, tendo
Parecer favorável, sob o nº 794, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Benício Sampaio.
– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 203, de 2002 (nº 1.282/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário de
Lucrécia – ADECOL a executar serviço de radiodifu são comunitária na cidade de Lucrécia, Estado do Rio
Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 795, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Luiz Otávio.
– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 204, de 2002 (nº 1.286/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Radiodifusão Belvede re da Cidade de Itaúna a executar serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 746, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Arlindo Arlindo
Porto.
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Parecer favorável, sob nº 918, de 2002, da Co missão de Educação, Relatora: Senadora Maria do
Carmo Alves.
– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 208, de 2002 (nº 1.292/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Currais Novos a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Currais Novos, Estado do
Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 919, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Adir
Gentil.
– 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 214, de 2002 (nº 1.204/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação do Desenvolvimento Comunitário de
Cacimba de Dentro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cacimba de Dentro,
Estado da Paraíba, tendo
Parecer favorável, sob nº 920, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Adir
Gentil.
– 15 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2002

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2002
Discussão, em tur no único, do Projeto de De creto Legislativo nº 207, de 2002 (nº 1.288/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação de Cultura e Comunicação Ci dade da Paz a executar ser viço de radiodifusão co munitária na cidade de Poloni, Estado de São Paulo, tendo

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 217, de 2002 (nº 1.217/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão
de Altos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Altos, Estado do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob o nº 799, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Benício Sampaio.
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– 16 –

– 19 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 218, de 2002 (nº 1.221/2001, na Câ mara dos Deputados), que autoriza a Associação de
Radiodifusão Comunitária Riacho do Cadoz – ARC
Riacho do Cadoz a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Palmeiras – PI, tendo
Parecer favorável, sob o nº 921, de 2002, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Benício
Sampaio.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 404, de 2002 (nº 1.479/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Rádio Areia Branca Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.028, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Gilvam Borges.

– 17 –

– 20 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 219, de 2002 (nº 1.250/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação do Bairro Setor Aeroporto de Campos
Belos a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campos Belos, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 800, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Valmir
Amaral.
– 18 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 437, de 2002 (nº 1.255/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural e Educacional Santo
Afonso para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.029, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Arlindo Porto.
– 21 –
REQUERIMENTO Nº 519, DE 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 305, de 2002 (nº 1.442/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Fundação Cultural e Educativa Cônego
João Parreiras Vilaça para executar serviço de radio difusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Carmo do Cajuru, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 965, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Arlindo Porto.

Votação, em turno único, do Requerimento nº
519, de 2002, do Senador Lúcio Alcântara, solicitando a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado
nº 90, de 1999, com o Projeto de Lei da Câmara nº 54,
de 2002, por regularem a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 33
minutos.)
(OS. 19803/02)
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Ata da 128ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 14 de novembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão, Amir Lando e Carlos Patrocínio
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Amir Lando – Antero Paes de
Barros – Antonio Carlos Júnior – Antônio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga – Bernardo
Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio – Chico
Sartori – Edison Lobão – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Fernando Ribeiro – Francelino Pereira –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo –
Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena
– Iris Rezende – Jefferson Peres – João Alberto
Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José
Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha
– Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Otavio – Maguito Vilela – Moreira Mendes –
Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna
– Osmar Dias – Ramez Tebet – Renan Calheiros –
Ricardo Santos – Roberto Saturnino – Romero Jucá –
Sebastião Rocha – Tião Viana – Valmir Amaral –
Waldeck Ornelas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 52 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
REQUERIMENTO Nº 540, DE 2002
REQUERIMENTO Nº 009, DE 2002 – CRE
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno do
Senado Federal, requeiro à Vossa Excelência, sejam
solicitadas ao Senhor Ministro de Estado das
Relações Exteriores, Dr. Celso Lafer, as seguintes

informações a respeito de duas noticias veiculadas na
imprensa nacional do dia 12 do corrente (Correio
Brasilense e Gazeta Mercantil, respectivamente),
dando conta sobre veto dos Estados Unidos da
América – EUA à venda de aviões Super Tucano,
produzidos pela Embraer à Força Aérea Colombiana,
e também à venda de frango brasileiro ao Canadá.
Indaga-se:
1. São verdadeiras essas notícias? Caso
afirmativo, qual dispositivo legal internacional
invocado para fundamentar esses vetos?
2. Que medidas estão sendo adotadas pelo
Governo brasileiro para salvaguardar os interesses
do País?
Sala das Comissões,12 de novembro de 2002. –
Senador João Alberto Souza, Presidente em exercício – Roberto Saturnino Autor – Geraldo Melo –
Gilberto Mestrinho – José Sarney – José Agripino
– Mauro Miranda – Tião Viana – Luiz Otavio – Nabor Junior – Bello Parga – Artur Da Tavola – Ludio
Coelho – Geraldo Cândido.
COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
OF. Nº 074 / 2002 – CRE
Brasília, 13 de novembro de 2002
Senhor Presidente
Encaminho a Vossa Excelência o Requerimento
nº 009, de 2002 – CRE, de autoria do Senador
Roberto Saturnino, aprovado na reunião do dia 12 de
novembro, para as providências regimentais.
Atenciosamente, Senador JÉFFERSON PERES,
Presidente da Comissão
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O
requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do art. 216 do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, proposta de emenda à Constituição que será
lida pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Eduardo Suplicy.
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É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 31, DE 2002
Altera os arts. 71 e 75 da Constituição
Federal, estabelecendo prazo para o
julgamento, pelas Casas legislativas, das
contas anualmente prestadas pelos Chefes
do Poder Executivo, em nível federal,
estadual, distrital e municipal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda
ao texto constitucional:
Artigo único. Os arts. 71 e 75 da Constituição
Federal passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 71. ..................................................
..............................................................
§ 5º Se o julgamento das contas do
Presidente da República não se encerrar
dentro de um ano a contar do
encaminhamento do parecer de que trata o
inciso I, serão sobrestadas, até que se
ultime a votação, todas as demais
deliberações em tramitação no Congresso
Nacional, salvo as que tenham prazo
constitucional determinado.
......................................................(NR)
Art. 75. As normas estabelecidas nesta
Seção aplicam-se, no que couber, ao
julgamento das contas de Governadores e
Prefeitos, bem assim à organização,
composição e fiscalização dos Tribunais de
Contas dos Estados e do Distrito Federal, e
dos Tribunais e Conselhos de Contas dos
Municípios.
............ ..........................................(NR)
Justificação
A proposição que estamos apresentando ao
Senado Federal tem por finalidade fixar prazo para o
julgamento das contas anuais de Prefeitos,
Governadores e Presidente da República pelas
Casas legislativas.
Cumpre observar que Constituição estabeleceu
marcos temporais para a remessa da prestação de
contas pelo Presidente da República e para a
elaboração do parecer prévio do Tribunal de Contas
da União, mas quedou silente quanto ao prazo para
julgamento das contas. Dessarte, é possível – e
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acontece na prática – que a análise das prestações
anuais de contas se arraste por anos no Congresso
Nacional, qual fio de Penélope.
Para ilustrar a que nível chegou o retardo na
apreciação das referidas contas, ainda há, pendentes
de julgamento, prestações encaminhadas pelo
ex-Presidente Collor de Mello. Tal fato, sobre reduzir
essa importante função parlamentar a mero
procedimento burocrático destituído de utilidade,
serve de argumento aos que criticam o Congresso
Nacional por sua morosidade na apreciação das
matérias que lhe são submetidas.
Em verdade, esse é um problema comum às
Casas legislativas nos três planos: federal, estadual e
municipal. A situação se revela mais grave quando
verificamos que, em alguns casos, o julgamento é
adrede protelado, com vistas a obstar a conseqüência
advinda da rejeição das contas: a inelegibilidade do
Chefe do Executivo (art. 1º, I, g, da Lei Complementar
nº 64, de 1990). Não é demais salientar que, no caso
dos Municípios, o parecer do Tribunal de Contas só
deixa de prevalecer se a decisão da Câmara em
sentido contrário se der pelo quorum de dois terços
dos membros da Casa (art. 31, § 2º, da CF).
Não se pode diminuir a importância dessa
competência das Casas legislativas. A Constituição
encareceu de tal forma o princípio da prestação de
contas da Administração Pública, que previu como
conseqüência de sua inobservância a intervenção em
Estados e Municípios (arts. 34, VII, d, e 35, II).
O julgamento das contas dos Chefes do
Executivo constitui a fase derradeira do ciclo
planejamento – execução – controle de resultados.
Permitir a ocorrência de um hiato significativo entre as
etapas desse ciclo tem por consectário o seu total
desbaratamento.
É precisamente com esse objetivo de evitar que
a competência legislativa em tela se reduza a simples
formalismo que apresentamos a presente proposta. E
como mecanismo para inibir delongas no julgamento
das contas anuais prestadas pelos Chefes do Poder
Executivo, houvemos por bem sugerir o trancamento
de pauta, a exemplo do que a Emenda Constitucional
nº 32, de 2001, estabeleceu para as medidas
provisórias. Com disposição desse jaez, a inércia ou
relutância em proceder ao julgamento será reduzida,
sob pena de se inviabilizarem as demais atividades
legislativas.
Ante o exposto, tendo em vista a re levância da
pressente Pro posta de Emenda à Constituição, soli -
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citamos o apoio dos nobres colegas para a sua
aprovação.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2002. –
Senador Moreira Mendes – Amir Lando – Edison
Lobão – Carlos Wilson – Fernando Ribeiro – Bello
Parga – Lindberg Cury – Jonas Pinheiro – Nabor
Junior – Antonio Carlos Júnior – Luiz Pontes – Paulo Souto – Geraldo Althoff – Francelino Pereira – Lucio Alcântara – Luiz Pastore – Gilvan Borges – Ge raldo Candido – Roberto Saturnino – Eduardo Su plicy – Tião Viana – Arlindo Porto – Ney Suassuna
– Ricardo Santos – Waldeck Ornelas – Carlos Pa trocínio – Heloísa Helena – Geraldo Melo – José
Alencar – Mauro Miranda – José Agripino.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Nós, representantes do povo brasileiro, reuni dos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberda de, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos,
fundada na harmonia social e comprometida, na or dem interna e internacional, com a solução pacífica
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte Constituição da República Federati va do Brasil.
TÍTULO 1
Dos Princípios Fundamentais
Art. 1º A República Federativa do Brasil, forma da pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado democráti co de direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre ini ciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de representantes eleitos ou
diretamente, nos termos desta Constituição.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congres so Nacional, será exercido com o auxilio do Tribunal
de Contas da União, ao qual compete:
I – apreciar as contas prestadas anualmente
pelo Presidente da República, mediante parecer pré -
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vio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a
contar de seu recebimento;
II – julgar as contas dos administradores e de mais responsáveis por dinheiros, bens e valores pú blicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
poder público federal, e as contas daqueles que de rem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário público;
III – apreciar, para fins de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer titulo, na
administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do
ato concessório;
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, de comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V – fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo;
VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União, mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município;
VII – prestar as informações solicitadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou
por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ile galidade de despesa ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X – sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal;
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XI – representar ao Poder competente sobre ir regularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medi das cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Exe cutivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medi das previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidi rá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte im putação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Na cional, trimestral e anualmente, relatório de suas ativi dades.
Art. 75. As normas estabelecidas nesta Seção
aplicam-se, no que couber, à organização, composi ção e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Esta dos e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e
Conselhos de Contas dos Municípios.
Parágrafo único. As Constituições estaduais disporão sobre os Tribunais de Contas respectivos, que
serão integrados por sete conselheiros.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A pro posta de emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas constan tes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projetos de lei que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
São lidos os seguintes:

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

Nacional pelo próprio Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso do Sul, por intermédio de seu presidente, o Desembargador Rubens Bergonzi Bossay.
Consoante suas ponderações, o Tribunal Regional Eleitoral vem construindo, ao longo de seus 23
anos de existência, uma trajetória institucional pautada pela eficácia e pela transparência, voltada à causa
da legitimação “da vontade eleitoral e democrática da
população sul-mato-grossense”.
O alicerce da importante meta é a convicção de
que, ao avanço democrático, corresponde o aperfeiçoamento do processo eleitoral.
Em resposta a demandas conjunturais, aquela
Corte vem empreendendo uma ampla reestruturação, no intuito de promover a instalação do aparato
tecnológico exigido pelo atual processo eleitoral.
Nessa medida, foram edificadas novas instalações correspondentes às suas atividades e à ampliação do quadro funcional. Para esse novo prédio, o Tribunal Regional Eleitoral sugere a designação de Pa lácio Tuiuiú, em pertinente e oportuna alusão à ave
símbolo de Mato Grosso do Sul, proposta endossada
pelo Congresso Nacional, por intermédio do presente
projeto de lei.
A representatividade do tuiuiú (também conhecido como jaburu) materializa mais um elo entre o Tribunal Regional Eleitoral, a população do Mato Grosso
do Sul e o peculiar ecossistema que caracteriza a re gião do Pantanal.
Nesse sentido, tendo em vista o seu elevado
propósito, encarecemos o acolhimento do presente
projeto de lei pelos ilustres pares.
Sala das Sessões, 13 de novembro de 2002. –
Senador Ramez Tebet.
(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 250, DE 2002
Dá o nome de Palácio Tuiuiú ao pré dio do Tribunal Regional Eleitoral de
Mato Grosso do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Passa a denominar-se Palácio Tuiuiú o
prédio do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso
do Sul.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Justificação
Sólidas razões para a apresentação do presen te projeto de lei foram encaminhadas ao Congresso

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 251, DE 2002
Dispõe sobre incentivos fiscais para
projetos ambientais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º As pessoas físicas e jurídicas poderão
deduzir do Imposto de Renda devido, respectivamente, até oitenta por cento e até quarenta por cento dos
valores efetivamente doados a entidades sem fins lu crativos, para aplicação em projetos destinados a promover o uso sustentável dos recursos naturais e a
preservação do meio ambiente.
Parágrafo único. Aplicam-se às doações mencionadas neste artigo os limites de que tratam o art. 5º,
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o art. 6º, inciso II, e o art. 22, da Lei nº 9.532, de 10 de
dezembro de 1997.
Art. 2º Os projetos referidos nesta lei, acompa nhados de planilhas de custos, serão submetidos ao
Ministério responsável pela política nacional de meio
ambiente e, para serem aprovados, deverão enqua drar-se nas diretrizes, prioridades e normas do Fundo
Nacional do Meio Ambiente, estabelecido por meio da
Lei nº 7.797, de 10 de junho de 1989.
§ 1º É vedado o emprego da parcela incentivada
das doações para remunerar, a qualquer título, mem bro de órgão dirigente das entidades executoras dos
referidos projetos.
§ 2º O controle da execução e a avaliação final
dos projetos de que trata a presente lei serão de res ponsabilidade do órgão a que se refere o caput deste
artigo ou de quem dele receber essa atribuição.
Art. 3º A não-execução, total ou parcial, do pro jeto, nos prazos estipulados em seu cronograma,
obrigará a entidade beneficiada à devolução do valor
do imposto que deixou de ser arrecadado, em termos
proporcionais à parcela não cumprida do projeto,
acrescido de juros e demais encargos previstos na le gislação do imposto de renda.
Art. 4º Sem prejuízo das sanções de natureza
administrativa ou fiscal, incorre em crime aquele que,
recebendo recursos dos incentivos fiscais de que tra ta esta lei, deixar de executar, sem justa causa, os
projetos beneficiados por esses incentivos, ou simu lar sua execução, inclusive com adulteração de valo res ou com uso de documentação inidônea.
Parágrafo único. O crime previsto no caput des te artigo é punível com pena de reclusão de dois a
seis meses e multa de cinqüenta por cento sobre o
valor dos benefícios fiscais recebidos.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Em todo o mundo, a crise financeira do estado
tem limitado severamente sua capacidade de atender
a demandas sociais cada vez maiores e mais comple xas, com o conseqüente comprometimento na prestação de serviços públicos, em termos quantitativos e
qualitativos. Nessas circunstâncias, cresce a percep ção quanto ao importante papel complementar que
pode ser desempenhado pela sociedade civil organi zada no atendimento dessas demandas. Surge, as sim, um novo quadro, caracterizado por um cresci mento notável do chamado Terceiro Setor, com a pre -
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sença de um número cada vez maior de entidades
não-governamentais.
A multiplicação das experiências, tanto em nosso país quanto no exterior, tem levado ao aperfeiçoamento das formas de atuação dessas entidades e
proporcionado um aumento de sua eficiência, de tal
modo que tanto os governos nacionais como os organismos internacionais reconhecem que elas representam, hoje, parceiros imprescindíveis ao Poder Público.
A atuação das organizações não-governamentais tem se disseminado pelos mais diversos setores
da vida social, abrangendo áreas tais como saúde,
educação, assistência à infância, defesa do consumidor, entre outras. Mas é na área ambiental que essa
atuação tem se revelado especialmente fecunda, face
às evidentes dificuldades do Estado brasileiro em se
fazer presente, de modo efetivo, nos mais diversos
pontos de um país com dimensões continentais. Graças ao trabalho dessas entidades, tem se tornado
possível implementar, por todo o território nacional,
um vasto número de projetos voltados para o uso sustentável dos recursos naturais renováveis e a preservação do meio ambiente.
O alcance desse trabalho tão fecundo em ter mos sócio-ambientais tem sido, todavia, severamente
limitado pela carência de recursos com que se defrontam as entidades não-governamentais, que se vêem
obrigadas a disputar as limitadas disponibilidades financeiras do Fundo Nacional do Meio Ambiental
(FNMA), única fonte significativa de apoio financeiro
para projetos ambientais, a fundo perdido, na esfera
pública federal.
O Estado brasileiro tem, tradicionalmente, utili zado os incentivos de natureza fiscal para a implantação de atividades que, por sua natureza, não são ca pazes de atrair o setor privado. Um exemplo recente
dessa política é representado pela Lei nº 8.313, de 23
de dezembro de 1991, que, ao instituir o Programa
Nacional de Apoio à Cultura (PRONAC), criou incentivo a projetos culturais, mediante a aplicação de par celas do imposto sobre a renda, a título de doações,
na implantação desses projetos. Outros segmentos
de cunho social têm sido igualmente contemplados
pelo instituto dos incentivos fiscais.
Pelo projeto de lei ora apresentado, os benefícios fiscais na esfera do imposto de renda, que contemplam a área da cultura, bem como outros setores, são
estendidos, de forma cumulativa, a projetos ambientais, nos limites já previstos na legislação tributária
em vigor. Não se criam, dessa forma, despesas adicionais e o projeto deixa de incorrer em óbices constitu-
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cionais e legais no campo das finanças públicas. Ao
mesmo tempo, a presente proposição estabelece mecanismos de acompanhamento e controle dos proje tos, de modo a assegurar eficiência na utilização dos
incentivos.
Temos a convicção de que o presente projeto de
lei reveste-se de importância estratégica para a supe ração dos grandes desafios ambientais com que nos
defrontamos em nosso país, ao estabelecer um im portante mecanismo de fortalecimento das organiza ções não-governamentais vinculadas ao setor.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2002. –
Senador Waldeck Ornelas.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.532, DE 10 E DEZEMBRO DE 1997
Altera a legislação tributária federal
e dá outras providências.
.................. ..................................................................
Art. 5º A dedução do imposto de renda relativa
aos incentivos fiscais previstos no art. 1º da Lei nº
6.321, de 14 de abril de 1976, no art. 26 da Lei nº
8.313. de 23 de dezembro de 1991, e no inciso I do
art. 4º da Lei nº 8.661, de 1993, não poderá exceder,
quando considerados isoladamente, a quatro por
cento do imposto de renda devido, observado o dis posto no § 4º do art. 3º da Lei nº 9.249, de 1995.
Art. 6º .................................................. ..............
................................................................ ...........
II – o art. 260 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de
1990, com a redação do art. 10 da Lei nº 8.242, de 12
de outubro de 1991, o art. 26 da Lei nº 8.313, de 1991,
e o art. 1º da Lei 8.685, de 20 de julho de 1993, não
poderá exceder a quatro por cento do imposto de ren da devido.
....................................................................................
Art. 22. A soma das deduções a que se referem
os incisos I a III do art. 12 da Lei de nº 9.250, de 1995,
fica limitada a seis por cento do valor do imposto devi do, não sendo aplicáveis limites específicos a quais quer dessas deduções.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 7.797, DE 10 DE JULHO DE 1989
Cria o Fundo Nacional de Meio
Ambiente e dá outras providências.
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O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Fundo Nacional de Meio
Ambiente, com o objetivo de desenvolver os projetos
que visem ao uso racional e sustentável de recursos
naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar
a qualidade de vida da população brasileira.
Art. 2º Constituirão recursos do Fundo Nacional
de Meio Ambiente de que trata o art. 1º desta Lei:
I – dotações orçamentárias da União;
II – recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens móveis e imóveis,
que venha a receber de pessoas físicas e jurídicas;
III – rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração decorrente de apli cações do seu patrimônio;
IV – outros, destinados por lei.
Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas
que fizerem doações ao Fundo Nacional de Meio
Ambiente gozarão dos benefícios da Lei nº 7.505, de
2 de julho de 1986, conforme se dispuser em regulamento.
Art. 3º Os recursos do Fundo Nacional de Meio
Ambiente deverão ser aplicados através de órgãos
públicos dos níveis federal, estadual e municipal ou
de entidades privadas cujos objetivos estejam em
consonância com os objetivos do Fundo Nacional de
Meio Ambiente, desde que não possuam, as referidas
entidades, fins lucrativos.
Art. 4º O Fundo Nacional de Meio Ambiente é
administrado pela Secretaria de Planejamento e Co ordenação da Presidência da República –
SEPLAN/PR, e pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, de
acordo com as diretrizes estabelecidas pelo IBAMA,
respeitadas as atribuições do Conselho Nacional do
Meio Ambiente – CONAMA.
Art. 5º Serão consideradas prioritárias as apli cações de recursos financeiros de que trata esta Lei,
em projetos nas seguintes áreas:
I – Unidade de Conservação;
II – Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico;
III – Educação Ambiental;
IV – Manejo e Extensão Florestal;
V – Desenvolvimento Institucional;
VI – Controle Ambiental;
VIl – Aproveitamento Econômico Racional e
Sustentável da Flora e Fauna Nativas.
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§ 1º Os programas serão periodicamente revis tos, de acordo com os princípios e diretrizes da políti ca nacional de meio ambiente, devendo ser anual mente submetidos ao Congresso Nacional.
§ 2º Sem prejuízo das ações em âmbito nacio nal, será dada prioridade aos projetos que tenham
sua área de atuação na Amazônia Legal.
Art. 6º Dentro de 90 (noventa) dias, a contar da
data da publicação desta Lei, a Secretaria de Planeja mento e Coordenação da Presidência da República –
SEPLAN/PR, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambien te e Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, regula mentarão o Fundo Nacional de Meio Ambiente, fixan do as normas para a obtenção e distribuição de recur sos, assim como as diretrizes e os critérios para sua
aplicação
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 10 de julho de 1989; 168º da Independência
e 101º da República. – JOSÉ SARNEY – Mailson
Ferreira da Nóbrega – João Alves Filho – João Ba tista de Abreu – Rubens Bayma Denys.
....................................................................................
LEI Nº 8.313, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1991
Restabelece princípios da Lei nº
(1)
7.505 , de 2 de julho de 1986, institui o
Programa Nacional de Apoio à Cultura –
PRONAC e dá outras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguin te Lei:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. 1º Fica instituído o Programa Nacional de
Apoio à Cultura – PRONAC, com a finalidade de cap tar e canalizar recursos para o setor de modo a:
I – contribuir para facilitar, a todos, os meios
para o livre acesso às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais;
II – promover e estimular a regionalização da
produção cultural e artística brasileira, com valoriza ção de recursos humanos e conteúdos locais;
III – apoiar, valorizar e difundir o conjunto das
manifestações culturais e seus respectivos criadores;
IV – proteger as expressões culturais dos gru pos formadores da sociedade brasileira e responsá vel pelo pluralismo da cultura nacional;
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V – salvaguardar a sobrevivência e florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira;
VI – preservar os bens materiais e imateriais do
patrimônio cultural e histórico brasileiro;
VII – desenvolver a consciência internacional e
o respeito aos valores culturais de outros povos ou
nações;
VIII – estimular a produção e difusão de bens
culturais de valor universal formadores e informadores de conhecimento, cultura e memória;
IX – priorizar o produto cultural originário do
País.
Art. 2º O PRONAC será implementado através
dos seguintes mecanismos:
I – Fundo Nacional da Cultura – FNC;
II – Fundos de Investimento Cultural e Artístico –
FICART;
III – Incentivo a projetos culturais.
Parágrafo único. Os incentivos criados pela presente Lei somente serão concedidos a projetos culturais que visem a exibição, utilização e circulação pú blicas dos bens culturais deles resultantes, vedada a
concessão de incentivo a obras, produtos, eventos ou
outros decorrentes, destinados ou circunscritos a circuitos privados ou a coleções particulares.
Art. 3º Para cumprimento das finalidades expressas no artigo 1º desta Lei, os projetos culturais
em cujo favor serão captados e canalizados os recursos do PRONAC atenderão, pelo menos, a um dos
seguintes objetivos:
I – incentivo à formação artística e cultural, mediante:
a) concessão de bolsas de estudo, pesquisa e
trabalho, no Brasil ou no exterior, a autores, artistas e
técnicos brasileiros ou estrangeiros residentes no
Brasil;
b) concessão de prêmios a criadores, autores,
artistas, técnicos e suas obras, filmes, espetáculos
musicais e de artes cênicas em concursos e festivais
realizados no Brasil;
c) instalação e manutenção de cursos de caráter cultural ou artístico, destinados a formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal da área da
cultura, em estabelecimentos de ensino sem fins lu crativos;
II – fomento à produção cultural e artística, mediante:
a) produção de discos, vídeos, filmes e outras
formas de reprodução fonovideográfica de caráter
cultural;

790

ANAIS DO SENADO FEDERAL

21678 Sexta-feira 15

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

b) edição de obras relativas às ciências huma nas, às letras e às artes;
c) realização de exposições, festivais de arte,
espetáculos de artes cênicas, de música e de folclore;
d) cobertura de despesas com transporte e se guro de objetos de valor cultural destinados a exposi ções públicas no País e no exterior;
e) realização de exposições, festivais de arte e
espetáculos de artes cênicas ou congêneres;
III – preservação e difusão do patrimônio artísti co, cultural e histórico, mediante:
a) construção, formação, organização, manu tenção, ampliação e equipamento de museus, biblio tecas, arquivos e outras organizações culturais, bem
como de suas seleções e acervos;
b) conservação e restauração de prédios, mo numentos, logradouros, sítios e demais espaços, in clusive naturais, tombados pelos Poderes Públicos;
c) restauração de obras de arte e bens móveis e
imóveis de reconhecido valor cultural;
d) proteção co folclore, do artesanato e das tra dições populares nacionais;
IV – estímulo ao conhecimento dos bens e valo res culturais, mediante:
a) distribuição gratuita e pública de ingressos
para espetáculos culturais e artísticos;
b) levantamentos, estudos e pesquisas na área
da cultura e da arte e de seus vários segmentos;
c) fornecimento de recursos para o FNC e para
fundações culturais com fins específicos ou para mu seus, bibliotecas, arquivos ou outras entidades de ca ráter cultural;
V – apoio a outras atividades culturais e artísti cas, mediante:
a) realização de missões culturais no País e no
exterior, inclusive através do fornecimento de passa gens;
b) contratação de serviços para elaboração de
projetos culturais;
c) ações não previstas nos incisos anteriores e
consideradas relevantes pela Secretaria da Cultura
da Presidência da República – SEC/PR, ouvida a Co missão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC.
CAPÍTULO II
Do Fundo Nacional da Cultura – FNC
Art. 4º Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986,
que passará a denominar-se Fundo Nacional da Cul tura – FNC, com o objetivo de captar e destinar recur -
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sos para projetos culturais compatíveis com as finalidades do PRONAC e de:
I – estimular a distribuição regional eqüitativa
dos recursos a serem aplicados na execução de pro jetos culturais e artísticos;
II – favorecer a visão interestadual, estimulando
projetos que explorem propostas culturais conjuntas,
de enfoque regional;
III – apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aperfeiçoamento profissional e ar tístico dos recursos humanos na área da cultura, a criatividade e a diversidade cultural brasileira;
IV – contribuir para a preservação e proteção do
patrimônio cultural e histórico brasileiro;
V – favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos interesses da coletividade, aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de atendimentos às demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos projetos através de
seus aspectos socioculturais e a priorização de projetos em áreas artísticas e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios.
§ 1º O FNC será administrado pela Secretaria
da Cultura da Presidência da República – SEC/PR e
gerido por seu titular, assessorado por um comitê
constituído dos diretores da SEC/PR e dos presidentes das entidades supervisionadas, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual aprovado pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura – CNIC de
que trata o artigo 32 desta Lei, segundo os princípios
estabelecidos nos artigos 1º e 3º da mesma.
§ 2º Os recursos do FNC serão aplicados em projetos culturais submetidos com parecer de entidade supervisionada competente na área do projeto, ao Comitê
Assessor na forma que dispuser o regulamento.
§ 3º Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente pelas entidades supervisionadas, cabendo a execução financeira à
SEC/PR.
§ 4º Sempre que necessário, as entidades su pervisionadas utilizarão peritos para análise e parecer sobre os projetos, permitida a indenização de
despesas com o deslocamento, quando houver, e
respectivos pro labore e ajuda de custos, conforme
ficar definido no regulamento.
§ 5º O Secretário da Cultu ra da Presidência da
República de signará a unidade da estrutura bá sica
da SEC/PR que funcionará como secretaria executiva do FNC.
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§ 6º Os recursos do FNC não poderão ser utili zados para despesas de manutenção administrativa
da SEC/PR.
§ 7º Ao término do projeto, a SEC/PR efetuará
uma avaliação final de forma a verificar a fiel aplica ção dos recursos, observando as normas e procedi mentos a serem definidos no regulamento desta Lei,
bem como a legislação em vigor.
§ 8º As instituições públicas ou privadas recebe doras de recursos do FNC e executoras de projetos
culturais, cuja avaliação final não for aprovada pela
SFC/PR, nos termos do parágrafo anterior, ficarão
inabilitadas pelo prazo de três anos ao recebimento
de novos recursos, ou enquanto a SEC/PR não pro ceder à reavaliação do parecer inicial.
Art. 5º O FNC é um fundo de natureza contábil,
com prazo indeterminado de duração, que funcionará
sob as formas de apoio a fundo perdido ou de em préstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o re gulamento, e constituído dos seguintes recursos:
I – recursos do Tesouro Nacional;
II – doações, nos termos da legislação vigente;
III – legados;
IV – subvenções e auxílios de entidades de
qualquer natureza, inclusive de organismos internaci onais;
V – saldos não utilizados na execução dos pro jetos a que se referem o Capítulo IV e o presente Ca pítulo desta Lei;
VI – devolução de recursos de projetos previstos
no Capítulo IV e no presente Capítulo desta Lei, e não
iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa;
VII – um por cento da arrecadação dos Fundos
de Investimentos Regionais, a que se refere a Lei nº
(2)
8.167 , de 16 de janeiro de 1991, obedecida na apli cação a respectiva origem geográfica regional;
VIII – um por cento da arrecadação bruta das loterias federais, deduzindo-se este valor do montante
destinado aos prêmios;
IX – reembolso das operações de empréstimo
realizadas através do Fundo, a título de financiamen to reembolsável, observados critérios de remunera ção que, no mínimo, lhes preserve o valor real;
X – resultado das aplicações em títulos públicos
federais, obedecida a legislação vigente sobre a ma téria;
XI – conversão da dívida externa com entidades
e órgãos estrangeiros, unicamente mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministério da Econo mia, Fazenda e Planejamento, observadas as normas
e procedimentos do Banco Central do Brasil;
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XII – saldos de exercícios anteriores;
XIII – recursos de outras fontes.
Art. 6º O FNC financiará até oitenta por cento do
custo total de cada projeto, mediante comprovação,
por parte do proponente, ainda que pessoa jurídica
de direito público, da circunstância de dispor do montante remanescente ou estar habilitado à obtenção do
respectivo financiamento, através de outra fonte devidamente identificada, exceto quanto aos recursos
com destinação especificada na origem.
§ 1º (Vetado.)
§ 2º Poderão ser considerados, para efeito de
totalizarão do valor restante, bens e serviços oferecidos pelo proponente para implementação do projeto,
a serem devidamente avaliados pela SEC/PR.
Art. 7º A SEC/PR estimulará, por meio do FNC,
a composição, por parte de instituições financeiras,
de carteiras para financiamento de projetos culturais,
que levem em conta o caráter social da iniciativa, mediante critérios, normas, garantias e taxas de juros
especiais a serem aprovados pelo Banco Central do
Brasil.
CAPÍTULO III
Dos Fundos de Investimento Cultural
e Artístico – FICAPT
Art. 8º Fica autorizada a constituição de Fundos
de Investimento Cultural e Artístico – FICART, sob a
forma de condomínio, sem personalidade jurídica, caracterizando comunhão de recursos destinados à
aplicação em projetos culturais e artísticos.
Art. 9º São considerados projetos culturais e ar tísticos, para fins de aplicação de recursos dos
FICART, além de outros que assim venham a ser de clarados pela CNIC
I – procuração comercial de instrumentos musicais, bem como de discos, fitas, vídeos, filmes e ou tras formas de reprodução fonovideográficas;
II – a produção comercial de espetáculos teatrais, de dança, música, canto, circo e demais atividades
congêneres;
III – a edição comercial de obras relativas às
ciências, às letras e às artes, bem como de obras de
referência e outras de cunho cultural;
IV – construção, restauração, reparação ou
equipamento de salas e outros ambientes destinados
a atividades com objetivos culturais, de propriedade
de entidades com fins lucrativos
V – outras atividades comerciais ou industrias,
de interesse cultural, assim considerados pela
SEC/PR, ouvida a CNIC.
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Art. 10. Compete a Comissão de Valores Mobi liários, ouvida a SEC/PR, disciplinar a constituição, o
funcionamento e a administração dos FICART, obser vadas as disposições desta lei e as normas gerais
aplicáveis aos fundos de investimento.
Art. 11. Às quotas dos FICART, emitidas sempre
sob a forma nominativa ou escrituras, constituem valores mobiliários sujeitos ao regime da Lei nº 6.385 (3),
de 7 de dezembro de 1976.
Art. 12. O titular das quotas de FICART:
I – não poderá exercer qualquer direito real so bre os bens e direitos integrantes do patrimônio do
Fundo:
II – não responde pessoalmente por qualquer
obrigação legal ou contratual, relativamente aos em preendimentos do Fundo ou da instituição administra dora, salvo quanto à obrigação de pagamento do va lor integral das quotas subscritas.
Art. 13. A instituição administradora de FICART
compete:
I – representá-lo ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente;
II – responder pela evicção de direito, na even tualidade da liquidação deste.
Art. 14. Os rendimentos e ganhos de capital au feridos pelos FICART ficam isentos do imposto sobre
operações de credito, Câmbio e seguro, assim como
do Imposto sobre a renda e Proventos de qualquer
Natureza.
Art. 15. Os rendimentos e ganhos de capital distribuídos pelos FICART, sob qualquer forma, sujei tam- se à incidência do Imposto sobre a Renda na
fonte á alíquota de vinte e cinco por cento.
Parágrafo único. Ficam excluídos da incidência
na fonte da fonte de trata este artigo, os rendimentos
distribuídos a beneficiário pessoal jurídica tributada
com base no lucro real, os quais deverão ser compu tados na declaração anual de rendimentos.
Art. 16. Os ganhos de capital auferidos por pes soas físicas ou jurídicas não tributadas com base no
lucro real, inclusive isentas, decorrentes da alienação
ou resgate de quotas dos FICART, sujeitam- se à inci dência do imposto sobre a renda, à mesma alíquota
prevista para tributação de rendimentos obtidos na
alienação ou resgate de quotas de Fundos Mútuos de
Ações.
§ 1º Considera-se ganho de capital a diferença
positiva entre o valor de cessão ou resgate da quota e
o custo médio atualizado da aplicação, observadas as
datas de aplicação, resgates ou cessão, nos termos
da legislação pertinente.
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§ 2º O ganho de capital será de apurado em relação a cada resgate ou cessão, sendo permitida a
compensação do prejuízo havido em uma operação
com o lucro obtido em outra, da mesma ou diferente
espécie, desde que de renda variável, dentro do mesmo exercício fiscal.
§ 3º O imposto será pago até o último dia útil da
primeira quinzena do mês subseqüente àquele em
que o ganho de capital foi auferido.
§ 4º Os rendimentos e ganhos de capital a que
se referem o caput deste artigo e o artigo anterior,
quando auferidos por investigadores residentes ou
domiciliados no exterior, sujeitam-se à distribuição
sobre a renda, nos termos da legislação aplicável a
esta classe de contribuintes.
Art. 17. O tratamento fiscal previsto nos artigos
precedentes somente incide sobre os rendimentos
decorrentes de aplicações em FICART que atendam
a todos os requisitos previstos na presente Lei e na
respectiva regulamentação a ser baixada pela Comissão de Valores Mobiliários.
Parágrafo único. Os rendimentos e ganhos de
capital auferidos por FICART, que deixem de atender
os requisitos específicos desse tipo de Fundo, sujeitar-se-ão à distribuição prevista no artigo 43 da Lei nº
7.753 (4), de 22 de dezembro de 1988.
CAPÍTULO IV
Do Incentivo a Projetos Culturais
Art. 18. Com o objetivo de incentivar as atividades culturais, a União facultará às pessoas físicas ou
jurídicas a opção pela aplicação de parcelas do
Imposto sobre a Renda a título de doações ou patrocínios, tanto no apoio a projetos culturais apresentados por pessoas físicas ou por pessoas jurídicas de
natureza cultural, de caráter privado, como através de
contribuições ao FNC, nos termos do artigo 5º desta
Lei, desde que os projetos atendam aos critérios es tabelecidos no artigo 1º desta Lei, em torno dos quais
será dada prioridade de execução pela CNIC.
Art. 19. Os projetos culturais previstos nesta Lei
serão apresentados a SEC/PR, ou a quem esta delegar a atribuição, acompanhados de planilha de cus tos, para aprovação de seu enquadramento nos objetivos do PRONAC e posterior encaminhamento a
CNIC para decisão final.
§ 1º No prazo máximo de noventa dias do seu
recebimento poderá a SEC/PR notificar o proponente
do projeto de não fazer jus aos benefícios pretendidos
informando os motivos da decisão.
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§ 2º Da notificação que se refere o parágrafo anterior, caberá recurso à CNIC, que deverá decidir no
prazo de sessenta dias.
§ 3º (Vetado.)
§ 4º (Vetado.)
§ 5º (Vetado.)
§ 6º A provação somente terá eficácia após pu blicação de ato oficial contendo o título do projeto
aprovado e a instituição por ele responsável, o valor
autorizado para obtenção de doação ou patrocínio e o
prazo de validade da autorização.
§ 7º A SEC/PR publicará anualmente ate 28 de
fevereiro, montante de recursos autorizados no exercício anterior pela CNIC, nos temos do disposto nesta
Lei, devidamente discriminados por beneficiário.
Art. 20. Os projetos aprovados do artigo anterior
serão, durante sua execução, acompanhados e avali ados pela SEC/PR ou quem receber a delegação
destas atribuições.
§ 1º A SEC/PR, após o término da execução dos
projetos previstos neste artigo, deverá, no prazo de
seis meses, fazer uma avaliação final da aplicação
correta dos recursos recebidos, podendo inibir seus
responsáveis pelo prazo de até três anos.
§ 2º Da Decisão da SEC/PR caberá recursos à
CNIC, que decidirá no prazo de sessenta dias.
§ 3º Tribunal de Contas da União incluirá em seu
parecer prévio sobre as contas do Presidente da Re pública análise relativa á avaliação de que trata este
artigo.
Art. 21. As entidades incentivadoras e captado ras de que trata este Capítulo deverão comunicar, na
forma que venha a ser estipuladas pelo Ministério da
Economia, Fazenda e Planejamento, e SEC/PR, os
aportes financeiros realizados e recebidos, bem
como as entidades captadoras efetuar a comprova ção de sua aplicação.
Art. 22. Os projetos enquadrados nos objetivos
de desta Lei não poderão ser objeto de apreciação
quanto ao seu valor artístico ou cultural.
Art. 23. Para fins desta Lei, considera-se:
I – (Vetado.)
II – patrocínio: a transferência de numerário,
com finalidade promocional ou a cobertura pelo con tribuinte do Imposto sobre a Renda e Proventos e Qu alquer Natureza, de gastos, ou a utilização de bem
móvel ou imóvel do seu patrimônio, sem a transferên cia de domínio, para a realização, por outra pessoa física ou jurídica de atividade cultural com ou sem fina lidade lucrativa prevista na artigo 3º desta Lei.
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§ 1º Constitui infração a esta Lei o recebimento
pelo patrocinador, de qualquer vantagem financeira
ou material em decorrência do patrocínio que efetuar.
§ 2º As transferências definidas neste artigo não
estão sujeitas ao recolhimento do imposto sobre a
renda na fonte.
Art. 24. Para os fins deste Capítulo, equipara-se
a doações, nos termos do regulamento:
I – distribuições gratuitas de ingressos para
eventos de caráter artístico-cultural por pessoas jurídicas a seus empregados e dependentes legais;
II – despesas efetuadas por pessoas físicas ou
jurídicas com o objetivo de conservar, preservar ou
restaurar bens de suas propriedades ou sob sua posse legítima, tombados pelo Governo Federal, desde
que atendidas as seguintes disposições:
a) preliminar definição, pelo lnstituto Brasileiro
do Patrimônio Cultural – IBPC, das normas e critérios
técnicos que deverão reger os projetos e orçamentos
de que trata este inciso;
b) aprovação prévia, pelo IBPC, dos projetos e
respectivos orçamentos de execução de obras:
c) posterior certificação, pelo referido órgão, das
despesas efetivamente realizadas e das circunstâncias de terem sido obras executadas de acordo com os
projetos aprovados.
Art. 25. Projetos a serem apresentados por pessoas físicas ou pessoas jurídicas, de natureza cultural
para fins de incentivo, objetivarão desenvolver as formas de expressão, os modos de criar e fazer, os pro cessos de preservação e proteção do patrimônio cultural brasileiro, e os estudos e métodos de interpretação da realidade cultural, bem como contribuir para
propiciar meios, à população em geral, permitam o
conhecimento dos bens e valores ar tísticos e culturais, compreendendo entre outros, os seguintes segmentos:
I – teatro, dança, circo, ópera, mímica e congêneres;
II – produção cinematográfica, videográfica, fotográfica, discográfica e congêneres;
III – literatura, inclusive obras de referência;
IV – música;
V – artes plásticas, ar tes gráficas, gravuras, cartazes, filatelia e outras congêneres;
VI – folclore e ar tesanato;
VII – patrimônio cultural, inclusive histórico, ar quitetônico, arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e demais acervos;
VIII – humanidades; e
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IX – rádio e televisão, educativas e culturais, de
caráter não-comercial.
Parágrafo único. Os projetos culturais relaciona dos com os segmentos culturais do inciso II deste ar tigo deverão beneficiar, única e exclusivamente, produ ções independentes conforme definir o regulamento
desta lei.
Art. 26. O doador ou patrocinador poderá dedu zir do imposto devido na declaração do Imposto sobre
a Renda os valores efetivamente contribuídos em fa vor de projetos culturais aprovados de acordo com os
dispositivos desta lei, tendo como base os seguintes
percentuais:
I – no caso das pessoas físicas, oitenta por cen to das doações e sessenta por cento dos patrocínios;
II – no caso das pessoas jurídicas tributadas
com base no lucro real, quarenta por cento das doações e trinta por cento dos patrocínios.
§ 1º A pessoa jurídica tributada com base no lu cro real poderá abater as doações e patrocínios como
despesa operacional.
§ 2º O valor máximo das deduções de que trata
o caput deste artigo será fixado anualmente pelo
Presidente da República, com base em um percentu al da renda tributável das pessoas físicas e do impos to devido por pessoas jurídicas tributadas com base
no lucro real.
§ 3º Os benefícios de que trata este artigo não
excluem ou reduzem outros benefícios, abatimentos
e deduções em vigor, em especial as doações a entidades de utilidade pública efetuadas por pessoas físi cas ou jurídicas.
§ 4º (Vetado)
§ 5º O Poder Executivo estabelecerá mecanismo
de prevenção do valor real das contribuições em favor de
projetos culturais, relativamente a este Capítulo.
Art. 27. A doação ou o patrocínio não poderá ser
efetuada a pessoa ou instituição vinculada ao agente.
§ 1º Consideram-se vinculados ao doador ou
patrocinador:
a) a pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja titular, administrador, gerente, acionista ou
sócio, na data da operação, ou nos doze meses anteriores;
b) o cônjuge, os parentes até o terceiro grau, in clusive os afins, e os dependentes do doador ou pa trocinador ou dos titulares, administradores, acionis tas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao doador
ou patrocinador, nos termos da alínea anterior;
c) outra pessoa jurídica da qual o doador ou patrocinador seja sócio.
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§ 2º Não se consideram vinculadas as instituições culturais sem fins lucrativos, criadas pelo doador
ou patrocinador, desde que, devidamente construídas e em funcionamento, na forma da legislação em
vigor e aprovadas pela CNIC.
Art. 28. Nenhuma aplicação dos recursos previstos nesta lei poderá ser feita de qualquer tipo de intermediação.
Parágrafo único. A contratação de serviços ne cessários à elaboração de projetos para obtenção de
doação, patrocínio ou investimentos não configura a
intermediação referida neste artigo.
Art. 29. Os recursos provenientes de doações
ou patrocínios deverão ser depositados e movimentados, em conta bancária específica, em nome do beneficiário, e a respectiva prestação de contas deverá
ser feita nos temos do regulamento da presente lei.
Parágrafo único. Não serão consideradas, para
fins de comprovação do incentivo, as contribuições, em
relação às quais não se observe esta determinação.
Art. 30. As infrações aos dispositivos deste Capítulo, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o doador ou patrocinador ao pagamento do
valor atualizado do Imposto sobre a Renda devido em
relação a cada exercício financeiro, além das penalidades e demais acréscimos previstos na legislação
que rege a espécie.
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo,
considera-se solidariamente responsável por inadimplência ou irregularidade verificada a pessoa física ou
jurídica propositora do projeto.
CAPÍTULO V
Das disposições Gerais e Transitórias
Art. 31. Com finalidade de garantir a participa ção comunitária, a representação de artistas e criadores no trato oficial dos assuntos da cultura e a organização nacional sistêmica da área, o Governo
Federal estimulará a institucionalização de Conselhos de Cultura no Distrito Federal, nos Estados e
nos Municípios.
Art. 32. Fica instituída a Comissão Nacional de
Incentivos à Cultura – CNIC, com a seguinte composição:
I – o Secretário da Cultura da Presidência da
República;
II – os presidentes das entidades supervisionadas pela SECIPR;
III – o presidente da entidade nacional que congrega os secretários de Cultura as unidades federadas;
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IV – um representante do empresariado brasi leiro;
V – seis representantes de en tidades associa tivas dos setores culturais e ar tísticos de âmbito na cional.
§ 1º A CNIC será presidida pela autoridade refe rida no inciso I deste ar tigo que, para fins de desem pate, terá voto de qualidade.
§ 2º Os mandatos, a in dicação e a escolha dos
representantes a que se referem os incisos IV e V
deste ar tigo, as sim como a competência da CNIC,
serão es tipulados e definidos pelo regulamento
desta lei.
Art. 33. A SEC/PR, com a finalidade de estipular
e valorizar a arte e a cultura, estabelecerá um sistema
de premiação anual que reconheça as contribuições
mais significativas para a área:
I – de artistas ou grupos de artistas brasileiros
ou residentes no Brasil, pelo conjunto de sua obra por
abras individuais;
II – de profissionais de área do patrimônio cul tural;
III – de estudiosos e autores na interpretação
crítica da cultura nacional, através de ensaios, estudos e pesquisas.
Art. 34. Fica instituída a Ordem do Mérito Cultu ral, cujo estatuto será aprovado por decreto do Poder
Executivo, sendo que as distinções serão concedidas
pelo Presidente da República, em ato solene, às pes soas que, por sua atuação profissional ou como in centivadoras das artes e da cultura, merecem reco nhecimento.
Art. 35. Os recursos destinados ao então Fundo
de Promoção Cultural, nos termos do artigo 1º, § 6º,
da Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, serão recolhi dos ao Tesouro Nacional para aplicação pelo FNC,
observada a sua finalidade.
Art. 36. O Departamento da Receita Federal, do
Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, no
exercício de suas atribuições específicas, fiscalizará
a efetiva execução desta lei, no que se refere à aplica ção de incentivos fiscais nela previstos.
Art. 37. O Poder Executivo, a fim de atender ao
disposto no artigo 26, § 2º desta lei, adequando-o às
disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, envi ará, no prazo de 30 dias, mensagem ao Congresso
Nacional, estabelecendo o total da renúncia fiscal e
correspondente cancelamento de despesas orça mentárias.
Art. 38. Na hipótese de dolo, fraude ou simula ção, inclusive no caso de desvio de objeto, será apli cada, ao doador e ao beneficiário, a multa correspon -
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dente a duas vezes o valor da vantagem recebida indevidamente.
Art. 39. Constitui crime, punível com a reclusão
de dois a seis meses e multa de vinte por cento do valor do projeto, qualquer discriminação de natureza política que atente contra a liberdade de expressão, de
atividade intelectual e artística, de consciência ou
crença, no andamento dos projetos a que se referem
esta lei.
Art. 40. Constitui crime, punível, com reclusão
de dois a seis meses e multa de vinte por cento do valor do projeto, obter redução do Imposto sobre a Renda utilizando-se fraudulentamente de qualquer benefício desta lei.
§ 1º No caso de pessoa jurídica, respondem
pelo crime o acionista controlador e os administradores que para ele tenham concorrido.
§ 2º Na mesma pena, incorre aquele que, recebendo recursos, bens ou valores em função desta lei,
deixe de promover, sem justa causa, atividade cultural objeto do incentivo.
Art. 41. O Poder Executivo, no prazo de sessenta dias, regulamentará a presente lei.
Art. 42. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 43. Revogam-se as disposições em contrário. – FERNANDO COLLOR, Presidente da República – Jarbas Passarinho.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Su plicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 541, DE 2002
Nos termos do art. 8º, inciso II, c/c art. 216, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro informações do Tribunal de Contas da União sobre
os convênios 424304, 424745, 425394, 430593,
433567, 436811, 438758, 439842, 443274, 445420,
451177, 451319 e 465607, todos tendo como convenente a Prefeitura Municipal de Laranjal do Jarí – AP,
conforme listagem anexa.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2002. –
Senador Gilvam Borges.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O reque rimento lido será publicado e votado na próxima ses são deliberativa ordinária.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encer rou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
às seguintes matérias:
– Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2002 –
Complementar, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 87,
de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o im posto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação, e dá outras provi dências (tramitando em conjunto com o Projeto de Lei
do Senado nº 22/2002-Complementar); e
– Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2002, da
Comissão Especial – Rio São Francisco, que dá nova
redação ao art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, que institui a Política Nacional de Gerencia mento de Recursos Hídricos, para alterar a destina ção dos recursos financeiros provenientes da cobran ça pelo uso dos recursos hídricos.
Aos projetos não foram oferecidas emendas.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 22 e 128, de
2002-Complementares encontram-se em regime de
urgência e constarão da pauta do próximo dia 19, terça-feira.
O Projeto de Lei do Senado nº 240, de 2002,
será incluído em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há ora dores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy, por 20 minutos.
A SRA HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, solicito a minha inscrição para uma comunicação inadiável, antes da Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senado ra, V. Exª será inscrita.
Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Senador Edison Lobão, Srªs e
Srs. Senadores, inicialmente, quero registrar a impor tância da decisão do Presidente do Iraque, Saddam
Hussein, de acatar a resolução da ONU, mesmo ten do o seu parlamento recomendado a não aceitação,
permitindo que, de pronto, a partir de segunda-feira,
possam os inspetores da comissão especial da Organização iniciar as averiguações sobre a produção ou
não de armas de destruição em massa, químicas ou
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nucleares, em todo e qualquer lugar do Iraque –fábricas, instalações as mais diversas e, inclusive, nos palácios do governo.
Antes, o governo iraquiano havia criado dificuldades em relação à inspeção em determinados lugares. Como havia indícios de produção de algum tipo
de arma química ou de destruição em massa, o Con selho de Segurança da ONU, os órgãos de inteligência do governo inglês, norte-americano e francês avaliaram que seria importante dar esse passo.
As declarações feitas, ao longo dos últimos meses, pelo Presidente George Bush pareciam indicar
que se iria iniciar um ataque por ação unilateral ou,
talvez, com o apoio de um de seus principais aliados,
o governo do Reino Unido, de Tony Blair. De alguma
maneira, acabou resultando em um caminho de bom
senso. Para isso, foram importantes as opiniões dos
governos da França, Alemanha, China e Rússia,
como também as grandes manifestações realizadas
nesse último final de semana em Florença, Londres,
Frankfurt e tantas capitais européias. Inclusive em
São Paulo houve uma grande manifestação pela paz.
As manifestações populares em todas as grandes cidades do mundo para que se evite a morte de seres
humanos como meio de resolver os problemas, tam bém estão sendo fundamentais. Quero, portanto, as sinalar que está sendo muito importante o desenrolar
dos acontecimentos nos últimos dias, com a aceitação pelo governo iraquiano da resolução da ONU. Foi
importante, para tanto, a colaboração e a iniciativa
muito forte do Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan,
assim como do Secretário Colin Powel, do Governo
George Bush, que teve também uma iniciativa de diálogo com os diversos governos, que me parece foi
muito proveitosa. Colin Powel, de alguma maneira,
ouviu os argumentos mais sensatos daqueles que
avaliavam que tudo deveria ser feito antes que se decidisse por uma iniciativa bélica. E é importante registrar que, por todo o mundo, há sinais de que houve
uma aceitação muito positiva dessa decisão. Espero
que caminhemos na melhor direção possível.
Sr. Presidente, gostaria, agora, de passar à análise de um tema importante que vem sendo definido
como prioritário para o Governo eleito de Luiz Inácio
Lula da Silva: o combate à fome e à miséria. Trata-se
de algo que precisamos saudar, a maneira como o
Governo Lula resolveu que o combate à fome e à miséria no Brasil constitui seu objetivo fundamental.
Fiz algumas sugestões, num ofício enviado no
dia 04 de novembro último ao Presidente Luiz Inácio
Lula da Silva, ao Coordenador da equipe de transição, Antonio Palocci, e ao Prof. José Graziano da Sil-
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va, responsável pela elaboração de um programa de
segurança alimentar e de combate à fome e à miséria
na equipe de transição.
Eu gostaria aqui, Sr. Presidente, em
primeiro lugar, de ler um comunicado que eu
e o Prof. José Graziano da Silva, juntamente
com Maya Takagi e Walter Belik, firmamos
no último dia 04, para, em seguida, fazer al guns comentários:
Em encontro realizado com membros
da equipe de transição com coordenadores
executivos do Projeto Fome Zero e o Senador Eduardo Suplicy, realizado em 04 de novembro de 2002, o Senador Suplicy entregou uma carta dirigida ao Presidente eleito,
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, ao Sr. José
Graziano da Silva e ao coordenador da
equipe de transição, Sr. Antonio Palocci, no
qual traz uma série de reflexões e sugestões sobre as vantagens e desvantagens da
instituição dos cartões de alimentação e a
importância da melhor coordenação de esforços por parte dos governos da União, dos
estados e dos municípios visando à garantia
de uma renda necessária, seja através do
cartão de alimentação ou de formas de ren da mínima e bolsa-escola. Em função das
considerações apresentadas na carta e da
reunião realizada, chegou-se às seguintes
conclusões:
1. O tema do combate à fome é funda mental hoje no Brasil. A declaração do pre sidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, no
primeiro dia após os resultados das eleições, foi emblemática no sentido de trazer
para o centro do debate o combate à fome e
o resgate social em favor dos excluídos e
dos discriminados. Segundo suas palavras,
“a maioria da sociedade brasileira votou
pela adoção de outro modelo econômico e
social, capaz de assegurar a retomada do
crescimento e do desenvolvimento econômico com geração de emprego e distribuição
de renda”.
2. O problema da fome está associado
à falta de poder aquisitivo e não à falta de
produção de alimentos. Segundo estimativas da FAO – Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, o Brasil tem uma disponibilidade per capita de
alimentos equivalente a 2.960Kcal/dia, bas-
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tante acima do mínimo recomendado, de
1.900Kcal. Há, no entanto, uma grande parcela de subnutridos com um consumo médio de 1.650Kcal/pessoa/dia, de tal forma
que estamos classificados pela FAO na ca tegoria 3 (de 1 a 5 para proporções crescentes de subnutridos) juntamente com países
como a Nigéria, Paraguai e Colômbia.
3. O combate à fome exige um conjunto de políticas públicas articuladas entre si,
entre as quais devemos destacar as políticas de distribuição de renda, de riqueza e
de promoção da cidadania. Merecem destaque, no caso brasileiro, as políticas estruturais de geração de emprego e renda, a reforma agrária, o incentivo à agricultura familiar e as políticas de Bolsa-Escola e Renda
Mínima.
4. No entanto, conforme explicitado no
livro “Combate à Fome e à Pobreza Rural”,
organizado pela equipe do Projeto Fome
Zero e editado pelo Instituto Cidadania, o
combate à fome não é sinônimo de combate
à pobreza. “Não é possível eliminar a forme
esperando que a renda cresça e seja mais
bem distribuída”. São necessárias políticas
específicas para fornecer os meios básicos
para sobrevivência das famílias sem condições econômicas, ao mesmo tempo em que
criem mecanismos dinâmicos em outras
áreas da economia, como a produção e a
distribuição de alimentos, servindo também
como mecanismos educativos para a libertação da dependência dessas políticas específicas.
5. Por isso, o combate à fome exige
políticas complementares específicas, como
as do cartão de alimentação, a formação de
estoques de alimentos de segurança, o
combate à desnutrição materno-infantil, a
educação alimentar e a ampliação da alimentação escolar.
Conforme entrevista realizada pelo Se nador Eduardo Suplicy – que consta em seu
livro: “Renda de Cidadania – a Saída é pela
Porta” (editado pela Cortez Editora e Fundação Perseu Abramo), com James Tobin, um
dos idealizadores da política de Renda Mínima – como o imposto de renda negativo (ou
o renda básica) envolve um volume muito
grande de recursos para ser aplicado de
pronto em uma situação de emergência, um
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sistema baseado nos cartões de alimentos
pode ser um passo inicial no caminho da
Renda Básica ou de Cidadania.
Esse é o ponto sobre o qual farei algu mas reflexões em seguida.
6. O fortalecimento das políticas locais
– para áreas metropolitanas e rurais, além
do incentivo ao desenvolvimento das pequenas e médias cidades – é outro aspecto es sencial do programa que apresentamos
para o país.
7. O conjunto dessas políticas, coorde nado por uma instância de governo ligada
diretamente à Presidência da República,
permitirá implantar uma política de segurança alimentar no País, visando garantir o direito fundamental à alimentação de qualidade.
8. Uma política de segurança alimen tar, devidamente articulada nos três níveis
de governo (federal, estadual e municipal) e
com a participação da sociedade civil, será
o embrião do novo modelo de desenvolvimento econômico e social que o governo
Lula pretende para o País. As experiências
bem-sucedidas atualmente existentes, sejam por parte de órgãos públicos, sejam por
parte da sociedade civil organizada, serão
aproveitadas e ampliadas dentro do possível
pelo nosso governo.
9. A implantação de um programa pilo to de segurança alimentar atingirá prioritariamente os municípios e regiões do País em
situação de risco, como os atingidos pela
seca e as regiões com bolsões de pobreza.
10. Nas próximas semanas, a equipe
de transição deverá levantar todas as informações necessárias e, ao mesmo tempo,
participará de debates com todos aqueles
que tenham acumulado experiências relevantes no combate à fome e à miséria com
o intuito de detalhar a implantação do projeto Fome Zero. Essas ações incluem a participação em seminários e discussões públicas que as diversas instituições estarão or ganizando para que possamos chegar às
formas efetivas de combate à fome e à miséria no Brasil.
Sr. Presidente, assinalo que o IBGE, desde on tem, está realizando um simpósio de grande impor tância sobre a maneira de superarmos o problema
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da fome e da miséria no Brasil. Está participando o
professor inglês Peter Townsend, da Universidade
de Londres, que faz sua primeira visita ao Brasil. Se gundo as palavras dele, devemos estabelecer práticas universais, pois não acredita que ricos que pas sassem por períodos difíceis gostariam de receber
cupons de alimento. Isso foi dito por Peter Townsend
em sua palestra ontem. S. Sª dá aula de políticas sociais internacionais na London School of Economics
e é considerado um dos mais importantes especialistas nessa área.
Quero ressaltar que, segundo informa a imprensa hoje, o Professor Peter Townsend terá a possibilidade de dialogar com os responsáveis pelo Projeto
Fome Zero em São Paulo.
Eu gostaria de assinalar que está presente, na
tribuna de honra do Senado, o Secretário de Planejamento de Belo Horizonte, Maurício Borges Lemos,
que, inclusive, está cooperando com a equipe de transição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A respeito desse assunto, Sr. Presidente, eu
gostaria de informar que no último domingo estive na
cidade de Tiradentes, no bairro Castro Alves. Visitei a
favela em que mora o Sr. Francisco Aparecido Vicente, nascido em Ribeirão Preto, em 1963, com sua es posa, Maria José Pedrosa da Silva, nascida no Rio de
Janeiro em 1966, portanto, com 36 anos, e que participaram do programa do horário eleitoral pelo PT,
quando o Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva,
fazia campanha, portanto, há cerca de um mês. Na
ocasião, foi apresentada a história do Sr. Francisco,
que tem como principal atividade econômica a coleta
de materiais recicláveis. Ele próprio – sem a ajuda de
qualquer animal – puxa a sua carrocinha na favela
Castro Alves.
Ele mora em uma rua não asfaltada, onde,
quando chove, há muita lama e muita poeira, nos dias
de calor. A família vive em um casebre muito simples
com suas cinco crianças. Em verdade, quando foi fei ta a reportagem, ele tinha apenas quatro filhos. Hoje,
tem cinco, tendo a última, Débora Pedrosa Vicente,
um mês de idade, pois nasceu em 20 de setembro
passado. Ele tem o Johnny, nascido em 2001; Sirley,
em 1998; o Adriano, em 1994 e o Francisco Aparecido
Vicente Júnior, nascido em 2000. São, portanto, cinco
crianças tendo a mais velha, o Adriano, oito anos de
idade.
Consegue obter o Sr. Francisco Aparecido Vicente cerca de R$5,00 por mês na sua atividade de catador de papel, papelão, materiais plásticos e de alumínio, vendendo o material que pega nas ruas. Não con -
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seguiu, nos últimos 2, 3 anos, qualquer emprego regu lar. Por isso essa foi a sua atividade econômica.
Ora, eu resolvi visitá-lo, bem como os morado res de sua rua, uma vez que ele está inscrito no Pro grama de Garantia de Renda Mínima Associado à
Educação, que a Prefeitura Municipal de São Paulo
instituiu nesse distrito, que é um dos mais carentes do
Município de São Paulo.
Tive a oportunidade de dialogar com ele e tam bém com outras famílias para saber se preferiam re ceber um cupom de alimentação no lugar da transferência de renda na forma monetária. A opinião praticamente unânime de todos os moradores, inclusive
do Sr. Francisco Aparecido Vicente, é a de que será
sempre melhor receber a transferência de renda,
como um direito à cidadania, na forma monetária,
porque lhes permite a maior liberdade de escolha.
Eu tive também a oportunidade, na última se gunda-feira à noite, de ir à escola Maria Montessori,
na cidade Líder, no Bairro de Itaquera, onde se reuni ram, aproximadamente, duzentas mães beneficiárias
do Programa de Renda Mínima, do Município de São
Paulo, há aproximadamente um ano.
Ali, presente inclusive a coordenadora do Programa de Renda Mínima Associada à Educação, Srª Ana
Fonseca, tivemos a oportunidade de estabelecer um
diálogo sobre as vantagens e as desvantagens do pa gamento da renda mínima em cupons de alimentação,
seja integralmente ou parcialmente, e as do pagamento
em forma monetária. Depois de profunda discussão, as
mães ali presentes, aproximadamente duzentas, chegaram à conclusão de que o pagamento será mais ade quado se for feito em forma monetária.
Ainda hoje, farei uma comunicação ao Presi dente Lula e ao coordenador do governo de transição,
Antônio Palocci, bem como ao meu caro amigo José
Graziano da Silva, para transmitir-lhes essas informa ções que se juntam às observações de especialistas,
como as do Professor Peter Townsend, que hoje está
visitando o Brasil, trazendo uma opinião que conside ramos relevante. Saudamos o Presidente Luís Inácio
Lula da Silva por estar iniciando uma nova era no Brasil, dando prioridade total ao combate à fome e à mi séria. Tenho certeza de que esse objetivo será alcan çado.
O Presidente do IBGE, Sérgio Besserman, destacou o estabelecimento de uma linha oficial de po breza no Brasil. O Senado Federal já aprovou, por
unanimidade, projeto de lei de minha autoria que ins titui essa linha de pobreza. Ressalto ainda que esse
projeto se encontra na Câmara dos Deputados,
aguardando parecer do Deputado Armando Monteiro.
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Então, sugeri que S. Exª entrasse em contato direto
com o Presidente do IBGE e os responsáveis por este
seminário, que se realiza no Rio de Janeiro, a fim de
ter mais elementos para o seu parecer.
Sr. Presidente, aguardo com grande expectativa
o parecer que o Senador Francelino Pereira, aqui presente, está concluindo a respeito do projeto de lei que
institui uma renda básica de cidadania. A sua contribuição será muito importante, querido Senador Francelino Pereira. Avalio que V. Exª, que tem uma experiência extraordinária como homem público neste
País, tendo sido Governador do Estado de Minas, Deputado em tantas ocasiões e Senador, meu colega,
sempre contribuindo com proposições e idéias, certamente estará dando uma contribuição fundamental
para os destinos de nosso País.
Quero colaborar o máximo que puder para que o
Senador Francelino Pereira possa apresentar ao Se nado Federal uma contribuição de grande relevância.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Eduardo Siqueira Campos.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Carlos Wilson.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, hoje, na cidade de Salvador, na Bahia, o Senado da República estará representado em
mais uma etapa do debate sobre a reforma do Poder
Judiciário no Brasil, na pessoa de um dos homens mais
competentes, mais lúcidos, sempre devotado ao Direito,
com uma longa vida ligada à magistratura do País, es pecialmente nesta Casa: o nosso eminente amigo e Senador Bernardo Cabral. S. Exª está deixando o Senado
no fim de janeiro do próximo ano e o faz em paz e de
consciência tranqüila, pois tem trilhado uma vida digna,
honrada, marcada pelo caráter, pela inteligência, pela
lucidez, pelo talento, merecendo sempre a consideração do Senado, por ser um dos homens públicos mais
competentes e honrados desta Casa.
Sua presença hoje em Salvador é para participar do Congresso realizado pela Ordem dos Advogados do Brasil, para tratar especificamente da reforma
do Judiciário.
Esta Casa conhece o empenho com que S. Exª
vem atuando para aprovar a reforma do Judiciário,
exatamente por dizer respeito a uma das áreas mais
importantes da vida republicana no Brasil.
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É certo que presença de Bernardo Cabral como
presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania faz aumentar o interesse dos senadores nos
projetos que por ali tramitam, todos de grande signifi cação para o Brasil.
É importante a presença de S.Exª nos debates
da Ordem dos Advogados do Brasil, em seu Con gresso que se realiza em Salvador, instalado com a
presença do futuro Presidente da República, Luiz
Inácio Lula da Silva. É a OAB se esforçando para
que toda a Nação par ticipe dos debates relativos ao
Direito no País.
Correm nesta Casa, não apenas no murmúrio
dos gabinetes ou dos corredores, não apenas na con versa informal com os Senadores, boatos sobre a tentativa de se adiar o debate sobre a reforma do Poder
Judiciário. A alegação principal é que o Senado Fede ral estaria agindo com pressa na discussão e votação
da matéria, que ainda vai à Câmara dos Deputados.
Alega-se que seria preferível deixar a questão para o
Congresso que se instalará em fevereiro do próximo
ano, e para o futuro Governo.
Ora, a reforma já se arrasta por dez anos.
Adiá-la agora para o próximo ano significará, na certa, engavetá-la por mais quatro anos. E por quê? Porque, como todos sabemos, a prioridade anunciada
pelo governo que se instalará em janeiro é a votação
da reforma da Previdência, da reforma tributária, da
reforma da legislação trabalhista e da regulamenta ção do art. 192 da Constituição, que trata do Sistema
Financeiro Nacional.
Não estou entrando no mérito dessas priorida des. Entendo bem a importância crucial dessas refor mas. Estou dizendo apenas que, sendo complexas,
exigem exaustiva negociação política no Congresso
e, naturalmente, demandarão tempo para serem
aprovadas. E a reforma do Judiciário, não sendo prioritária, se arrastará através do tempo, buscando nova
oportunidade de aprovação. Não é prioritária? É prioritária sim, porque a situação em que se encontram os
Tribunais Superiores no Brasil e o Judiciário nos Esta dos é de desconforto total à lentidão com que os feitos
são julgados, com enorme prejuízo à prestação juris dicional.
A reforma do Judiciário não pode continuar pa ralisada nesta Casa. E foi em razão da atuação do Senado da República como um todo, pelos seus 81 Se nadores, sob os auspícios, inteligência e talento de
Bernardo Cabral, que estamos concluindo o nosso
trabalho para que seja enviado à Câmara dos Depu tados para apreciação final e, assim, possa entrar em
vigor a tão esperada reforma.
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A reforma tem também o mérito de racionalizar o
trabalho, de reduzir a carga de processos que chegam
ao Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais de
Alçada, aos juízes de 1ª instância. Os gabinetes dos juízes desses tribunais estão atolados de processos.
A verdade é que os juízes da Suprema Corte, os
juízes do Supremo Tribunal Federal, são ministros
que representam o sentimento nacional, a vocação
republicana, a defesa do direito da federação e da democracia. E espanta qualquer visita que se faça ao
gabinete dos ministros do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal de Justiça. Lá podem ser encontrados centenas, milhares de processos, quase todos
repetitivos, em razão da ausência de normas que
acelerem os julgamentos. E a solução para esse pro blema chama-se súmula vinculante, um dos pontos
mais importantes da reforma do Poder Judiciário.
Quero ler, para constar dos anais, recente editorial
do “Jornal do Brasil” sob o título “Súmula e Pressa”.
Com simplicidade, mas com autoridade do Presidente do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), o Ministro Nilson Naves reduziu às suas devidas proporções a polêmica
alimentada pela Ordem dos Advogados do
Brasil e por alguns magistrados de instâncias inferiores, em torno da pressa com que
estaria sendo conduzida a reforma do Judiciário:
“O projeto de emenda já tramita há 10
anos no Congresso e, em sua conformação
atual, o Judiciário equipara-se a um trem
fora dos trilhos.”
Só o corporativismo de alguns e a pre ocupação com uma suposta capitis diminutio de outros podem explicar a resistência
à adoção, por exemplo, do instituto da súmula vinculante, instrumento destinado a liberar os tribunais superiores do rejulgamento de recursos repetitivos, revolvendo matérias mais do que pacificadas, em inúmeros
acórdãos do Supremo Tribunal Federal
(STF), do STJ e do Tribunal Superior do Trabalho (TST).
Na quarta-feira, o Supremo declarou
constitucional o parágrafo 3º do artigo 28 da
já esquecida Lei 9.868/99, segundo o qual
suas decisões em ações diretas de inconstitucionalidade têm “eficácia contra todos e
efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário e à Administração Pública”.
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A Constituição vigente já previa o efei to vinculante das decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STF nas ações declaratórias de constitucionalidade. A lei de
1999 estendeu, por evidente isonomia, tal
efeito às decisões relativas às ações de inconstitucionalidade.
Se o Supremo pode declarar uma nor ma legal constitucional, com eficácia erga
omnes, por que não poderia, desde já, aco lher ou repelir uma ação de inconstitucionalidade, com o mesmo efeito?
Ou seja, mesmo sem que a Constitui ção tenha sido alterada, já está consagrada,
na Suprema Corte, a concepção óbvia de
que a jurisprudência consolidada de tribunais superiores tem de ser acatada pelos ma gistrados das instâncias inferiores.
A alegação de que a reforma do Judi ciário, consubstanciada no projeto de emenda constitucional relatado pelo senador Bernardo Cabral (PFL–AM), já aprovado pela
Comissão de Constituição e Justiça do Se nado, não mereceu um debate aprofundado,
dentro e fora do Congresso, agride o fato de
que o assunto vem sendo discutido e rediscutido há dez anos.
O senador amazonense, ex-ministro
da Justiça, preferiu apreciar proposta por
proposta, dentre as centenas de emendas
apresentadas ao projeto vindo da Câmara
dos Deputados. Deixou de lado a vaidade
de ter seu nome impresso num substitutivo
a fim de que a tramitação da reforma do Ju diciário não continuasse no seu habitual
adágio.
O trabalho de ourivesaria jurídica do
relator da matéria no Senado – que não rende votos, como estradas, pontes e viadutos
– terá sido um dos motivos de sua não-reeleição.
O plenário do Senado Federal está no
dever de votar o projeto de emenda constitucional da reforma do Judiciário ainda nes ta sessão legislativa.
No momento, a pressão de advogados
e juízes é para que se adie a votação para o
ano que vem. Mas, como se sabe, no próximo ano também teremos a Semana Santa,
o Carnaval, as festas juninas, o recesso de
julho e, de novo, o Natal.
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Não se pode mais ficar adiando reforma tão relevante para as calendas gregas
que, como se sabe, não existiram.”Aí está o
ponto de vista de um grande órgão da imprensa brasileira.
Ocupo esta tribuna no momento em que o Se nador Bernardo Cabral está viajando para Salvador,
onde, esta tarde, falará no Congresso da Ordem dos
Advogados do Brasil, reiterando, de forma veemente, mas também envolvente, que a reforma do Judiciário já tramita nesta Casa por dez anos e não
pode ser adiada, agora sob o pretexto de alguns
adoradores que desejam que tudo fique para ser de batido sob os auspícios do novo governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Não, o Congresso é uma instituição democrática, federativa e, conseqüentemente, tem que decidir
um assunto dessa natureza dentro de sua tramitação
normal, sob a inspiração, a inteligência e o talento do
Senador Bernardo Cabral, que, repito, hoje à tarde,
marcará sua presença no Congresso dos Advogados
do Brasil, promovido pela OAB.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias, por permuta
com o Senador Mauro Miranda.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, peço a palavra como Líder, para falar
em seguida.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
fica inscrito. Após o pronunciamento do Senador
Osmar Dias, concederei a palavra a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania aprovou um impor tantíssimo projeto de resolução, de minha autoria,
que ainda terá de ser votado pelo Plenário do Senado.
Estou propondo a alteração do art. 4º do Código de
Ética, que orienta os trabalhos do Conselho de Ética
do Senado Federal no que se refere, especificamente, ao momento em que o Senador que esteja sendo
objeto de inquérito ou processo possa usar do direito
de renunciar e, assim, fugir da cassação e dos seus
efeitos, como, por exemplo, a perda dos direitos políticos e, conseqüentemente, a candidatura nas elei ções seguintes e sua volta ao Senado.
De acordo com o meu projeto, a partir do momento em que o Conselho de Ética der conhecimento
à Mesa de denúncia fundamentada, o Senador que
tenha sido objeto da denúncia não poderá renunciar
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e, dessa forma, interromper o processo ou o inquérito
com o conseqüente arquivamento. Assim, no momen to em que o Conselho de Ética der conhecimento da
denúncia, aquele Senador deverá aguardar até o final
do inquérito e do processo, para que o Conselho de
Ética encaminhe à Mesa a decisão quanto à sua cul pa, ou não, em relação à denúncia feita por um cida dão ou entidade representativa da sociedade.
Quando apresentei este projeto de resolução
em outubro de 2001 – portanto, há mais de um ano –,
havia ocorrido um episódio histórico nesta Casa. Na
verdade, participamos, na Legislatura passada, de
momentos históricos. Como integrante do Conselho
de Ética, votei pela cassação do primeiro Senador da
República cassado, denunciado que fora por desvio
de recursos públicos. Depois, fui designado pelo Pre sidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida dania do Senado Federal, Senador Bernardo Cabral,
para relatar o processo do Senador Jader Barbalho,
que apresentara recurso à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, pedindo amplo direito de defesa.
Quando relatava o processo, recebi enorme
pressão, para que, em meu relatório, considerasse o
direito de ampla defesa em uma fase de inquérito,
que, portanto, não permitia o direito de defesa ao Se nador Jader Barbalho. Apresentei – e a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania aprovou – parecer
que negou o amplo direito de defesa ao Senador Ja der Barbalho.
Logo após, o Senador Jader Barbalho renunci ou ao seu mandato, fugindo, portanto, do processo de
cassação que se abriria em função das denúncias fei tas e colocadas à disposição do Conselho de Ética do
Senado Federal.
A renúncia do Senador Jader Barbalho foi moti vo de notícia na imprensa nacional, e houve, por parte
da sociedade brasileira – principalmente no meu
Estado –, uma cobrança: por que o processo tem de
ser interrompido? Por que o Senado Federal tem de
interromper o processo de investigação, para não
concluir sobre o julgamento daquele Senador que ha via sido acusado?
Foi, então, que, diante da reclamação e do an seio da sociedade brasileira, inspirei-me para apre sentar o projeto de resolução que foi aprovado na manhã de ontem pela Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania do Senado.
Se aquele projeto de resolução houvesse sido
aprovado antes do ato de renúncia do Senador Jader
Barbalho, S. Exª não mais poderia candidatar-se, porque no meu projeto está previsto o seguinte: o ato de
renúncia ao mandato é pessoal e pode ser assumido
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pelo Senador no momento em que quiser, mas, ao renunciar, precisa saber que perderá os direitos políticos e não poderá candidatar-se a qualquer cargo eletivo nas eleições próximas.
Acontece que, mesmo tendo o processo que envolvia o Senador Jader Barbalho continuado no âmbito da Justiça, houve a candidatura, a eleição, e S. Exª
volta para a Câmara dos Deputados.
É claro que o Estado do Pará entendeu que de veria eleger o Senador Jader Barbalho para Deputado Federal. Mas chamo a atenção para o fato de que
não podemos mais continuar fingindo que queremos
promover a limpeza ética na política; ela precisa ser
promovida não apenas nos discursos, mas nos ges tos, nas atitudes, nos procedimentos e nas providências que nós mesmos devemos tomar, para que o
País possa acreditar mais nas instituições públicas e
políticas, já que hoje a descrença é enorme.
Quando se abre uma pesquisa, qualquer que
seja, as instituições públicas ou o Congresso Nacional mais especificamente fica lá atrás, com o crédito
de apenas 5% da população no serviço que presta à
sociedade.
Se não adotarmos um procedimento ético absolutamente rigoroso, Sr. Presidente, não haveremos de
conquistar a confiança e a credibilidade da sociedade
brasileira.
Por isso, quando apresentei o Projeto de Resolução, confiava na aprovação na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania – CCJ. Peço à Mesa do
Senado Federal que tome a providência de colocá-lo
na pauta já, se possível, regimentalmente, da próxima
semana, para que este Projeto de Resolução seja votado e possamos oferecer à sociedade brasileira um
instrumento de convencimento de que queremos,
sim, promover uma limpeza ética na política. Queremos estabelecer regras que proporcionem credibilidade à sociedade brasileira. É importante que o Congresso Brasileiro esteja aí incluído porque a confiança e a credibilidade devem ser conquistadas. Para
isso, não serão suficientes os discursos ou as declarações de boas intenções. Será, sim, necessário que
este Congresso tome medidas e proceda de acordo
com as aspirações da sociedade, que, nas últimas
eleições, deu uma demonstração muito clara da insatisfação em relação à classe política brasileira.
O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Senador
Osmar Dias, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Com muito
orgulho, concedo um aparte ao Senador Francelino
Pereira, que foi o Relator do Projeto de Resolução de
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minha autoria. Ontem, na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, aprovou-se um substitutivo de S.
Exª que me ajudou, portanto, a construir esta propos ta que, no meu entendimento, corresponde aos ansei os da sociedade brasileira.
O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Sena dor, Osmar Dias, V. Exª conhece a preocupação que
temos no exercício do mandato. O Senado da Repú blica tem que ser uma Casa constituída de cidadãos
que tenham um sentimento pela contextualização de
uma política que diga respeito à ética, ao decoro parlamentar e à limpeza de qualquer obstrução que pos sa dificultar o aprimoramento da legislação brasileira.
V. Exª, não é preciso dizer, é uma das figuras mais
respeitadas nesta Casa, pela inteligência, pelo talen to, pela lucidez com que apresenta as questões. O
projeto de V. Exª não foi relatado tão logo apresenta do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
porque não seria interessante que debatêssemos
uma proposta seqüencial relativa a Parlamentares
cujos destinos estavam indefinidos. O parecer demo rou, mas entendemos que esse projeto deveria ser
votado ainda no corrente ano. Vamos torcer para que
a Câmara dos Deputados possa recebê-lo e votá-lo
com a rapidez necessária, uma vez que a proposta é
absolutamente adequada e seqüencial às medidas
que vêm sendo tomadas por esta Casa. O parecer
produziu um substitutivo de minha autoria, que submeti rapidamente à análise de V. Exª, que o aprovou
ainda informalmente, e, no Plenário da Comissão, tivemos oportunidade de defendê-lo. V. Exª, mais uma vez,
produziu os argumentos fundamentais para essa pro posta. Trata-se de uma legislação que complementa o
corpo contextual, a fim de que situações como aquelas
que existiram no Congresso Nacional – surpreendente
na conduta dos Senadores – não mais ocorram. Não é
possível renunciar ao mandato antes da hora. Quem
praticou algum ilícito deve responder por ele, dentro de
uma configuração legislativa que evite os abusos ou os
escapes. Muito obrigado a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu é que
agradeço, Senador Francelino Pereira, especialmen te pelo fato de ter V. Exª colaborado em muito para a
construção dessa proposta moralizadora para o par lamento brasileiro, que haverá de contar com o apoio
da sociedade brasileira. Esta quer confiar no Con gresso Nacional porque entende a importância que
tem essa instituição, principalmente neste momento
de transição política que estamos vivendo.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – V. Exª
me permite um aparte?
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Concedo um
aparte ao Senador Fernando Ribeiro.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB – PA) – Senador
Osmar Dias, sem entrar no mérito do projeto de V. Exª,
como paraense, correligionário e amigo do ex-Senador
Jader Barbalho, quero apenas lamentar que o exemplo
citado não tenha sido acompanhado de outros dois ca sos que ocorreram aqui anteriormente, envolvendo o
ex-Presidente desta Casa e um outro Parlamentar da
representação do Distrito Federal.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Posso
fazê-lo posteriormente, se V. Exª assim o desejar.
O Sr. Fernando Ribeiro (PMDB –PA) – Lembro
também que o ex-Senador Jader Barbalho foi o Deputado mais votado da história política do Estado do
Pará e voltará a representar aquela Unidade da Federação, trazendo consigo a confiança expressa de 350
mil paraenses, o que, no nosso universo de representação política, representa muito. S. Exª continua a
contar com o apoio e o prestígio do povo do nosso
Estado. Certamente, ele continuará a responder pelas acusações que lhe são impostas e pelos processos que correm na Justiça, sem se eximir; e já obteve
repetidas vitórias em muitas das ações que lhe são
imputadas. Quero apenas acrescentar esse detalhe
ao discurso de V. Exª, em nome do povo do Pará.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Apenas para
satisfazer o desejo de V. Exª, os outros dois Senadores, que V. Exª também não citou, são os Senadores
Antonio Carlos Magalhães e José Roberto Arruda;
um eleito para voltar ao Senado e o outro eleito Deputado Federal. Mas é claro que não podemos cometer
a injustiça de misturar o motivo que levou à renúncia
desses dois últimos com o motivo que levou à renúncia do Senador Jader Barbalho.
O meu pronunciamento tem um tempo limitado.
Se mais tempo houvesse, eu poderia descrever o que
aconteceu em relação à Sudam e ao Banpará; enfim,
para satisfazer a curiosidade de V. Exª, eu poderia
descrever as razões pelas quais as denúncias chegaram ao Senado Federal e que motivaram a abertura
do inquérito contra o Senador Jader Barbalho e que
resultou na sua renúncia.
Quero somente deixar claro que faço um pronunciamento apresentando a minha argumentação
sobre um projeto de resolução que, em meu entendimento, a maioria dos brasileiros gostaria de ver apro vado para que, quando um Senador viesse a ser acusado, por exemplo, por desvio de dinheiro da Sudam,
pudesse ser processado, julgado, se culpado, cassa-
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do, e pudesse responder na justiça pelos atos pratica dos. Esse é o fundamento de meu projeto.
Supondo que alguém fosse acusado de desviar
dinheiro do banco do seu Estado e pudesse ser pro cessado. Se culpado, julgado; se inocentado, continu aria no Senado. Mas, se culpado, cassado, não pode ria mais se candidatar nem ao Senado Federal nem à
Câmara dos Deputados. Esse é o objetivo do meu
projeto. Nada há a lamentar. O aparte de V. Exª se explica pelo fato de V. Exª ser correligionário do ex-Se nador Jader Barbalho. Mas é claro que não muda em
nada o sentimento de que estou aqui apresentando
uma proposta moralizadora e que tem o apoio da so ciedade brasileira.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, quero com partilhar com a posição adotada pelo Senador Fran celino Pereira, que em seu pronunciamento protestou
contra o adiamento da votação da reforma do Poder
Judiciário. Presidi a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania durante mais de um ano, enquanto o
Relator da proposta de reforma do Poder Judiciário,
Senador Bernardo Cabral, apresentava seu parecer.
S. Exª trabalhou intensamente a fim de atender todas
as propostas e sugestões, concedemos prazos no
sentido de que as emendas fossem apresentadas,
apreciamos mais de 300 emendas, mais de 200 des taques. Todos os Senadores tiveram oportunidade de
apresentar suas propostas. Todos os Senadores de bateram na Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania como quiseram. Essa proposta tramita há
mais de dez anos. Trata-se de outro anseio da socie dade no sentido de que promovamos uma reforma
que nos permita ter um Judiciário mais dinâmico,
mais ágil e um acesso mais fácil à Justiça de todos os
cidadãos brasileiros. Só que, no momento em que va mos votar essa reforma do Judiciário no plenário,
pede-se mais uma vez que ela retorne para reexame
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O
que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
fará mais, Sr. Presidente? Essa proposta ficou dois
anos naquela Comissão. Quem quis examiná-la e re examiná-la já poderia ter feito e não o fez. Por que
agora a proposta voltará? Essa é uma medida protelatória, que os partidos que estão assinando deveri am examinar um pouco, porque há um anseio muito
grande da sociedade brasileira para que o Congresso
Nacional vote logo a reforma do Judiciário. Por isso,
deixo o meu protesto e peço aos Srs. Senadores líde res de partido que revejam essa posição de adiar,
mais uma vez, a votação da reforma do Judiciário.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, pela ordem.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Osmar Dias, o requerido por V. Exª será diligenciado
na forma regimental.
Antes de conceder a palavra, como Líder, ao
Senador Geraldo Melo, ouço a Senadora Heloísa Helena, pela ordem.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, solicito minha inscrição para falar após o
Senador Geraldo Melo, pela Liderança da Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será inscrita.
Com a palavra o Senador Geraldo Melo, como
Líder do PSDB.
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN.
Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso) – Sr. Presidente, há alguns dias, após uma reunião da executiva do meu Partido, chegou-se a cogitar de que me encarregasse de transmitir, na tribuna do Senado Federal, à Casa e ao País a linha de conduta pretendida
pelo meu partido em relação ao futuro governo do
Presidente Lula. Tenho evitado fazê-lo, por entender
que não há como se fazer oposição a um governo que
nem começou. Além do mais, entendo que oposição
se pratica, não precisa se anunciar. A oposição que o
PSDB certamente pretende desenvolver é uma opo sição sem adjetivos, oposição ponto, nada mais, porque entende o partido que a decisão popular o designou como partido de oposição. É um partido que vai
para oposição para prestar a sua contribuição a um
governo que começa, no sentido de oferecer opções,
observações, esclarecimentos, informações que aju dem esse governo a acertar, porque o povo brasileiro
precisa disto e espera isto do Presidente Lula.
Por isso, me abstenho, agora, de estar anunciando linhas específicas de comportamento em relação a este ou aquele aspecto da nova realidade política do Brasil.
Há, entretanto, Sr. Presidente, necessidade de
se abordar duas questões. A primeira delas não pode,
nem ao menos, ser considerada parte de nenhum esforço de oposição do meu partido, porque pretendo
fazer um breve comentário a respeito da possibilidade
de adiamento da posse do Presidente da República.
O que vou dizer não representa nenhuma postura
oposicionista, nem de crítica ao novo sistema de po der no País, até porque o dono da idéia não é o PT.
Não vejo o Partido dos Trabalhadores dizendo, em
todo lugar, que tem que ser feito, ou que precisa ser
feito, ou que exige que seja feito o que for necessário
para adiar a posse.
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Essa é uma idéia que, na verdade, tem o apoio
claro de muita gente do meu partido, que tem apoio
dentro do PT, que tem críticos no meu partido e dentro
do PT. Portanto, o que desejo é expressar uma opi nião a respeito do assunto. Acredito que não há nin guém, no Brasil, que não concorde que a escolha do
dia 1º de janeiro como data de posse de Presidente
da República, Governadores e Prefeitos, foi extrema mente infeliz. Foi uma solução muito pouco criativa
para um problema que poderia ter sido resolvido de
outra forma. E o problema qual é? Teme-se que o ad ministrador que sai, se passar um mês ou algum tem po dentro do calendário do ano seguinte, possa com prometer a capacidade de gestão do governo que se
inicia ao empenhar verbas ou assumir compromissos
financeiros naquele período final da sua gestão.
Mais fácil do que escolher o dia 1º de janeiro
para evitar semelhante coisa teria sido fixar o exercí cio fiscal do País para uma data que não 1º de janeiro.
O início do exercício fiscal poderia fazer-se a 1º de fe vereiro, se essa fosse a data da posse que houvesse
sido escolhida, ou a 31 de janeiro, se assim definido,
de tal maneira que os atos praticados até aquela data
seriam atos em relação ao exercício financeiro anteri or. Isso não seria uma originalidade, até porque é as sim que se faz na maioria dos países. O ano fiscal,
nos Estados Unidos, começa no dia 01 de julho de um
ano e termina no dia 30 de junho do ano seguinte. E é
para esse período que se faz o orçamento. Portanto,
bastava que mudássemos o período do ano fiscal, e
esse risco de comprometimento do orçamento de
todo o exercício não existiria.
Todo mundo concorda que o dia 1º é um dia in conveniente. Agora, acontece que alterar essa data
implica numa reforma constitucional. O Congresso
Nacional já fez reformas constitucionais aligeiradas e
às pressas – antes que se diga isso, eu mesmo o digo.
Mas elas aconteceram em momentos de grande pressão e de grande premência ou talvez em momentos
em que o processo legislativo correu de forma equivo cada, tanto que foi objeto de crítica de muita gente.
Não há por que usar esse ou outros exemplos
de discussão acelerada de reforma da Constituição
para justificar que isso se repita na correção da data
da posse. Pessoalmente, sou favorável a que se
mude a data da posse. Mas não sou favorável a que
se faça uma reforma constitucional em duas ou três
semanas apenas para garantir uma grande festa na
posse do novo Presidente da República.
Penso que mais importante do que a festa de
posse é o Governo que se instala realizar as esperan ças que fundaram o grande apoio dado a ele pela po -
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pulação. E isso ele fará – ou não fará – independentemente de tomar posse no dia 1º, no dia 5, no dia 6 ou
no dia 30.
Por causa disso é que apelo ao próprio Presidente eleito que dispense essa cortesia e facilite a
própria organização da festa. Em virtude dessa discussão, a esta hora o Itamaraty não sabe como convidar, porque não sabe a data da posse; a esta hora
quem deseja vir do exterior não sabe nem pode se
programar, porque não sabe a data da posse. Estava
na hora desse assunto ser encerrado.
O Presidente chama minha atenção para o tempo que cabe à Liderança, mas faço um apelo a S. Exª
para me permitir tocar num segundo assunto, que
penso é importante seja lembrado.
Sr. Presidente, tenho visto, com respeito e admiração, a iniciativa do Presidente Lula de formar conselhos
que ajudarão o seu Governo numa interlocução com
setores da sociedade. Há inclusive um grande conselho
em torno do qual se estaria discutindo o pacto social.
Tenho que cumprimentá-lo pela iniciativa.
Penso apenas que está havendo uma impropriedade na apresentação dessa idéia ao País, pois
quando ouço dizer que, por intermédio desses conselhos, o Presidente Lula falará com a sociedade, fico
preocupado. Esses conselhos têm a sua composição
definida por uma única pessoa, que é o Presidente
Lula. S. Exª não pode atribuir a si próprio o poder de
escolher quem representa a sociedade. Acredito ser
importante que existam esses conselhos, como instância de assessoria ao Presidente da República, em
sua gestão, no âmbito do Poder Executivo, mas a so ciedade brasileira tem representantes escolhidos não
por uma pessoa, mas por ela mesma.
O conselho de representantes da sociedade já
está formado e se chama Congresso Nacional. Os representantes da sociedade são os Parlamentares,
que têm a mesma autoridade do Presidente eleito. Os
Parlamentares têm a mesma origem, a mesma fonte
e foram eleitos para representar a sociedade.
Faço esse registro porque não posso deixar de
aplaudir a idéia de ampliação das instâncias de con sulta do Governo, embora o Brasil já esteja cheio de
conselhos por todos os lados. É apenas um a mais.
Não posso deixar de aplaudir a idéia de que haja mais
essa instância de consulta do Poder Executivo. Mas,
ao mesmo tempo, não posso deixar de registrar meu
receio de que se esteja, com isso, iniciando uma eta pa que seria extremamente perigosa: a de considerar
que um Presidente pode criar núcleos de manifestação da sociedade, ignorando que ela, pelo voto, esco-
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lheu o grande conselho que a representa, o Congres so Nacional.
Obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Geraldo
Melo, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Ramez Tebet, Presidente.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, solicito a palavra pela Liderança do
Governo, assim que for possível.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem a
palavra, pela Liderança do Bloco de Oposição, a Se nadora Heloísa Helena.
V. Exª dispõe de cinco minutos, Senadora.
A SRª HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presiden te, Sras e Srs. Senadores, eu até voltaria à tribuna
para tratar das questões que foram discutidas pelo
Senador Geraldo Melo. Tenho a obrigação de dizer
que S. Exª não precisa se preocupar com as discus sões sobre o pacto. Na próxima semana, falarei espe cificamente do pacto, porque tenho uma compreen são diferenciada dele. Mas se fosse eu Presidente da
República – o que nunca ocorrerá –, S. Exª teria motivos para preocupações. Com o nosso companheiro
Lula, com certeza, S. Exª não precisa ter preocupa ções. O Lula não será perigoso para concepções es pecíficas da democracia.
Trago algumas considerações rápidas, Sr. Presi dente, não poderia deixar de fazê-lo, sobre as decla rações dadas pelo atual Presidente da República na
Universidade de Oxford, na Inglaterra. Diz o Presiden te da República, em declarações, na minha concep ção, absolutamente infelizes, que no Brasil não existe
fome, fazendo uma crítica ao Projeto Fome Zero apresentado pelo Governo Lula. Sinceramente, não vi isso
com indignação. É claro que, sempre que faço uma
análise da execução orçamentária do atual Governo,
vejo 62% do PIB, de toda a riqueza nacional, compro metido com o pagamento dos serviços e juros da dívi da; vejo – com indignação – a subserviência do Go verno Fernando Henrique ao Fundo Monetário Inter nacional.
Ouvi as últimas declarações do Presidente, na
Inglaterra, sobre a fome no Brasil com absoluta tristeza, pela profunda insensibilidade e desconhecimento
do Presidente da República sobre o que acontece em
seu País. Talvez a caracterização mais precisa disso
seja a de que ele é um poliglota que não entende a
língua do povo; ou um profundo conhecedor do mun do que não conhece o seu País. Até porque o que Sua
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Excelência disse ontem sobre o Projeto Fome Zero
demonstra, primeiramente, um profundo desconhecimento sobre o que foi apresentado pelo José Graziano, entre outras personalidades que têm trabalhado
insistentemente no Projeto Fome Zero. Sua Excelência não conhece o programa, daí as suas declarações
inconseqüentes.
O Projeto Fome Zero não se restringe a ações
emergenciais relacionadas à fome. O programa de
segurança alimentar, de fato, é um eixo estratégico de
desenvolvimento. São políticas que vão desde a geração de emprego, a recuperação de salários, a expansão da produção agrícola, com eixos de atuação extremamente importantes nas políticas de incentivo à
produção alimentar, reforma agrária, política agrícola,
política agroindustrial, política de comercialização
agrícola, preços mínimos, estoques reguladores, gestão de entrepostos, até a distribuição de alimentos de
forma descentralizada pelo setor varejista, controle
de preços e margens, ampliação dos programas de
distribuição de alimentos básicos, em uma ação con junta com a sociedade de combate à fome.
É um projeto muito maior, que contém, de fato,
um eixo estratégico de desenvolvimento do País.
Mas, infelizmente, o Presidente da República, nas
suas declarações, talvez não tenha conhecimento
disso.
Eu sei que coeficientes, taxas, alternativas as
mais diversas, estudos e metodologias para quantificar pobres, famintos e indigentes, no Brasil – eu sou
da área de Estatística –, têm nomes muito especiais:
coeficiente de mortalidade disso e daquilo; índice de
massa corporal; prevalência de déficit energético
leve, moderado ou muito alto; disponibilidade calórica
média.
O Presidente disse que não há fome, porque ela
só ocorre quando há seca. Essas declarações são absolutamente despropositadas, até porque todos sabem o que existe no Brasil. O Projeto Fome Zero não
exclui algumas outras alternativas, como a renda mínima, a bolsa-escola. Todos sabem que os erros que
pode haver, pela ausência de mecanismos de controle do aparelho de Estado, também podem existir in clusive em programas de renda mínima ou bolsa-escola, extremamente importantes, implementados
pelo Governo.
O próprio Senador Eduardo Suplicy, desde o
seu primeiro mandato, é um entusiasta desses programas de redistribuição de renda, mas eles podem
virar programas de vigarice política, de banditismo
eleitoral, tal como aconteceu em muitos Estados. A
população chegava às seis horas para receber o seu
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cartão eletrônico de renda mínima ou do programa de
enfrentamento do trabalho infantil, aglomerava-se di ante de um palanque, para esperar que os políticos
de pança cheia chegassem para patrocinar a vigarice
eleitoral e o banditismo político, embora, não neces sariamente, isso estivesse carimbado no programa
viabilizado pelo Presidente Fernando Henrique Car doso.
Então, todos os mecanismos de controle do
aparelho do Estado, do aparato público, para impedir
que interesses diversos sejam incluídos em progra mas de redistribuição de renda, devem ser criados. É
de fundamental importância, inclusive, nosso acesso,
e o de toda a sociedade, aos relatórios de execução
orçamentária do Governo.
Vários relatórios de execução orçamentária de monstram claramente que não foram feitos investi mentos no combate à fome. Basta ver a execução orçamentária da assistência social no País: de 0,4% na
área de investimentos, e de menos de 40% na área de
custeio. Uma execução insignificante!
Nem estou falando daquelas outras políticas
que também podem ajudar a dinamizar a economia
local, gerar emprego, renda, como a habitação e o saneamento básico, que podem ser destinados às po pulações pobres e que tiveram execução zero até a
semana passada. Execução zero!
Efetivamente, Sr. Presidente, é salutar deixar
extremamente claro que é um programa importante.
Não é uma panacéia para resolver todos os males,
não é uma fórmula mágica para resolver todos os ma les. Entretanto, tem de ser deixado claro que as consi derações feitas pelo Presidente da República são im precisas e desqualificadas do ponto de vista técnico,
porque Sua Excelência não conhece o Projeto de Se gurança Alimentar apresentado pelo Partido dos Trabalhadores. Essa demonstração de desconhecimen to da realidade do nosso País nos causa indignação e
tristeza.
Quem acompanha a situação do Nordeste sabe
que estamos com problemas gravíssimos relaciona dos à seca. Se observarmos a execução orçamentá ria dos projetos que se destinam a recursos hídricos,
ao abastecimento de energia, ao abastecimento de
água, veremos que ela é uma vergonha!
O Nordeste é a região onde a fome está mais
presente. Há desnutrição, subdesenvolvimento, mas
não em razão das condições climáticas. Sabemos
qual foi exatamente o papel político da oligarquia nordestina, que sempre teve todo o incentivo eleitoral da
elite paulista para continuar usando a seca como me -
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canismo para se apropriar e continuar se apropriando
do poder.
Deixo apenas o registro de que é um programa
extremamente importante. Ele mereceria críticas,
como qualquer outra política social, se não viesse
com mudanças estruturais profundas, se fosse simplesmente um mecanismo para atenuar a tensão social. Mas é um programa que trata da segurança alimentar como um eixo de desenvolvimento estratégico do nosso País.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra ao Senador Romero Jucá, pela Liderança
do Governo.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu pedi a palavra, queria tratar
de dois temas, rapidamente, mas agora sou forçado a
tratar de um terceiro, que são as colocações da Senadora Heloísa Helena, e começarei por ele.
Lamento que as palavras do Presidente estejam
sendo distorcidas. Sua Excelência disse que não há
situação igual à da África, que não há fome sistêmica,
que não há uma situação de calamidade pública,
como há em outros lugares do mundo. Foi uma entrevista grande, na Inglaterra, e não se trata de negação
de que há fome no Brasil ou em qualquer lugar.
É bom restabelecer isso, para que as pessoas
não se apeguem a pequenos detalhes, porque até
mesmo os pequenos detalhes, quando publicados
pela imprensa, causam preocupação. E vou aqui falar
de dois deles.
Primeiro, sobre publicação do jornal O Globo de
hoje. Ontem, o Ministro do Planejamento Guilherme
Dias esteve na Comissão de Orçamento. Em sua ex posição, S. Exª apresentou um ponto importante: que,
em razão da inflação, dos novos parâmetros econômicos, o salário mínimo deveria ser de R$220,00. Foi
dito isso ontem pelo Ministro do Planejamento, ou
seja, o setor econômico mais conservador do atual
Governo.
Li, hoje, e fico estarrecido, ao ver que o Ministro
do Planejamento anuncia a previsão de R$220,00 e é
criticado pelo Partido dos Trabalhadores que, efetivamente, não concordou com essa afirmação, ou seja,
mostrou-se mais conservador do que a área econômica do atual Governo, o que é algo de estranhar.
Não sei se, assim como as declarações do Presidente Fernando Henrique Cardoso não foram entendidas, as declarações dos dirigentes do PT não foram entendidas. Mas essa manifestação lamentável
está em todos os jornais.
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Já que é para combater a fome, já que é para resolver o problema dos mais carentes, um bom cami nho é começar aumentando o salário mínimo, pelo
menos para que haja a correção que é feita nos cálcu los da conjuntura econômica.
Quanto à segunda questão, Sr. Presidente, o
Senador Geraldo Melo já teve oportunidade de abor dá-la, mas quero registrar uma preocupação a mais,
um questionamento dirigido principalmente aos teles pectadores que estão nos assistindo.
Fala-se sobre o adiamento da posse. E por quê?
Para fazer uma festa bonita, para trazer gente de fora.
Li no jornal Folha de S.Paulo uma matéria que
talvez seja a síntese de tudo isso:
Lula ainda tenta adiar posse para ter a
presença de Fidel
Existe uma questão pessoal do presi dente eleito em toda a discussão sobre adi ar a posse e ter, no dia 6 de janeiro, um número maior de autoridades estrangeiras.
Lula faz questão da presença de Fidel Cas tro, ditador cubano. Mas Fidel disse que não
pode deixar a ilha no dia 1º de janeiro, que
para os cubanos é muito mais que a virada
de mais um ano.
Na data, eles, com Fidel à frente, cele bram a tomada de Havana, em 1959, depois
da guerra de guerrilhas na Sierra Maestra.
Isso é algo estranho! Estamos definindo a data
da posse de um Presidente brasileiro pela agenda
de Fidel Castro! Pelo menos é isso que diz a Folha
de S. Paulo.
Se anos atrás qualquer Presidente da República
dissesse que iria adiar a posse porque o Presidente
dos Estados Unidos não poderia comparecer, a es querda faria uma revolução, diria que é um absurdo,
que estariam querendo colocar a Constituição a ser viço das conveniências internacionais.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Sena dor não pode ser aparteado.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Seria uma festa. Agora está acontecendo o inverso.
Não deveremos ter a posse do Presidente no dia 1º;
devemos esperar porque, segundo a Folha de S.Pa ulo, Fidel Castro não poderia estar aqui no dia 1º, e
Lula gostaria de confraternizar com ele.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pode vir, sim. Quero informar a V. Ex.ª.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Então está resolvido o problema. O Fidel Castro disse
que pode haver a posse do Presidente brasileiro no
dia 1º de janeiro.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
O Fidel já veio no dia 1º de janeiro de 1995.
A SRª. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – O
projeto é do Deputado Aécio Neves.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. Fazendo
soar a campainha.) – Não pode haver apartes.
Peço às Srªs e aos Srs. Senadores que compreendam e cumpram o Regimento Interno.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Não estou discutindo a data da posse e sim a visão
que se está tendo dela. Parece que a preocupação é
fazer uma festa. A festa é o de menos. Torço para que
possamos, um ano depois, fazer uma festa comemorando o primeiro ano do Governo Lula por estar resolvendo todos os problemas do País e cumprindo as
promessas que está fazendo.
Nós, na Oposição, vamos ajudar no Projeto
Fome Zero, na solução do salário mínimo, no reajuste
dos servidores, em tudo o que foi, ao longo desses 20
anos, prometido pelo PT. Podem ter certeza disso.
Mas não concordo que se tenha a intenção de pautar
a posse de um Presidente da República por conta da
agenda de outros Presidentes seja Fidel Castro, Jorge Bush, François Mitterand ou qualquer outro. Quero
lamentar e dizer que espero que Fidel Castro possa liberar o Governo brasileiro para fazer a posse no dia
1º de janeiro.
Durante o discurso do Sr. Romero
Jucá, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Tem a
palavra V. Ex.ª
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
quero apenas dar a informação correta.
Acabo de falar com o Presidente Nacional do
PT, Deputado José Dirceu, que pede para esclarecer
que o Presidente Fidel Castro já esteve presente na
posse do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
num dia 1º de janeiro; e, em que pese a necessidade
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de estar em Cuba porque 1º de janeiro é uma data importante, da mesma forma, faria um esforço especial
para estar aqui no dia 1º de janeiro. O que existe, por
enquanto, é um entendimento para se chegar a um
consenso e fazer a posse no dia 6. Se não for possí vel, será realizada no dia 1º. Considero importante
que haja um entendimento entre o Presidente Fer nando Henrique Cardoso e o Presidente eleito Luiz
Inácio Lula da Silva.
Acompanhei a entrevista ontem concedida pelo
Presidente do Congresso Nacional, Senador Ramez
Tebet, que, em atitude nobre, disse que poderia assu mir a Presidência da República do dia 1º ao dia 6, mas
que considera justo que o próprio Presidente Fernan do Henrique Cardoso passe a faixa presidencial ao
futuro Presidente.
É importante que haja um consenso entre as
partes. E que a definição seja rápida, no máximo até a
próxima semana, pois o Palácio do Itamaraty precisa
tomar as providências devidas (enviar convites aos
Chefes de Estados etc.). Dessa forma, se for possível
modificar para o dia 6, tudo bem. Se, entretanto, for
considerada difícil a modificação, existe até uma van tagem, do ponto de vista da prioridade maior do Go verno Lula, que ganhará seis dias para iniciar o com bate à fome e à pobreza. Há esse ponto que, de algu ma maneira, ajudaria o principal objetivo do novo Go verno.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr. Presi dente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pela or dem, concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pela or dem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, como
todos sabem, a responsabilidade pela posse do Pre sidente é do Congresso Nacional, mas, às vezes, os
boatos, os rumores ou as propostas dificultam o nosso
trabalho. Vamos fazer convites para o dia 1º ou para o
dia 6? Porque, em verdade, há um trabalho para que a
posse seja no dia 6, no meu ponto de vista, um traba lho útil ao Brasil. Por quê? Porque o Brasil está dando
um exemplo de maturidade política, está dando um
exemplo do fortalecimento das instituições. O Brasil,
no meu entender, deu aula de democracia no último
pleito, deu aula de democracia ao mundo, e eu penso
que a posse do futuro Presidente da República, no
meu humilde entendimento, não é uma festa, é um in vestimento que o Brasil fará porque, na medida em que
trouxermos para o País as representações oficiais de
países estrangeiros em maior número e de maior re-
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presentatividade, ganha o Brasil no seu relacionamento internacional político, social e econômico.
A data de 1º de janeiro, por outro lado, é considerada imprópria. Penso ser útil e legítimo, porque a
sociedade brasileira gostaria disso. Tomei a iniciativa
de fazer alguns entendimentos ontem e vi que existe
a possibilidade de transferência da data para 6 de ja neiro. Se ela é possível, vamos então transferir a data
da posse presidencial. A iniciativa está na Câmara
dos Deputados. Conversei com o Presidente da Câ mara, Deputado Aécio Neves, com o Líder do PT e
com outras Lideranças. E se isso avançar o mais rapidamente possível, podemos adotar aqui na Casa o
mesmo procedimento com relação ao interstício adotado para aprovação daquilo que também tinha legitimidade e, por isto, aceitamos, porque a legitimidade,
às vezes, ultrapassa a legalidade. Refiro-me ao episódio da imunidade parlamentar. Creio que ganharíamos todos.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, na turalmente, é cioso. Sua Excelência tem declarado
que seu mandato termina na data para a qual foi elei to. É verdade, mas a decisão é do Congresso Nacional e é uma decisão soberana. Sua Excelência será
instado pelo Congresso Nacional a prorrogar o seu
mandato, caso a emenda seja aprovada. Como conheço o seu elevado espírito democrático, tenho certeza que Sua Excelência, que facilitou a transição, a
mais transparente da História do Brasil, vai transferir a
faixa ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na hipótese de não se fazer isso, há os substitutos legais.
Mas essa hipótese não passa pela cabeça de ninguém. Vamos admitir o correto e vamos colaborar,
porque o mundo precisa enxergar melhor a posse do
futuro Presidente da República. Portanto, acredito
que ganha o Brasil e todo mundo. Nós já deveríamos
ter feito isso há muito tempo, independentemente do
resultado das eleições. Mas, como diz o ditado, antes
tarde do que nunca.
Da minha parte, como Presidente do Congresso
Nacional, quero que a posse do novo Presidente se realize da melhor maneira. Gostaria que esse assunto
fosse decidido o mais rapidamente possível, a fim de
podermos tomar todas as providências, até nos mínimos detalhes, com relação aos convites e assim por diante. Faz-se convite para o dia 1º, faz-se para o dia 6?
Mas, em verdade, isso não pode ser considerado coisa do outro mundo, Sr. Presidente. Vamos encarar esse assunto com naturalidade, atendendo aos in-
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teresses do Brasil. Não se trata de fazer com que o
Presidente eleito demore a tomar posse porque estamos sabendo que o desejo dele, do seu Partido, das
forças que o apoiaram e da sociedade brasileira é que
seja no dia 6. E não se trata também de nenhum casu ísmo porque a votação será feita pelo Congresso Na cional, em havendo tempo. E haverá tempo, se houver
realmente vontade política e se quisermos trabalhar.
São esses os esclarecimentos que gostaria de pres tar à Casa para não ficarmos divagando; se continu armos divagando, não haverá posse no dia 6, mas no
dia 1º. Espero que na Câmara dos Deputados, os Par lamentares já estejam trabalhando nisso. Quando a
matéria chegar ao Senado, vou fazer a vontade da
Casa.
Tomei a iniciativa ontem, Sr. Presidente, de consultar muitos membros para saber se vamos dar pos se ao novo Presidente no dia 6 ou no dia 1º. Todos
afirmaram que é bom para o Brasil que seja no dia 6.
Por isso, movimentei-me nesse sentido. Agora, o as sunto está por conta da Câmara dos Deputados. Qu ando a matéria chegar ao Senado da República, tenho certeza de que contarei com o apoio de todos os
Srs. Senadores.
Quero deixar claro que se estivesse no lugar do
Presidente Fernando Henrique Cardoso estaria fazendo o mesmo que Sua Excelência, isto é, estaria dizendo que não queria a prorrogação do mandato. No
entanto, o Congresso pode mudar essa data, porque
é assim que o Brasil quer. Então, Sua Excelência fica rá e passará a faixa ao novo Presidente sem proble mas. O mundo inteiro virá para cá, e o Brasil mostrará
a todos o quanto evoluiu para a conquista da demo cracia, e todos perceberão a esperança que há no coração dos brasileiros.
Era o esclarecimento que gostaria de dar.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela liderança do PTB.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra a V. Exª, como Líder, por 5 minutos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, o art. 82 da Constituição Fede ral estabelece:
O mandato do Presidente da Repúbli ca é de quatro anos e terá início em primeiro de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.
Sr. Presidente, não estaríamos passando por
esse constrangimento se tivéssemos apreciado a
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Proposta de Emenda Constitucional nº 30, de 1999,
de minha autoria, que muda a data da posse dos Governadores e a do Presidente da República. Em tal
proposta, sugerimos que a posse dos Governadores
seja no dia 3 de janeiro e a do Presidente da República no dia 5 de janeiro. Poderíamos, se déssemos mai or atenção às propostas de nossos parlamentares, se
o Congresso tivesse maior auto-estima, apreciar com
boa vontade os projetos que estão nas comissões.
Minha proposta está pronta para entrar na pauta da
CCJC desde o dia 14 de junho de 1999. Se tivesse
sido apreciada, não estaríamos discutindo uma questão que parece casuística. Não sou contrário a que o
Presidente eleito tome posse dia 6, até porque apre sentei proposta semelhante. O que ocorre agora me
parece um tremendo casuísmo, uma mudança brus ca de regras, o que torna o assunto passível de questionamento perante o Supremo Tribunal Federal, com
relação à constitucionalidade.
Por isso, quero fazer um apelo veemente – eu
que estou concluindo meu mandato –, como já fiz várias outras vezes da tribuna, no sentido de que sejam
apreciados os projetos que tramitam na Casa. O que
não temos, repito, é auto-estima para apreciar devidamente as propostas.
Sr. Presidente, orgulho-me de ter apresentado a
PEC nº 30, de 1999, e de ter merecido editoriais de
jornais importantes como O Globo. Ao longo desses
três anos, pedi várias vezes à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania que pusesse a proposta em
pauta para discussão, o que teria evitado estarmos
agora discutindo matéria que nos parece ser um ca suísmo enorme.
Evidentemente quero que haja uma posse condizente com a transição que estamos vivenciando no
País, mas lamento que propostas apresentadas em
1999, e de alta importância, não tenham sido apreciadas. Todos sabem, há muitos anos, desde que se elaborou a Constituição Federal, que o dia 1º de janeiro,
Dia da Confraternização Internacional dos Povos, é
impróprio para posses, quer de Presidente da República, quer de Governos de Estado. Penso que, no que
diz respeito a esses cargos, seria necessário fazer
uma dissociação, para que essas posses não acontecessem no mesmo dia, pois conhecemos as inúmeras inconveniências disso.
Portanto, Sr. Presidente, essa discussão não
estaria vindo à tona e de maneira tão acalorada e nós
não estaríamos envergonhados e tudo isso seria des-
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necessário se tivéssemos mais auto-estima e apre ciássemos melhor as propostas dos congressistas
que compõem esta Casa. Evidentemente procurare mos fazer com que o Presidente eleito tome posse no
dia 6.
Era o que gostaria de dizer.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Carlos Patrocínio, o projeto de emenda constitucional
de V. Exª, apresentado há três anos, é, sem dúvida
nenhuma, produto de sua inteligência e também de
sua experiência. Porém não posso deixar de dizer que
a mim me parece que é também o resultado de um
sentimento de premonição. No exercício da Presidên cia do Senado, não desejo entrar nesse debate, mas
a Constituição estabelece no art. 82 que o mandato
do Presidente da República é de quatro anos e terá
início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua elei ção. Porém o art. 78 garante ao Presidente eleito até
dez dias para tomar posse, quando estabelece em
seu parágrafo único que:
Se, decorridos dez dias da data fixada
para a posse, o Presidente ou o Vice-Presidente, salvo motivo de força maior, não tiver
assumido o cargo, este será declarado
vago.
Portanto, estabelece dez dias para a posse do
Presidente da República. Então, não vejo — no exer cício da Presidência, não quero me aprofundar no de bate — muita razão para tão grande estrépito em torno da posse do Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Prorrogo
a Hora do Expediente por cinco minutos.
Concedo a palavra à Senadora Heloísa Helena
por esse tempo. Em seguida, iniciaremos a Ordem do
Dia.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – O Senador Edison Lobão e, certamente, o
Dr. Carreiro acabaram por retirar o que eu ia falar –
até já estava com a Constituição nas mãos –, mas,
com certeza, a premonição veio de outros e não ne cessariamente do Senador Carlos Patrocínio.
Sr. Presidente, não poderia deixar de fazer um
comentário sobre a fala do Senador Romero Jucá,
embora naquele momento eu e o Senador Eduardo
Suplicy tenhamos feito apartes de forma intempesti va, pois o Regimento não os permitia. Apenas gostaríamos de registrar que a proposta de adiamento era
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do Deputado Aécio Neves do PSDB. Digo isso para
que não haja nenhuma vinculação, embora eu não
me envergonhe da presença de Fidel Castro, muito
pelo contrário. A pequena ilha perdida no oceano tem
dado uma das mais belas demonstrações de bravura
e de enfrentamento do grande império dos Estados
Unidos. Tenho certeza de que se houvesse um debate sobre liberdade e democracia, com certeza, encontraríamos também no Brasil problemas gravíssimos,
pois aqui a ordem jurídica vigente foi rasgada e foi ignorada a independência dos Poderes, além de cláu sula pétrea da Constituição ter sido modificada. Em
muitos momentos ocorreram problemas gravíssimos.
Quero dizer ao Senador Romero Jucá, que, mais uma
vez, na sua posição de neo-oposicionista faz a provocação em relação ao salário mínimo, que lutarei, juntamente com nosso Partido e o novo Presidente da
República, para que ele permita ao trabalhador viver
dignamente. E não farei isso para que o Senador Romero Jucá tenha raiva. S. Exª, durante oito anos nesta
Casa, juntamente com a base de sustentação do Go verno e/ou a base de bajulação do Governo Fernando
Henrique, afastou cada vez mais o salário mínimo daquilo que estabelece o art. 7º, inciso IV, da Constituição. Durante oito anos S. Exªs fizeram o impossível
para afastar o poder aquisitivo do salário mínimo do
mandamento constitucional, sempre com a mesma
cantilena enfadonha.
Então, que fique tranqüilo o Senador Romero
Jucá porque estaremos fazendo um esforço gigantesco, não para viabilizar os R$211,00 que V. Exªs encaminharam na proposta orçamentária, mas para viabilizar o que tem sido uma luta do PT, do Senador eleito,
hoje Deputado, Paulo Paim: um salário mínimo de
R$250,00. Vamos fazer um esforço gigantesco, inclusive para superar todos os empecilhos que V. Exªs da
base de sustentação do Governo Fernando Henrique
criaram para impedir que isso fosse feito.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
solicito a V. Exª que também me conceda a palavra na
prorrogação da Hora do Expediente, para uma breve
e urgente comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Senador
Roberto Saturnino, a Presidência já havia anunciado
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que prorrogaria a Hora do Expediente por apenas cin co minutos. Todavia, excepcionalmente, a Presidên cia estenderá o tempo por mais cinco minutos, a fim
de conceder a palavra também a V. Exª.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PT – RJ.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, expresso desde logo os
meus agradecimentos por essa benevolência.
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tinta da missão institucional da Radiobrás.
Esta rede deve estar empenhada no resgate, atualização e aperfeiçoamento do sistema nacional de radiodifusão educativa e cultural, agrupando Rádios e TVs educativas
estaduais, universitárias, comunitárias e de
entidades não-governamentais;
c) priorizar ações de cidadania em
toda a programação, contribuindo para o
processo de desenvolvimento intelectual e
moral do indivíduo, visando sua integração e
promoção social;
d) revitalizar o jornalismo, priorizando
ações de acompanhamento e discussão das
políticas públicas, além da divulgação, promoção de debates e transmissão de eventos
educativos, científicos, artísticos e culturais;
e) revitalizar os diversos gêneros radiofônicos, como documentários, crônicas literárias, dramaturgia, radiofônica, etc, considerando todos os públicos e faixas etárias;
f) estimular e capacitar os profissionais
da radiodifusão educativa, além de complementar a qualificação de estudantes e novos profissionais para o setor;
g) promover o conhecimento das particularidades regionais da língua portuguesa
no Brasil, assim como incentivar o intercâmbio permanente com a comunidade de países lusófonos;
h) abrir espaço para as manifestações
artísticas e culturais nas diferentes regiões
do país e estimular o intercâmbio de grupos
regionais;
i) formular projetos de assistência às
emissoras da rede pública, quanto à sua
modernização.

Gostaria de dar notícia à Casa de uma carta da
Sociedade dos Amigos e Ouvintes da Rádio MEC ao
Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
Na verdade, os funcionários e ouvintes da rádio
MEC, especialmente os mais antigos e ainda vincula dos ao ideal da radiodifusão educativa, nunca se con formaram ou aceitaram o desligamento da emissora
do Ministério da Educação para a sua vinculação à
Secretaria de Comunicação da Presidência, juntamente com a Radiobrás. Na verdade, a emissora Rá dio MEC tem uma função eminentemente educativa,
que vem desde a sua criação por Roquete Pinto, que
fez a doação ao Governo Federal com o compromisso
de mantê-la como emissora educativa e cultural. A
Secretaria de Comunicação, onde está a Radiobrás,
tem outra missão, a da informação do Governo, que
nós consideramos também importante. Tive inclusive
a oportunidade de me manifestar contrariamente, es tranhando essa vinculação.
A Soarmec – Sociedade dos Amigos Ouvintes
da Rádio MEC –, a primeira e única entidade de amigos voltada para uma emissora de rádio, fez esta carta, que peço seja transcrita na íntegra nos Anais des ta Casa. A carta historia desde a origem da emissora,
a sua doação à Fundação por Edgar Roquete Pinto, a
sua atuação, depois o Ato do Presidente Getúlio Vargas, de 1943, criando o serviço de radiodifusão edu cativa, exatamente em respeito ao compromisso as sumido com o doador Roquete Pinto. Enfim, toda a
história, até finalmente esta vinculação estranha à
Secretaria de Comunicação da Presidência da Repú blica.
Sr. Presidente, a carta termina pedindo ao novo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva que considere sugestões de diretrizes estratégicas relativas à Rádio
MEC, que rapidamente leio. Diz a Soarmec:

Sr. Presidente, esse é o resumo do conteúdo
da carta escrita pela Soarmec, assinada pelo seu
diretor-presidente, Sr. Luiz Carlos Saroldi, ao novo
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que acreditei
ser importante dar notícia a Casa, pedindo a sua
transcrição na íntegra, pois o tempo não me permitiu ler por inteiro.

a) Realizar um criterioso levantamen to da realidade da radiodifusão no País e,
em es pecial, das emissoras educativas e
culturais;
b) criar condições para que se resta beleça uma rede pública de emissoras, dis -

SEGUE, NA ÍNTEGRA, DOCUMENTO
A QUE SE REFERE O SR. SENADOR
ROBERTO SATURNINO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inserido nos termos do artigo 210 do Regimento Interno.)
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lida a seguinte:
Brasília, 12 de novembro de 2002.
A S. Exa. o Sr.
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
NESTA
Senhor Presidente,
A Câmara dos Deputados estará realizando nos
dias 19 e 20 do corrente mês, a Cúpula Parlamentar
de Integração Continental, encontro que contará com
a presença de presidentes de legislativos dos 35 paí ses do continente e alguns convidados especiais para
um grande debate sobre a participação dos parla mentos nos processos de integração econômica e
política no continente, particularmente no contexto da
possível formação da Alca.
Diante da relevância do encontro, muito me honraria contar com a presença de V. Exa. para compor a
Mesa, razão por que, desde já, conto com a prestigio sa participação do nobre Presidente na sessão inaugural de abertura solene, prevista para o dia 19 de no vembro em curso, das 9:00h às 12:00h, no plenário
da Câmara dos Deputados.
De outro lado, uma vez que o formato do evento
será eminentemente parlamentar, também me sentiria deveras honrado em contar com a participação de
todos os Senhores Senadores ao longo dos trabalhos
previstos para os dias 19 e 20 de novembro, motivo
pelo qual solicito especial empenho de V. Exa. no sentido de sensibilizá-los a comparecer ao encontro.
Anexos, seguem a Carta de Apresentação, o Progra ma, o Temário, os Textos de Apoio e Breve Histórico
do Processo Alca.
Na medida em que a grande maioria dos presi dentes das casas legislativas do continente já confir mou sua presença, permito-me reiterar o pedido de
empenho de V. Exa., de modo a que possamos asse gurar uma maciça e efetiva participação de todos os
membros do Congresso Nacional.
Ao tempo em que encareço a V. Exa. que reitere
a participação dos Senhores Senadores, solicito, ain -
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da, que informem em qual das Comissões Temáticas
desejam participar.
Por fim, comunico que quaisquer informações
adicionais poderão ser obtidas na página eletrônica
da Câmara dos Deputados, onde há chamada específica para a Cúpula Parlamentar de Integração Continental.
Aécio Neves, Presidente da Câmara dos Deputados.
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COMISSÃO TEMÁTICA I
BALANÇO DAS EXPERIÊNCIAS
DE INTEGRAÇÃO CONTINENTAL
A idéia de congregar os povos americanos de
forma a facilitar a consecução de variados objetivos
econômicos, sociais e políticos, desvinculando-os
dos problemas que não dizem respeito imediatamente à América, não é nova. Contudo, várias tentativas
de aproximar as nações da América Latina malograram. Nesta Comissão, nossa incumbência é discutir
as razões desta falta de sucesso, bem como vislumbrar saídas para que novas tentativas de integração
hemisférica não sigam o mesmo destino.
Na verdade, já em 1824, o Libertador Simão Bolívar, na qualidade de Presidente da Peru, convocou
os governos americanos para o Congresso do Panamá. Bolívar, além de se referir a uma eventual confederação, declarou que no Panamá reunir-se-ia “uma
assembléia de plenipotenciários de cada Estado que
nos servisse de conselho (...), de fiel intérprete nos
tratados públicos (...) e de conciliador, enfim, de nos sas diferenças”.
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O Congresso foi realizado de 22 de junho a 15
de julho de 1826, com a presença das Repúblicas da
Colômbia, América Central, Peru e México, e, como
ouvinte, a Inglaterra. Nela se assinou o Tratado de
União, Liga e Confederação Perpétua, que não entrou
em vigor, pois não alcançou um número mínimo de
ratificações.
Nova tentativa foi realizada nos Estados Unidos,
nos anos de 1889-90, sob a presidência do então Se cretário de Estado Americano, James G. Blaine. Os
Estados Unidos propuseram a construção de uma
união em torno de questões comerciais e econômi cas, mas a América Latina se opôs. Esta primeira
Conferência Internacional Americana, entretanto, deu
início a uma série que originou o sistema regional in teramericano, pois foi durante a IX Conferência, em
1948, que se assinou a Carta de Bogotá, por meio da
qual estruturou-se a Organização dos Estados Ameri canos – OEA.
A criação e desenvolvimento da OEA, uma or ganização de cunho político nos moldes da Organiza ção das Nações Unidas – ONU, não foi suficiente para
atender as demandas por uma instituição que facili tasse a cooperação econômica regional, especial mente entre os países da América Latina e do Sul.
Assim, na década de 50, surgiram diversas experiên cias de integração, a maioria delas instituindo preferências tarifárias entre os países signatários do Acordo de Integração. Podemos citar o Pacto Andino, o
Mercado Comum Centro Americano, a Comunidade
do Caribe (CARICOM), o Sistema Econômico Latino-Americano, e a Associação Latino-Americana de
Livre Comércio (ALALC), que veio a ser substituída
em 1980 pela Associação Latino-Americana de Inte gração (ALADI).
Sabemos que tais tentativas de integração não
foram bem-sucedidas. Podemos, inclusive, identificar
algumas das razões que levaram a tanto, pelo menos
no período do pós-guerra. A substituição de importa ções, que se havia imposto na prática por ocasião da
Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial,
tornou-se doutrina a partir do pós-guerra, tendo na
Comissão Econômica para a América Latina –
CEPAL a principal fonte de orientação de uma política
que foi seguida em parte ponderável do continente.
Tomando-se como premissa básica uma suposta ten dência de deterioração dos termos de troca dos paí ses latino-americanos, a Cepal propunha que os re cursos de capital, de mão-de-obra e das atividades de
exportação fossem canalizados para as indústrias
substitutivas de importações.
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Posteriormente, em 1958, a Cepal propôs a criação de um Mercado Comum Latino-Americano,
como forma de se atingir a escala necessária para a
produção eficiente de bens de consumo duráveis e
bens intermediários. Apesar do nome, entretanto,
deu-se preferência à montagem de uma área de livre
comércio, de modo que os países mantivessem a li berdade de fixar as respectivas tarifas. Paralelamente, buscou-se estabelecer uma programação industrial em nível regional. Porém, o desejo dos governos
nacionais em manter a soberania nacional sobre as
indústrias básicas, a possibilidade de retirada das
concessões tarifárias, a oposição dos interesses privados – inclusive estrangeiros – à interferência externa e a limitação dos acordos de complementaridade
contribuíram para que nenhuma das duas iniciativas
tivesse muito êxito.
Assim, estabeleceram-se nos mercados nacionais indústrias de bens intermediários e de bens de
consumo duráveis caracterizadas por elevados custos de produção, fruto, principalmente, da reduzida
escala disponível. Desta forma, tornou-se necessária
a imposição de mecanismos de proteção tarifários e
não tarifários para garantir a sobrevivência dessas indústrias. Tal cenário levou à ausência de concorrência
interna e externa, ao desestímulo para a busca da
melhoria tecnológica, à dificuldade em se atingir um
nível de competitividade suficiente para a disputa dos
mercados mundiais e, ironicamente, à piora dos termos de troca daqueles países, com prejuízos para as
atividades primárias.
Formou-se, aos poucos, a convicção de que somente a partir de esforços parciais, por grupos de paí ses, poderia avançar o processo de integração regional. O Mercosul, por exemplo, reflete essa convicção
e se firma, ao contrário da maioria das experiências
anteriores, em bases democráticas, já que nos anos
80 a democracia recuperou seu espaço nas Américas. A segunda experiência recente nesse sentido é o
NAFTA – North American Free Trade Agreement –
onde Canadá e Estados Unidos formaram uma zona
de livre comércio com o México.
Nosso propósito, nesta Comissão, é partilhar
nossas experiências nacionais de integração, identificar os principais entraves ao processo e sugerir mu danças que facilitem o processo. Assim, tendo em vista o pano de fundo das várias iniciativas de integração
sub-regional no continente americano, espera-se que
os membros desta Comissão Temática possam partilhar entre si o conhecimento sobre as conseqüências
daquelas experiências para seus respectivos países.
De especial interesse, em particular, será a identifica-
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ção dos aspectos positivos e negativos que, na visão
dos Parlamentares, tenham estado presentes naque las ocasiões.
Ademais, considera-se extremamente útil que
os participantes deste Colegiado engajem-se na aná lise dos mecanismos que possibilitem a plena inter venção dos Legislativos nacionais nas etapas de formulação e implementação do processo de integração
continental. De fato, há que dotar os Parlamentos dos
meios institucionais que lhes permitam acompanhar
as negociações ao lado dos Executivos. A partir desta
atuação do Legislativo temos certeza de que haverá
maior facilidade em superar as dificuldades que por ventura se apresentarem no processo de integração
hemisférica.
COMISSÃO TEMÁTICA II
INTERVENÇÃO DOS PARLAMENTOS
NO PROCESSO DE AUMENTO DE
COMPETITIVIDADE
A proposta de integração continental é uma
idéia, em si só, ambiciosa, pela variedade e complexi dade dos aspectos envolvidos. Não se trata, apenas,
de harmonizar interesses nacionais divergentes so bre questões relativas ao comércio tão diversas quanto as regras de acesso a mercados; a sistemática de
aplicação de barreiras tarifárias e não tarifárias e de
medidas sanitárias e fitossanitárias; os limites permi tidos para os subsídios à exportação; e os contornos
admitidos para as políticas de defesa comercial, a se rem praticadas pelos Estados-Membros. Têm-se,
ademais, as ponderáveis dificuldades advindas da in clusão de temas como investimentos e compras go vernamentais, normalmente ausentes em acordos
convencionais de livre comércio. A ressaltar, ainda, os
prazos relativamente exíguos para a consecução de
tantos e tão amplos objetivos.
Menos visível, entretanto – e, por isso mesmo,
menos notado –, é o desafio que será, talvez, o mais
instigante. Consiste ele em despertar nas sociedades
nacionais e, em particular, nos Legislativos dos países
envolvidos, a consciência de que o processo de integração tem como motivação básica a idéia de que to das as nações partícipes podem se beneficiar da iniciativa. Este é um ponto de crucial importância, posto
que define os grandes rumos das estratégias negocia doras, identifica metas claras para a atuação dos diversos grupos sociais e focaliza a perspectiva integracio nista sob uma óptica marcadamente objetiva.
Se se admite a possibilidade de que se consiga
fazer da integração continental uma oportunidade de
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progresso econômico e social para todos os Paí ses-Membros, caberá a cada um deles, no decorrer
das negociações, lutar para que seu povo colha o máximo possível de benefícios. Sob este ponto de vista,
o processo integracionista deixa de representar um
jogo de soma zero, aquela situação em que se dividem os participantes, inapelavelmente, em ganhadores e perdedores e em que as vantagens trazidas
para um país devem, necessariamente, corresponder
a desvantagens para algum outro país. Desta forma, o
elemento principal do esforço de preparação de cada
Estado-Membro deve se centrar na identificação e no
pleno favorecimento das atividades econômicas para
os quais estiver mais dotado, quer em termos naturais, quer como efeito de políticas públicas, quer como
resultado da atuação do setor privado. Em suma, a
força motriz da adaptação de cada país ao espaço
econômico integrado deve consistir na busca da competitividade, dado que residirá nesta variável a chave
para o melhor aproveitamento das oportunidades trazidas pela iniciativa integracionista.
A importância deste aspecto recomenda, assim,
a organização e o funcionamento desta Comissão Temática, voltada para a intervenção dos Parlamentos
nacionais no processo de aumento de competitividade
dos respectivos países. De fato, é este o espaço em
que se permitirá aos representantes dos povos americanos expor opiniões e intercambiar informações sobre dois aspectos críticos para o sucesso da pretendida iniciativa integracionista: de um lado, a identificação
dos fatores que limitam a competitividade das economias sub-regionais; e, de outro, a identificação das
ações que estimularão a busca do aumento de competitividade em suas diversas vertentes.
A especificação de objetivos tão relevantes deixa patente que os trabalhos desta Comissão Temática lidam, talvez mais do que em qualquer outra, com
os mecanismos através dos quais os Parlamentares
poderão participar de forma prática e objetiva da trajetória das negociações e da preparação de seus paí ses para a integração. Naturalmente, as especificidades legais, sociais e econômicas de cada nação elide
a busca de alternativas comuns a todos as Estados-Membros. De fato, os limites à atuação do Poder
Legislativo no campo econômico variam de país para
país, assim como o grau de desenvolvimento de cada
um e as particularidades de cada sociedade. É justamente esta diversidade, porém, que propiciará aos legisladores aqui reunidos uma visão privilegiada da
complexidade que marca a empreitada integracionista e que lhes possibilitará travar contato direto com a
realidade dos países irmãos.
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De um modo geral, pode-se imaginar à primeira
vista que a atuação do Poder Legislativo na busca do
aumento da competitividade de cada país se revista
de uma natureza predominantemente nacional. Não
se pode esquecer, entretanto, a influência decisiva
sobre a capacidade de aproveitamento dos benefíci os da integração exercida pelas condições de acesso
aos mercados dos Estados membros, especialmente
do mais desenvolvido. Assim, as definições sobre barreiras tarifárias e não tarifárias, medidas sanitárias e
fitossanitárias, políticas de defesa comercial e subsí dios à exportação, no âmbito do processo de integra ção, dentre outros pontos, devem ser objeto de extre ma atenção dos Parlamentares.
Por outro lado, parte expressiva da competitivi dade comercial de um país decorre das condições in ternas para o exercício da atividade produtiva. Neste
contexto, o arcabouço legal vigente representa fator
extremamente importante para a definição de um ambiente econômico propício para o bom aproveitamen to das oportunidades da integração. Fatores como le gislação tributária, legislação comercial, política de
comércio exterior, política de incentivos a setores
econômicos. política agrícola, política de ciência e
tecnologia, ações em educação e saúde e administra ção macroeconômica desempenham papel funda mental na construção das fontes de desenvolvimento,
em geral, e na adaptação ao espaço continental integrado, em particular.
Verifica-se, então, que há um larguíssimo cam po de atuação reservado ao Poder Legislativo, en quanto instância de elaboração das leis de um país e
caixa de ressonância da sociedade que representa.
Cada nação, porém, atribui ao seu Parlamento uma
forma de atuação específica nestas matérias, conso ante a ordem constitucional em vigor. Assim, a objeti vidade que deve presidir a realização dos trabalhos
desta Comissão Temática, dadas as incontornáveis
restrições de tempo, recomenda que seus membros
promovam a troca de informações sobre medidas já
adotadas, em implantação ou planejadas nos seus
respectivos países no sentido de dotar os Legislativos
nacionais de instrumentos capazes de torná-los efetivamente participantes do processo de formulação e
execução de medidas internas de aumento da com petitividade.
Um aspecto fundamental neste sentido é a sis temática de elaboração do Orçamento em cada país.
De fato, a influência de um Parlamento no desenho e
na implementação de políticas públicas é diretamente
proporcional à relevância do papel que se lhe reserva
na construção da peça orçamentária. Se ao Legislati -
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vo cabe apenas uma função homologatória das definições oriundas do Executivo, não se permite aos re presentantes do povo exercer por inteiro sua função
gerencial de aplicação das receitas públicas. Se aos
Parlamentares é concedida, porém, a faculdade de
participar ativamente do processo de formulação do
Orçamento, aprimora-se a qualidade e assegura-se a
legitimidade da indelegável missão de zelar pela boa
utilização dos recursos carreados ao Estado pela sociedade.
Além disso, torna-se de fundamental importân cia, á luz dos objetivos deste Colegiado, conhecer os
caminhos seguidos pelos Parlamentos na definição
de prioridades e na formulação de políticas voltadas
para o aumento da competitividade interna. Neste
sentido, um subproduto extremamente útil dos debates que aqui se travarem será, decerto, a exposição
comparada das diferentes prioridades adotadas pelos diversos países dentre o conjunto de alternativas
disponíveis.
Inicialmente, deve-se ressaltar o papel crucial
desempenhado pelo sistema tributário de um país sobre a eficiência de sua economia. Arcabouços tributários que onerem excessivamente a produção, promovam distorções na alocação de recursos, desestimulem a poupança, dificultem investimentos e desencorajem o comércio exterior configuram ônus significativos e podem impedir um país de alcançar os benefícios potenciais da integração. Assim, a ação legislativa
voltada para uma reforma tributária que contemple a
correção das distorções existentes e o estímulo à expansão das atividades produtivas representa uma
inestimável contribuição do Parlamento para a bem
sucedida inserção no espaço integrado.
Por sua vez, as ações do Poder Público nos
campos da saúde e da educação básicas constituem-se – a par do atendimento aos ditames da dignidade e da justiça social – em um fator insubstituível
de consolidação do capital humano de um país, ingrediente básico para o aumento da sua competitividade.
Trata-se, ademais, de um campo de atuação do Estado que não pode ser simplesmente delegado às for ças de mercado, mercê de sua característica típica de
bem público. Neste sentido, a experiência histórica
demonstra amplamente que investimentos nessas
áreas contribuem de forma decisiva para a melhoria
das condições de vida da população e a incorporação
à força de trabalho das habilidades exigidas pelas novas técnicas de produção.
O aumento do grau de competitividade interna
de um país é ainda grandemente afetado pelos investimentos em ciência e tecnologia. Também aqui cabe
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ao Estado um papel insubstituível, especificamente no
tocante à pesquisa pura – que, na condição de bem
público, não encontra fontes privadas adequadas de financiamento – e na formação de parcerias com o setor
privado para o desenvolvimento e a inovação tecnoló gica. Políticas públicas convenientemente elaboradas
e apropriadamente conduzidas neste campo levarão a
um maior aproveitamento das vantagens comparativas
e competitivas, naturais e induzidas, de um país e à
melhoria das condições de competição dos setores
econômicos assim beneficiados.
Por fim, mas não menos importante, deve-se registrar a influência da infra-estrutura física de um país
sobre a competitividade nacional. A disponibilidade
de equipamentos de telecomunicações, redes de
transporte, abastecimento de energia e serviços de
saneamento, dentre outros elementos, com elevado
grau de qualidade e de confiabilidade, representa im portante fator de redução de custos, de aumento de
eficiência produtiva e de atração de investimentos.
Todos esses aspectos têm especial importância
no momento em que os Poderes Legislativos do continente buscam a plenitude de sua função representati va frente às perplexidades trazidas pela perspectiva
integracionista. Na verdade, dentre todos os atores
sociais envolvidos nesta empreitada, são justamente
os Parlamentares os mais aptos a indicar alternativas
para a conveniente preservação do interesse nacio nal ao longo da caminhada rumo à integração. Com
efeito, por estarem em contato direto com os anseios
e preocupações de todas as classes sociais e por co nhecerem em primeira mão todas as facetas da reali dade vivida por seus representados, eles podem con tribuir de forma decisiva para o fortalecimento da
competitividade de seus países.
PARTICIPAÇÃO DOS PARTIDOS POLÍTICOS
NO DEBATE SOBRE A INTEGRAÇÃO
CONTINENTAL COM OS GRUPOS DE
INTERESSE E OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
(Textos de Apoio – Comissão Temática III)
As Américas, com uma única exceção, vivem
hoje em regimes democráticos. Independentemente
da forma de governo adotada pelos países do nosso
hemisfério, a democracia neles presente caracteri za-se por sua feição representativa e, sobretudo, pelo
caráter pluralista dos regimes.
A democracia pluralista, como já notara o cientista político norte-americano Robert Dahl, caracteri za-se pela existência, legalidade e legitimidade de
uma variedade de organizações e instituições que, ao
galvanizar anseios particularizados dos cidadãos,

831
Sexta-feira 15 21719

buscam influenciar as decisões tomadas pelos governantes. Na democracia pluralista, tais instituições
constituem veículos legítimos de participação popular
nas questões públicas. Essas instituições não apenas
acompanham o processo parlamentar, como dele
participam, monitorando atividades, relatando-as à
sociedade e influindo nos caminhos que o Parlamento possa tomar.
Dentre as instituições mais influentes de uma
democracia pluralista, três sobressaem pelo seu pa pel histórico no desenvolvimento institucional de qualquer país. Referimo-nos aos partidos políticos, aos
grupos de interesse e aos meios de comunicação.
Os partidos políticos são ainda o instrumento
mais importante de canalização das demandas de
grupos e instituições da sociedade civil no processo
decisório. São os partidos que tornam possível a
transposição para a esfera pública de interesses pri vados, conferindo-lhes voz e legitimidade política, na
medida em que estes interesses ganham, através dos
partidos, suporte eleitoral da sociedade. Em síntese,
os partidos são o mecanismo básico da democracia
representativa pelo
Outra função importante dos partidos políticos
refere-se ao seu papel de organizadores da vontade
coletiva. Partidos são coalizões formais de interesses
e objetivos políticos. Como tal eles contribuem para
uma maior eficácia e inteligibilidade e do processo político.
No que se refere às atividades legislativas, eles
cumprem um papel aglutinador, diminuindo um potencial desagregação do processo legislativo ao amalgamar tendências políticas em grupos estáveis e organizados, aumentando assim a credibilidade e estabilidade de pactos sobre políticas. Por conseguinte, uma
negociação política sobre processos de integração
que busque resultados duradouros e confiáveis não
pode ignorar as agremiações partidárias.
Por outro lado, a integração continental representa um desafio de vulto para os países do continente, tamanhas as suas conseqüências econômicas e
sociais. Portanto, as agremiações podem e devem assumir posição fundamentada, além de palavras de ordem simplificativa, em relação aos seus temas fundamentais, sob pena de perderem relevância na arena
política. Assim, cabe-lhes incentivar e integrar a participação popular no processo de negociação em curso, contando, para tal, com o concurso dos grupos de
interesse e dos meios de comunicação.
Diante da crescente internacionalização da economia, os grupos de interesse domésticos passaram
a ocupar posição relevante. Nesse particular, mere-
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cem destaque os conflitos distributivos advindos da liberalização comercial e financeira. Problemas de realocação de investimentos, de readaptação de
mão-de-obra e de introdução de tecnologias assumi ram, no contexto latino-americano, um alto grau de
tensão política, o que conferiu um caráter conflituoso
aos processos de abertura econômica. Não obstante,
grupos com fortes interesses na integração mundial
também surgiram, tais como novas empresas ou
mesmo ONG, e outras entidades preocupadas com
as conseqüências não controladas de políticas de li beralização.
Por conseguinte, trata-se de procurar novos ali ados no processo de integração hemisférica, de
modo a conferir maior transparência e densidade às
negociações. Além disso não devemos perder de vis ta a dimensão participativa do processo decisório,
que deve também abrir portas para o diálogo com
grupos que legítima e democraticamente dissentem
dos rumos da integração sob pena de incorrer em um
déficit de legitimidade. Assim, devem os grupos de in teresse ser integrados, ao lado dos partidos políticos
e dos meios de comunicação, na formulação de posi ções nacionais, mas de uma maneira controlada e le gítima, de acordo com as regras institucionais de
cada Estado. Ressalte-se que este diálogo deve ser
feito de forma balanceada, de forma a dar voz a todos
os interesses, sem óbice de seu respectivo poder de
pressão.
Na atualidade, a palavra-chave da política exter na passou a ser transparência. Trata-se da conse qüência mais visível de um longo e atribulado proces so de democratização do aparelho de Estado (ainda
em andamento) que começou nos idos de 1917, com
a iniciativa do presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, que propôs a criação de uma Sociedade
das Nações, com o intuito de conferir maior visibilida de e legitimidade aos acordos internacionais, passan do do bilateralismo para o multilateralismo.
Em aditamento, a teoria do livre comércio espe rava aumentar também a transparência do processo
político, uma vez que o livre comércio libertaria o es tado das peias de interesses poderosos contra uma
economia mais eficiente e equânime, além criar vín culos entre Estados soberanos, de modo a diminuir o
potencial de conflito internacional. Neste momento,
em que os países latino-americanos consolidam suas
democracias, o debate acerca da integração poderia
constituir estímulo adicional aos esforços de aprofun damento do Estado democrático de direito na região
e de sua interação com interesses econômicos inter nos e externos.
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Com respeito à transparência da política externa, os meios de comunicação assumem um papel fulcral em processos de integração continental, uma vez
que representam o canal informativo principal pelo
qual a opinião pública doméstica toma conhecimento
das negociações internacionais. Assim, a mídia constitui-se no elo que possibilita à opinião pública desempenhar um papel mais ativo em política externa, ao
propiciar informação sobre a ação de grupos organizados, assim como possibilita a organização e tomadas de posição de grupos populares, quer por meio
dos veículos de informação mais tradicionais, quer
através de manifestações populares interativas, como
é o caso, por exemplo, de plebiscitos virtuais pela in ternet.
Para tanto, faz-se mister ter uma mídia isenta e
bem informada, capaz de quebrar o caráter especializado de discussões técnicas de política e comércio
internacionais. Em aditamento, é recomendável que
os meios de comunicação estejam sintonizados com
os movimentos políticos e econômicos internacionais.
Só assim terão capacidade analítica para evitar manipulações de grupos de interesse, separando o que é
relevante das informações forjadas. Ressalte-se, uma
vez mais, que negociar um processo de integração,
sem comunicação com a população, implica em de créscimo de legitimidade, aumentando o grau de ins tabilidade e o risco de retrocessos.
Assim, cumpre ter de um quadro regulatório e
institucional que garanta à mídia acesso fidedigno à
informação, assim como leis que coíbam os abusos
do direito de informar. Liberdade de pensamento e
também defesa contra a manipulação de informação
devem ser garantidos por lei. A competição com os
meios de comunicação de outros países, fomentada
pela liberalização econômica, pode ser um poderoso
incentivo para a confiabilidade e transparência da
própria imprensa, com conseqüências igualmente positivas para as instituições políticas.
Em suma, precisa-se de partidos políticos que
coloquem em destaque na sua agenda a questão da
integração continental, pois são as agremiações políticas o esteio da democracia; a seguir, faz-se necessário ter grupos de interesse articulados em torno da
questão da integração; e, por fim, devem os meios de
comunicação ser informados para poder informar, criando a necessária massa crítica para o debate cons trutivo em torno dessa decisiva questão. As agremiações partidárias devem ser as condutoras do processo de interação constante com a opinião pública, enriquecendo os debates com as participações das
Organizações Não-Governamentais e com os meios
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de comunicação, mantendo fluxo constante e sólido
de informações fidedignas, de forma que se possa
chegar a conclusões com pleno conhecimento de ca usa.
CÚPULA PARLAMENTAR DE INTEGRAÇÃO
CONTINENTAL
Comissão Temática IV
O Poder Legislativo na Dinâmica
Integracionista Continental
Qual é o papel do Legislativo na discussão e
aprovação de acordos internacionais? Seria o Con gresso o foro natural para o debate de questões cruci ais para os interesses da sociedade, como a política
externa? Especificamente, qual o papel a ser desem penhado pelo Congresso durante a negociação de
acordos de integração econômica?
A discussão sobre a capacidade de o Poder Le gislativo atuar nas relações internacionais é assunto
que permite análise tanto do ponto de vista jurídico
quanto político. Juridicamente, a competência do Po der Legislativo em relação a atos internacionais é es tabelecida pela Carta Magna de cada país.
A Constituição brasileira, por exemplo, estabele ce que o Congresso Nacional deverá resolver sobre
todos os tratados, acordos ou atos internacionais que
acarretarem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimônio nacional. O controle, portanto, é feito ex
post: representantes do Poder Executivo possuem
competência para negociar um tratado de natureza
econômica, assiná-lo e, quando for conveniente, sub metê-lo a referendo do Poder Legislativo, onde será
apreciado e aprovado caso obtenha maioria no Ple nário de ambas as Casas. Caso não obtenha aprova ção, o Governo não poderá ratificar o dito acordo.
Nos Estados Unidos, o Presidente americano
detém o poder de negociar e assinar tratados, os quais devem ser aprovados por dois terços do Senado.
Em alguns casos, o Presidente pode assinar tratados
de execução imediata, sem necessidade de apro vá-los no Congresso – são os chamados “acordos
executivos”, acordos que geralmente tratam sobre te mas considerados de importância limitada, que não
chegam a preocupar o Congresso. Além disso, o Go verno americano pode requerer ao Congresso uma
autorização prévia para negociar tratados internacio nais – a autorização para promoção de comércio, antigo fast-track. Reza o procedimento que o Presiden te deve informar o Congresso de sua intenção em ne gociar um tratado. Se não houver negativa em nenhu ma das Casas em um determinado prazo, ele pode
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prosseguir. Findas as negociações e apresentado o
Acordo ao Congresso, ambas as Casas deverão deliberar sobre o Acordo por maioria simples, sem emendas, também dentro de um prazo preestabelecido.
No caso inglês, que é interessante aqui mencionar por se tratar de sistema Parlamentarista, apesar
de o Parlamento não possuir nenhum poder formal de
ratificar tratados, qualquer modificação na legislação
deverá ser aprovada por maioria simples. Dado o ca ráter do sistema Parlamentarista, pode-se concluir
que, tecnicamente, o Parlamento tem competência
inclusive para emendar tratados com maioria simples.
Debates e perguntas aos ministros sobre questões de
política externa são normais no Plenário da Câmara
dos Comuns.
Politicamente, há uma aparência de que o poder
exercido de fato pelos Congressos ou Parlamentos
está aquém do poder concedido pelas Constituições.
Analistas afirmam que o Poder Legislativo costuma
delegar ao Poder Executivo muito mais independência e autonomia em questões de política externa do
que interna, e relacionam alguns fatores como causas desse comportamento.
1. negociações de política externa exi gem ações rápidas, mais apropriadas para
tomada de decisão pelo Poder Executivo;
2. o Poder Executivo tem maior facilidade de obter informações sobre o cenário
internacional;
3. espera-se que o Poder Executivo,
eleito pela maioria dos votos da população
ou maioria do Parlamento, esteja encarregado de estabelecer as diretrizes de política nacional que afetam os amplos interesses da população, bem como de articular
objetivos nacionais. Está, assim, mais legitimado para tomar as rédeas em questões
de política externa. O Parlamento, por outro
lado, é eleito com o propósito de dar voz à
sociedade, ou seja, ele representa interesses específicos de determinadas localidades nacionais ou traz à tona clivagens ideológicas, culturais, de classe e outras divisões políticas e sociais. Diferem, por tanto,
suas funções.
Um fator que pode ser adicionado é que, na
prática, uma vez que o controle do Legislativo sobre
o Executivo é geralmente exercido após as negociações internacionais, torna-se um processo extremamente custoso o de emendar tratados “prontos” ou
de rejeitá-los no Parlamento, pois tal fato significaria
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um retorno à mesa de negociação. Em alguns casos
– por exemplo, o de acordos multilaterais, como o
que deu origem à Organização Mundial de Comér cio, a renegociação é operacionalmente impossível.
Natural, portanto, esperar que os casos de rejei ção de acordos sejam poucos. O Parlamento inglês é
ilustrativo: desde 1945, noventa e sete por cento da
legislação proposta pelo Governo foi aprovada, sem
emendas. No Brasil, pouco se tem notícia sobre
emendas ou rejeição de tratados internacionais, e
não existe nenhum caso desde a aprovação da Constituição de 1988, embora ela tenha, conforme já men cionado, mantido importantes prerrogativas do Con gresso relativas à aprovação de Acordos Internacio nais.
Entretanto, a evidência esconde a real impor tância do Poder Legislativo nas negociações interna cionais. De fato, prender-se ao resultado das votações camufla as discussões, por vezes acirradas, das
quais os Plenários nacionais são palco durante o pro cesso de aprovação de acordos, especialmente em
casos de tratados de integração econômica. Nesses
casos, o Poder Legislativo tem sido atuante na defesa
de grupos vulneráveis no processo. Durante a negoci ação do “North American Free Trade Agreement”
(NAFTA), o Congresso Americano exigiu a criação de
um fundo de amparo aos trabalhadores nacionais que
perdessem o emprego em virtude da concorrência
com os salários mais baixos dos mexicanos. Aliás,
houve uma grande movimentação no Congresso
Americano quando da negociação do Nafta. Na oca sião, ambientalistas, trabalhadores e políticos discuti ram as vantagens e desvantagens da integração,
bem como a forma de resguardar direitos e proteger
setores da sociedade que pudessem ser afetados ne gativamente.
Na Grã-Bretanha, considerada um modelo de
disciplina partidária, em 1971 o Parlamento questio nou duramente a integração econômica, por discor dar da política de pesca da então Comunidade Euro péia e obrigou o Governo britânico a negociar con cessões com a Comunidade. O Parlamento também
pressionou – e obteve – outras concessões em impor tações de açúcar e laticínios em troca da aprovação
da entrada na Comunidade.
Pode-se esperar que, durante qualquer negoci ação de integração econômica, setores sociais afetados pressionarão os respectivos parlamentos nacio nais a estabelecerem mecanismos que possam dimi nuir sua vulnerabilidade. Os parlamentares, como re presentantes da sociedade e refletindo suas cliva gens naturais e diversidade de opinião, também de -
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monstrarão suas preferências em relação às medidas
tomadas durante as negociações. Para tanto, serão
usados recursos como debates parlamentares e con vocação de representantes do Poder Executivo para
fornecimento de informações. O papel do Poder Legislativo na formulação de políticas integracionistas
deve ser considerado na totalidade do processo de
acomodação das preferências dos parlamentares e
da população nas negociações, e não apenas na
aprovação de tratados em plenário.
Dada a atuação relevante do Congresso nesses
contextos, conclui-se que, na verdade, o processo de
aprovação de acordos econômicos seria facilitado se
representantes do Congresso Nacional estivessem
presentes já durante as negociações e, desde esse
período, fossem capazes de colaborar quando da discussão de temas sensíveis à sociedade.
Afirmam alguns analistas que a rejeição de um
acordo seria de alto custo para o Poder Executivo.
Assim sendo, ele antecipa pontos polêmicos e tenta
acomodar as preferências representadas no Congresso durante a negociação. Desta forma, o Governo
não assinaria um acordo impossível de ser aprovado
pelo Parlamento.
Contudo, nenhum Poder Executivo, ainda que
competente, é capaz de antecipar todas as reações
que um acordo internacional pode provocar na sociedade. Mais uma vez, enfatiza-se que o local de debate
para essas questões é o Congresso, e do Congresso
a sociedade cobrará posições e esclarecimentos. Os
representantes do povo devem ser os canalizadores
das aspirações da sociedade durante a integração
econômica.
A oportunidade da participação do Congresso
nas negociações do processo de integração remete-nos instantaneamente a questionar os possíveis
formatos que essa participação poderá adotar. Em
outras palavras, a pergunta passa a ser: como participar? Esse é tópico prioritário de nossa discussão,
tendo sempre em vista que o Legislativo deverá manter sua atuação de forma eficiente e em cooperação
com o Poder Executivo. A sociedade e a democracia
serão os maiores beneficiários desse processo.
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BREVE HISTÓRICO DO PROCESSO ALCA
A reunião de Cúpula de Miami, de dezembro de
1994, reuniu Chefes de Estado e de Governo de trinta
e quatro países das Américas. Na ocasião, foi lançada
a idéia de iniciar-se a negociação de uma Area de Livre Comércio das Américas (ALCA), a ser concluída o
mais tardar até o ano de 2005. Os principais compro missos dos mandatários com relação à conformação
da ALCA, inclusive a data de 2005 para a conclusão
das negociações, foram reiterados na II Cúpula das
Américas, realizada em Santiago, em 1998, ocasião
em que a negociação comercial hemisférica foi efetivamente lançada.
Ainda que tenha sido originada no processo das
Cúpulas das Américas, a ALCA logo adquiriu vôo próprio e, nesse contexto, foram realizadas, até o mo mento, sete reuniões ministeriais: em Denver, EUA
(1995); Cartagena, Colômbia (1996); Belo Horizonte,
Brasil (1997); São José, Costa Rica (1998); Toronto,
Canadá (1999); Buenos Aires, Argentina (2001) e Quito, Equador (2002). As reuniões de Ministros, em
conformidade com o disposto na Declaração Ministe rial de São José, ocorrem a cada dezoito meses, com
o objetivo básico de examinar o progresso das nego ciações e de oferecer orientação superior no tocante
ao trabalho futuro. Em Buenos Aires, o Equador rece beu da Argentina a Presidência das negociações até
outubro de 2002, quando se realizou a Reunião Minis terial de Quito. Nessa data, o Brasil assumiu, junta-
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mente com os EUA, a co-presidência do processo
ALCA, a ser exercida até o final das negociações.
O processo de conformação da ALCA até o presente é marcado por três pontos fundamentais. O primeiro ocorreu em Miami no lançamento da idéia que
poderia vir a alterar profundamente as relações comerciais hemisféricas. O segundo teve lugar durante
a Reunião Ministerial de Belo Horizonte, quando foram estabelecidos os princípios básicos da negociação, sobretudo o single undertaking, a compatibilidade com acordos sub-regionais e o consenso para to mada de decisões. Em Belo Horizonte, ficaram fixados o “quando” e o “como” das negociações. Para o
encontro desenvolveu-se efetivo processo de interação do Governo com a sociedade civil brasileira (organizações patronais, sindicatos e organizações
não-governamentais), essencial no delineamento de
idéias comuns sobre o processo ALCA, entre elas a
necessidade de defender uma implantação paulatina
da negociação comercial hemisférica. No ano seguinte, durante a Reunião Ministerial de São José, ficou
acertado o lançamento efetivo das negociações na II
Cúpula das Américas e foi acordada a estrutura do
processo negociador.
O terceiro ponto de inflexão, por sua vez, ocorreu na Reunião Ministerial de Toronto, em cuja Declaração os Ministros instruíram os Grupos Negociadores (GNs) a prepararem a primeira minuta de seus
respectivos capítulos de um acordo de ALCA, do qual
deveriam constar textos sobre os quais houvesse
consenso e, entre colchetes, tudo o que não fosse
consensuado. Além disso, os grupos responsáveis
por acesso a mercados de bens e serviços foram instruídos a discutir os métodos e as modalidades das
negociações tarifárias. Foi acordada a criação do
Subcomitê de Assuntos Administrativos e Orçamentários e estabelecido o Grupo Ad Hoc de Peritos do
Comitê de Negociações Comerciais para a implementação de medidas de facilitação de negócios na
área de procedimentos aduaneiros. A discussão so bre temas institucionais do futuro acordo continuou
sob responsabilidade do CNC.
A VI Reunião Ministerial da ALCA foi realizada
em Buenos Aires, em 7 de abril de 2001. A principal
mensagem de Buenos Aires foi a de que o prazo para
o término das negociações não será antecipado, re comendação confirmada pelos Chefes de Estado na
III Cúpula das Américas, em Québec, de 20 a 22 de
abril. Nesse sentido, os Ministros recomendaram aos
mandatários que “estabeleçam as diretrizes para as segurar que as negociações do Acordo da ALCA se jam concluídas, o mais tardar, em janeiro de 2005
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para a sua entrada em vigor o quanto antes, até, no
máximo, dezembro de 2005” (Declaração Ministerial
de Buenos Aires, parágrafo 2). Os grupos de negocia ção que tratam de temas afetos a acesso a mercados
ficaram responsáveis pela definição de métodos e
modalidades da negociação tarifária até 10 de abril
de 2002, os quais, já concluídos, assumiram a forma
do documento TNC 20, disponível para consulta na
página da ALCA (www.alca-ftaa.org). Os Grupos Ne gociadores receberam o mandato de preparar a se gunda minuta do acordo ALCA para a Ministerial de
Quito e foi criado um Comitê Técnico de Assuntos
Institucionais para dar organicidade ao projeto de
acordo.
O tratamento a ser dado aos temas ambientais e
trabalhistas também foi abordado na Declaração Mi nisterial de Buenos Aires, que instruiu os grupos de
negociação “a dar continuidade a seu trabalho segun do o principio geral de que qualquer delegação tem o
direito de apresentar as propostas de texto que consi dere relevantes para o avanço efetivo do processo, as
quais, eventualmente, ficarão entre colchetes” (De claração Ministerial de Buenos Aires, Anexo I, “Instru ções Gerais”, parágrafo 1). Por insistência do Brasil e
de outras delegações, ficou expresso no mesmo item
que “muitos ministros reconheceram que as questões
ambientais e trabalhistas não deveriam ser invocadas
como condicionantes, nem submetidas a disciplinas
cujo descumprimento esteja sujeito a restrições ou
sanções comerciais”.
É importante ressaltar, ainda, que um dos resul tados mais expressivos da Reunião Ministerial de Bu enos Aires foi o reconhecimento da necessidade de
se promover a transparência no processo negociador
da ALCA, de forma a incentivar a participação cres cente da sociedade civil. A Declaração dedicou oito
parágrafos ao tema, tomando significativas decisões
a respeito. Em uma atitude inovadora em se tratando
de acordos comerciais, os Ministros concordaram em
“tornar pública a minuta do Acordo da ALCA, nas quatro línguas oficiais. após a III Cúpula das Américas”
(Declaração Ministerial, parágrafo 23). Ademais, por
inspiração brasileira, os Ministros concordaram em
tomar nota “dos foros e seminários sobre as negocia ções da ALCA que diferentes organizações da socie dade civil têm realizado nos países da região, convi dando essas entidades a apresentar as conclusões
de seus trabalhos ao Comitê de Representantes Go vernamentais sobre a Participação da Sociedade Ci vil” (Declaração Ministerial de Buenos Aires, parágra fo 30).
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A partir do início de 2003, haverá uma nova fase
das negociações, com o início efetivo de trocas de
concessões no âmbito de acesso a mercados. Nas
discussões do Comitê de Negociações Comerciais da
ALCA, houve um reordenamento do calendário da
negociação de acesso a mercados, que resultou num
cronograma no qual a apresentação de ofertas se estenderá até 15.02.03, com pedidos de melhora de
ofertas de 16.02.03 até 15.06.03 e com o processo de
apresentação de ofertas revisadas a iniciar-se em
15.07.03.
A mais recente Reunião Ministerial, realizada em
Quito, em 1 de novembro de 2002, estabeleceu diretrizes para a próxima etapa de negociações, inclusive no
que diz respeito à agricultura, cuja importância para as
economias do hemisfério foi ratificada. Buscou-se reafirmar tratamento integral e nào-discriminatório nas negociações agrícolas da ALCA, de forma a contribuir para a
geração de emprego, redução da pobreza e favorecimento da estabilidade social. Ponto-chave sobre o assunto foi a ênfase dada à questão da eliminação de práticas desvirtuadas de comércio agrícola (subsidios ilegais à exportação, entre outras).
Também em Quito, foram definidos novas Presidências e Vice-Presidências dos Grupos de Trabalho,
fator fundamental para o avanço do processo negociador. Outro ponto importante foi a reformulação do
papel exercido pelo Comitê de Negociações Comerciais (CNC), que assumiu postura mais ativa também
na orientação, bem como na supervisão, das negociações, garantindo eficiência e transparência ao processo negociador. Também merece destaque o Pro grama de Cooperação Hemisférica (PCH), elaborado
na Reunião, que tem por objetivo central fortalecer a
capacidade dos países de negociar e implementar a
ALCA, e nela participar plenamente, a fim de contribuir para o crescimento com eqüidade e para o desenvolvimento econômico abrangente.
CÚPULA PARLAMENTAR DE INTEGRAÇÃO
CONTINENTAL
REGULAMENTO DAS COMISSÕES
Dispõe sobre o funcionamento e a
organização dos trabalhos das Comissões temáticas e da Comissão-Geral.
A Presidência da Cúpula Parlamentar de Integração Continental, com o escopo de desenvolver
com celeridade e transparência os trabalhos das Co missões, resolve:
Art. 1º O funcionamento e a organização dos
trabalhos das Comissões temáticas e da Comis-
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são-Geral da Cúpula Parlamentar de Integração Con tinental serão regidos por este regulamento.
Art. 2º As sessões das Comissões serão públi cas e ocorrerão em horário e local a ser fixado pela
Mesa da Cúpula.
Art. 3º A sessão plenária da Cúpula se transfor mará em Comissão-Geral, sob a direção de seu Pre sidente, por ocasião do recebimento e debate dos re latórios das Comissões temáticas e apresentação de
documento oficial que reunirá as conclusões aprova das.
Art. 4º As Comissões somente debaterão sobre
a matéria constante da pauta das reuniões.
Art. 5º Os representantes de Estados, de orga nismos internacionais não-participantes da Cúpula e
demais autoridades convidadas poderão assistir às
reuniões das Comissões como Observadores, sem
direito a palavra.
Art. 6º A Mesa de cada Comissão será composta por um presidente e dois vice-presidentes, repre sentantes de estados diferentes, designados pela
Mesa da Cúpula, dentre os Presidentes das Casas
Legislativas participantes.
Art. 7º Ao Presidente de Comissão compete:
I – assinar documentos expedidos pela Comis são;
II – presidir as reuniões e nelas manter a ordem
e a solenidade necessárias;
III – dar à Comissão conhecimento de toda a
matéria recebida e despachá-la;
IV – dar à Comissão conhecimento da pauta das
reuniões;
V – conceder a palavra aos membros da Comis são, no prazo previsto neste regulamento;
VI – resolver as reclamações, dúvidas e omis sões deste regulamento suscitadas na Comissão;
VII – assinar o relatório da Comissão, juntamente com o Relator;
VIII – enviar à Mesa da Cúpula o relatório da Comissão.
§ 1º Os membros de Mesa de Comissão não poderão ser relatores.
§ 2º Cada Comissão terá uma secretaria incumbida dos serviços de apoio administrativo.
Art. 8º Os Relatores das Comissões e seus res pectivos Sub-Relatores serão representantes do
Estado anfitrião, designados pelo Presidente da Câ mara dos Deputados.
§ 1º Cabe ao Relator consolidar o texto a ser
submetido à Comissão-Geral.
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§ 2º As manifestações dos membros das Comissões que apresentem ressalvas à matéria em debate
constarão dos anais.
Art. 9º Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença de, pelo menos, metade de seus
membros.
Art. 10. No debate das matérias, as Comissões
observarão o seguinte procedimento:
I – os membros que desejarem debater matérias
constantes da pauta devem inscrever-se previamente
na Mesa da Comissão, antes do início da discussão;
II – iniciada a discussão de cada matéria, os
membros da Comissão poderão usar a palavra durante dez minutos improrrogáveis, por ordem de inscrição, sendo facultada a apresentação de requerimento de encerramento de discussão após falarem cinco
debatedores;
III – a Mesa da Comissão aceitará manifestações escritas de membros da Comissão que não as fizerem oralmente, po dendo receber as de Observadores.
Art. 11. O membro de Comissão só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão.
Parágrafo único. Os apartes incluem-se no tempo destinado ao orador.
Art. 12. Na apreciação dos relatórios na Comissão-Geral, observar-se-á o seguinte procedimento:
I – os membros que desejarem debater o relatório devem inscrever-se previamente na Mesa da Co missão-Geral, antes do início da discussão;
II – anunciada a matéria pelo Presidente pas sa-se a palavra ao Relator, que procederá à leitura do
relatório;
III – iniciada a discussão do relatório, os mem bros da Comissão-Geral poderão usar a palavra du rante três minutos improrrogáveis, por ordem de ins crição, sendo facultada a apresentação de requerimento de encerramento de discussão após falarem
cinco debatedores;
IV – é facultado ao Presidente conceder o prazo
de cinco minutos, improrrogáveis, ao Relator para a
réplica e, igual prazo, ao membro que apresentar ressalvas à matéria em debate, para a tréplica.
Art. 13. Compete à Consultoria Legislativa a coordenação técnica dos trabalhos das Comissões.
Art. 14. Este Regulamento entra em vigor na
data de instalação das Comissões temáticas.
Sala , de
de 2002.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Com referência ao expediente que acaba de ser lido, esta
Presidência informa que determinou à Secretaria Ge-
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ral da Mesa o envio de cópia a todos os Srs. Senado res. Esclareço ainda que há cópias distribuídas nas
bancadas no plenário à disposição de V. Exªs, além
de correspondência enviada.
Caso haja interesse de alguns dos Srs. Senado res em participar do evento, esclareço que devem se
dirigir à Câmara dos Deputados, informando também
de qual comissão temática desejariam participar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretá rio em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

Novembro de 2002

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado, com os votos contrários da Senadora
Heloísa Helena e do Senador Roberto Saturnino.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final da matéria, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 542, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
inciso II, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei
da Câmara nº 110, de 2001.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2002. –
Mauro Miranda – Edison Lobão – Sebastião Rocha
– Renan Calheiros – José Agripino – Romero
Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O reque rimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do disposto no art. 340 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pas sa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 560, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo único, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 560, de 2002, (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão do seu Parecer nº 1.039, de
2002, Relator: Senador Bello Parga, com votos
contrários da Senadora Heloísa Helena e, em
separado, do Senador Roberto Saturnino), que
aprova a Programação Monetária para o quarto trimestre de 2002.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.

PARECER Nº 1.076, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 560, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 560, de 2002,
que aprova a Programação Monetária relativa ao
quarto trimestre de 2002.
Sala de Reuniões da Comissão, 14 de novembro de 2002. – Ramez Tebet – Edison Lobão – Mazarildo Cavalcante – Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 1.076, DE 2002
Aprova a Programação Monetária
relativa ao quarto trimestre de 2002.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovada a Programação Monetária relativa ao quarto trimestre de 2002, nos termos da
Mensagem nº 290, de 2002 (nº 844, de 2002, na ori gem).
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação a redação final.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 14, DE 2002
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
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Constituição nº 14, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fernando Ribeiro,
que cria compensação financeira, com parte
da receita do imposto de importação, às uni dades da Federação que produzirem saldo
positivo na sua balança com o exterior, tendo
Parecer sob nº 532, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Antonio Carlos Junior,
favorável, com as Emendas nºs 1 a 4-CCJ,
de redação, que apresenta, e abstenção do
Senador Ricardo Santos.
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.
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe rativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 2, DE 2002
Primeira sessão de discussão, em pri meiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 2, de 2002, tendo como pri meiro signatário o Senador Ricardo Santos,
que altera o § 5º do art. 212 da Constituição
Federal (destinação do salário-educação),
tendo
Parecer favorável, sob nº 486, de
2002, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, Relator: Senador Osmar Dias.
Transcorre hoje a primeira sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da próxima sessão delibe rativa ordinária para o prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 156, de 2002 (nº
1.229/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Comunicação Comunitária Tucumaense
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a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tucumã, Estado do Pará,
tendo
Parecer favorável, sob nº 743, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Luiz Otávio.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 156, DE 2002
(Nº 1.229/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Tucumaense a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Tucumã, Estado do Pará.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 679, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a Associação de Comunicação Comunitária Tucumaense a executar, por três anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Tucumã, Estado do Pará.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 187, de 2002 (nº
1.272/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Moradores de Nova Hidrolândia – Amnohi a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Hidrolândia, Estado do
Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 744, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Reginaldo Duarte.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

Novembro de 2002

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:

A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 187, DE 2002
(Nº 1.272/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Moradores de Nova Hidrolândia
– AMNOHI, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Hidrolândia, Estado do Ceará.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2002
(Nº 1.230/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Rádio E TV Lafaiete
Educativa e Cultural para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 330, de 5 de julho de 2000, que autoriza a
Associação de Moradores de Nova Hidrolândia –
AMNOHI, a executar, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Hi drolândia, Estado do Ceará.

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 29 de novembro de 2000, que outorga
concessão à Fundação Rádio e TV Lafaiete Educativa e Cultural para executar, por quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens, com fins exclusivamente educativos,
na cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais.

Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

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

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 6:

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 7:

O Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 197, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de De creto Legislativo nº 197, de 2002
(nº 1.230/2001, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que outorga con cessão à Fun dação Rádio e TV Lafaiete
Educativa e Cul tural a executar ser viço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade
de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas
Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 915, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 200, de 2002
(nº 1.275/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Constelação Associação Cultural a executar ser viço de radiodifusão comunitária na
cidade de Chapadão do Céu, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 745, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Mauro Miranda.

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.

Em votação.

Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 200, DE 2000
(Nº 1.275/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Constelação Associação Cultural a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Chapadão do Céu, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 468, de 14 de agosto de 2000, que autoriza a
Constelação Associação Cultural a executar, por três
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Chapadão do Céu,
Estado de Goiás.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
da de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 201, de 2002 (nº
1.278/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Cultura, Lazer e Entretenimento da Estância Climática de Nuporanga
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nuporanga, Estado de
São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 916, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Eduardo Siqueira Campos.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
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A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 201, DE 2002
(Nº 1.278/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Cultura, Lazer, e
Entretenimento a Estância Climática de
Nuporanga a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 655, de 19 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação Comunitária de Cultura, Lazer e Entretenimento da Estância Climática de Nuporanga a exe cutar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Nuporanga, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 202, de 2002 (nº
1.279/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Radiodifusão Comunitária Nove de Julho
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeira do Piauí, Estado
do Piauí, tendo
Parecer favorável, sob o nº 794, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Benício Sampaio.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 202, DE 2002
(N º 1.279/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o aro que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Nove
de Julho a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeira
do Piauí, Estado do Piauí.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 680, de 25 de outubro de 2000, que autoriza a
associação de Radiodifusão comunitária Nove de ju lho a executar, por três anos, sem direito de exclusivi dade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade
do Palmeira do Piauí, estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 10:

de radiodifusão comunitária na cidade de
Lucrecia, Estado do Rio grande do Norte.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 743, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Comunitário –
ADECOL a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Lucrecia, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 11:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 204, de 2002 (nº
1.286/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Belvedere da
Cidade de Itaúna a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Itaúna,
Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 746, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Arlindo Porto.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 203, de 2002 (nº
1.282/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Desenvolvimento Comunitário de Lucrécia – ADECOL a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Lucrécia,
Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 795, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Luiz Otávio.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pau sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 203, DE 2002
(Nº 1.282/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Desenvolvimento Comunitário
de Lucrecia – ADECOL executar serviço

Novembro de 2002

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 204, DE 2002
(Nº 1.286/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária De Radiodifusão Belvedere da Cidade de Itaúna a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Itaúna, Estado de Minas Gerais.
O Congresso nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por taria nº 752, de 12 de dezembro de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária de radiodifusão Belvedere
da Cidade de Itaúna a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comu nitária na cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 208, de 2002
(nº 1.292/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação
e Cultura de Currais Novos a executar serviço de radiodifusão comunitária na ci dade
de Currais Novos, Estado do Rio Grande
do Norte, ten do
Parecer favorável, sob nº 919, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Adir Gentil.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2002

Em discussão o projeto, em turno único. (Pau sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 207, DE 2002
(N º 1.288/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Cultura e Comunicação Cidade
da Paz a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Poloni,
Estado de são Paulo.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 777, de 20 de dezembro de 2000, que autori za a Associação de Cultura e Comunicação Cidade
da Paz a executar, por três anos, sem direito de exclu sividade, serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Poloni Estado de São Paulo.
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Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 13:

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 12:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 207, de 2002 (nº
1.288/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
de Cultura e Comunicação Cidade da Paz a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Poloni, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 918, de
2002, da Comissão de Educação, Relatora:
Senadora Maria do Carmo Alves.

843

Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 208, DE 2002
(N º 1.292/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Currais Novos a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Currais Novos, Estado do Rio Grande do
Norte.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 207, de 18 de abril de 2001, que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Currais Novos a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Currais Novos Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 14:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de De creto Legislativo nº 214, de 2002
(nº 1.204/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
do Desenvolvimento Comunitário de Cacimba de Dentro a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cacimba de
Dentro, Estado da Paraíba, tendo
Parecer favorável, sob nº 920, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Adir Gentil.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 214, DE 2002
(N º 1.204/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação do Desenvolvimento Comunitário
de Cacimba de Dentro a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de
Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Por taria nº 521, de 25 de agosto de 2000, que autoriza a
Associação do Desenvolvimento Comunitário de Ca cimba de Dentro a executar, por três anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Cacimba de Dentro Estado da Paraíba.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 15:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de De creto Legislativo nº 217, de 2002
(nº 1.217/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
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Comunitária de Notícias e Radiodifusão de
Altos a execu tar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Altos, Estado do
Piauí, tendo
Parecer favorável, sob o nº 799, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Benício Sampaio.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 217, DE 2002
(N º 1.217/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão de Altos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Altos,
Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 560, de 14 de setembro de 2000, que autoriza
a Associação Comunitária de Notícias e Radiodifusão
de Altos a executar, por três anos, sem direito de ex clusividade, serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Altos, Estado do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 16:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 218, de 2002
(nº 1.221/2001, na Câmara dos Deputados), que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho do Cadoz – ARC
Riacho do Cadoz a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Palmeiras – PI, tendo
Parecer favorável, sob o nº 921, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Benício Sampaio.
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Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 218, DE 2002
(N º 1.221/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho
do Cadoz – ARC Riacho do Cadoz, a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Palmeiras, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 567, de 18 de setembro de 2000, que autoriza
a Associação de Radiodifusão Comunitária Riacho
do Cadoz – ARC Riacho do Cadoz, a executar, por
três anos, sem direito de exclusividade, serviço de ra diodifusão comunitária na cidade de Palmeiras, Esta do do Piauí.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 17:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 219, de 2002 (nº
1.250/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação
do Bairro Setor Aeroporto de Campos Belos
a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos Belos, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 800, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Valmir Amaral.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 219, DE 2002
(N º 1.250/2001 na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que autoriza a Associação do Bairro Setor Aeroporto de Cam pos Belos a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos
Belos, Estado de Goiás.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 631, de 5 de outubro de 2000, que autoriza a
Associação do Bairro Setor Aeroporto de Campos
Belos a executar, por três anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campos Belos Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 18:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 305, de 2002
(nº 1.442/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que ou torga per mis são
à Fun da ção Cultu ral e Educativa Cône go
João Parreiras Vila ça para execu tar ser viço de ra diodifusão so nora em freqüên cia
modulada na ci dade de Car mo do Cajuru,
Estado de Minas Gerais, ten do
Parecer favorável, sob nº 965, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 305, DE 2002
(N º 1.442/2001 na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural e Educativa Cônego
João Parreiras Vilaça para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Carmo do Cajuru,
Estado de Minas Gerais.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 156, de 17 de setembro de 1999, que outorga
permissão à Fundação Cultural e Educativa Cônego
João Parreiras Vilaça para executar, por dez anos,
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada, com fins exclusiva mente educativos, na cidade de Carmo do Cajuru,
Estado de Minas Gerais.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 19:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de De creto Legislativo nº 404, de 2002
(nº 1.479/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Areia Branca Ltda. para explorar ser viço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Caraguatatuba,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.028, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Gilvam Borges.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 404, DE 2002
(Nº 1.479/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Rádio Areia Branca Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 170, de 27 de março de 2001, que outorga
permissão à Rádio Areia Branca Ltda., para explorar,
por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 20:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2002
Discussão, em turno único, do Proje to de Decreto Legislativo nº 437, de 2002
(nº 1.255/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Cultural e Educacional Santo Afonso
para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Coronel Fabriciano, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.029, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 437, DE 2002
(Nº 1.255/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Cultural e Educacional Santo
Afonso para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Coronel Fabriciano, Estado de
Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
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Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 813, de18 de dezembro de 2000, que ou torga permissão a Fundação Cultural e Educacional
Santo Afonso para executar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente edu cativos, na cidade de Coronel Fabriaciano, Estado de
Minas Gerais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 21:
REQUERIMENTO Nº 519, DE 2002
Votação, em turno único, do Requerimento nº
519, de 2002, do Senador Lúcio Alcântara, solicitan do a tramitação conjunta do Projeto de Lei do Senado
nº 90, de 1999, com o Projeto de Lei da Câmara nº 54,
de 2002, por regularem a mesma matéria.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Car los
Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 543, DE 2002
Nos termos do art. 315, combinado com o inciso
III do art. 279 do Regimento Interno, requeiro adiamen to da votação do Requerimento nº 519, de 2002 a fim
de ser feita na sessão de 16 de dezembro de 2002.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2002. –
Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em vota ção o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que ele
se refere sairá da Ordem do Dia para a ela retornar na
data aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimen to nº 540, de 2002, de urgência, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara nº 110, de 2001.
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam,
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da segunda sessão deliberativa ordinária subse -

847
Sexta-feira 15 21735

qüente, quarta-feira, nos termos do art. 345 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema que trago hoje eu já tive oportunidade de abordar: trata-se de
um apelo para que as propostas dos Parlamentares
mereçam atenção mais apurada no âmbito das comissões temáticas desta Casa.
Sou francamente favorável a que a posse do
Presidente eleito seja no dia 06 de janeiro. No entanto, se tivéssemos apreciado a Proposta de Emenda
Constitucional nº 30, de 1999, de minha autoria, não
estaríamos passando pelo constrangimento de discutir de afogadilho matéria desse jaez, dessa importân cia. Vários Senadores e Senadoras já se pronunciaram a favor. Creio que a transição deve continuar da
maneira democrática como se tem processado até o
presente momento.
Quero falar, Sr. Presidente, de minha alegria, de
minha satisfação por ter escutado nos telejornais de
ontem a aquiescência do Governo do Iraque no sentido de que os observadores da ONU possam adentrar
os palácios, os arsenais do Iraque, para verificar in
loco se há fabricação e estoque de armas de destruição em massa, químicas e biológicas, que possam
colocar em risco a população do mundo inteiro.
Estamos assistindo a atos de vandalismo e terrorismo espalhados por todo o mundo. Sendo assim,
trata-se de uma notícia que, creio, cala profundamente o sentimento de cada cidadão que habita este Pla neta, porque já estamos cansados de guerras! Quando entendemos ter evoluído o suficiente para que haja
perfeita harmonia entre os povos, entre as nações,
eventualmente assistimos a declarações de guerra
cujos resultados são catastróficos não só pela alteração econômica que causa em todo o mundo, mas,
principalmente, pela morte de seres humanos, nossos irmãos.
Sr. Presidente, por esse motivo, eu gostaria de
homenagear o povo brasileiro neste momento em que
ocorre a transição após a eleição de um operário para
a Presidência do Brasil. O Presidente eleito Luiz Iná cio Lula da Silva tem demonstrado, nesse período de
transição, sua capacidade e vontade de conversar
com todos os segmentos da população brasileira. Sua
Excelência estabeleceu como prioridade de seu Go verno o Projeto Fome Zero. Em que pese algumas
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pessoas acreditarem que isso representa um retro cesso, já que, segundo alguns, não se morre de forme
no Brasil, eu gostaria de dizer que o Lula está absolu tamente correto. Representamos nesta Casa um
Estado muito pobre da Federação brasileira, onde,
embora paulatinamente venha conquistando avanços
no atendimento a sua população, ainda existe fome. Já
atendemos, como médico, inúmeras vezes, crianças
raquíticas, desnutridas por uma alimentação má con duzida ou por inexistência absoluta de alimentação.
Tenho a impressão de que o Projeto Fome Zero
haverá de ser implantado neste País e se alastrará
por todo o mundo, sobretudo para a África, onde as sistimos constantemente a cenas dantescas de crian ças morrendo de desnutrição absoluta, de fome abso luta. Tenho a impressão de que toda a sociedade bra sileira haverá de se engajar no processo de combate
à fome. Não diria “fome zero”, porque tudo, em termos
absolutos, é praticamente impossível no País. Quan do constituímos o Fundo de Combate e Erradicação
da Pobreza, eu já dizia que jamais conseguiríamos
erradicar a pobreza. Mas vamos lutar tanto quanto
possível para que possamos diminuir a fome; fome
que envergonha o cidadão brasileiro.
Portanto, Sr. Presidente, penso que o Presiden te eleito está no caminho certo quando estabelece,
como prioridade do seu Governo, o combate tenaz e
veemente contra a fome, que ainda assola vários gro tões e até as periferias das grandes cidades.
Sr. Presidente, o caminho a percorrer é longo. O
início será muito difícil. Há várias questões a serem
resolvidas, mas deveríamos, de imediato, implantar o
salário mínimo de, pelo menos, R$ 240,00, já que
essa é uma bandeira do PT e do Lula. Evidentemente,
as contas têm que ser feitas. Mas não vejo inconve niência de estabelecer-se, na votação do Orçamen to-Geral da União para 2003, um salário mínimo de,
no mínimo, R$240,00, ainda que para vigorar a partir
do dia 1º de maio do próximo ano, mudando nova mente a data da majoração do salário mínimo. Não
sei por que a data histórica de se aumentar o salário
mínimo dos trabalhadores, 1º de maio, de repente
passou para o 1º de abril, que não é o dia apropriado
para isso, porque não é o Dia do Trabalho e, além do
mais, é considerado o dia da mentira.
Temos que fazer algo efetivo. Faço esse apelo
ao Presidente eleito, Luiz Inacio Lula da Silva, a toda
sua Bancada e àqueles que representam o Partido
dos Trabalhadores na Comissão Mista de Orçamento.
O PTB defende o salário mínimo imediato, ainda que
para ser implantado no dia 1º de maio de R$240,00,
sendo sempre reajustado anualmente, nunca com
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ganhos reais inferiores a 10%, além da inflação do
período. Tenho certeza de que o nosso Presidente
eleito cumprirá seu compromisso com a população
brasileira de dobrar o salário mínimo durante seu
mandato. É uma das maiores vergonhas deste País,
Sr. Presidente, nosso salário mínimo ser um dos me nores dos países da América Latina, sendo o Brasil
considerado uma potência quando comparado na
constelação dos países da América Latina.
Houve um encontro do PTB, ontem, com o Deputado José Dirceu, grande artífice da vitória de Luiz
Inacio Lula da Silva, em que o PTB se dispôs a participar do Governo que se iniciará ou no dia 1º ou no dia
06 de janeiro, envidando todos os esforços no sentido
de que este seja, de fato, um Governo de mudanças,
conforme ficou patenteado na vontade do povo brasileiro, na vitória de Luiz Inacio Lula da Silva.
Entendo que temos de negociar a implantação
da Alca. Houve, inclusive, a participação de um representante do Governo eleito na reunião de Quito há algumas semanas. Teremos novas sessões preparatórias da Alca e entendo ser inevitável que o Brasil, junto aos outros países das Américas, venha a participar
dela. Contudo, temos de estabelecer normas. O Brasil
tem de fazer valer a sua voz, fazendo inserir no texto
desses acordos internacionais concernentes à Alca
que um dos itens seja a erradicação da fome, da pobreza, onde ocorrer. Sem isso o Brasil não deve aceitar
participar da Área de Livre Comércio das Américas.
Digo isso porque já ouvi de representantes do
Governo norte-americano junto à Alca que esse seria
um item que os Estados Unidos apoiariam inteiramente, ou seja, se ela for constituída, teria no seu
bojo, de forma explícita, a intenção de envidar todos
os esforços no sentido da erradicação da fome em
nosso País.
Portanto, Sr. Presidente, eu gostaria de homenagear essa transição de Governo, não importando a
data da posse – apresentamos essa Proposta de
Emenda Constitucional até porque entendemos que
o dia 1º de janeiro, dia da confraternização internacional dos povos, é altamente impróprio para isso.
Quero, contudo, almejar ao próximo Presidente
que S. Exª seja um instrumento de modificações es truturais e que não frustre as esperanças do povo brasileiro. Tanto quanto possível que lute o Presidente
eleito, Luiz Inacio Lula da Silva, para que já implantemos, por meio da votação do Orçamento, o salário mínimo de R$240,00, com ganhos reais anualmente
nos salários para efetivamente cumprir a sua promessa de dobrar o salário no decorrer da sua gestão no
Governo brasileiro.
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Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patro cínio, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Amir Lando.
O Sr. Amir Lando deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos
Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Con cedo a palavra ao eminente Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presi dente, Srªs e Srs. Senadores, venho, neste final de
sessão, em uma quinta-feira, quando o Congresso
Nacional já vai desativando as suas funções desta semana, sobretudo para, aqui, fazer um apelo especial
ao meu Partido, o PMDB.
Sr. Presidente, a sociedade brasileira acompa nhou o desempenho do PMDB nas últimas eleições.
Não tivemos, como era anseio de partes de suas ba ses de uma candidatura própria à Presidência da Re pública. E o Partido ficou frustrado em parte e, em
parte, engajado em uma candidatura à Presidência
da República. Todavia, não há dúvida de que as diferenças de credo e de propostas, as diferenças natura is de caráter ideológico proporcionaram ao Partido
opções diferentes à candidatura à Presidência da Re pública. O PMDB sempre foi isto: um Partido unido na
sua base, nos momentos cruciais, em defesa dos in teresses do País e do povo brasileiro. Mas é um Partido que abriga uma variedade ampla de convicções,
de propostas e, sobretudo, de militâncias.
É esse PMDB que hoje se apresenta diante da
Nação. Às vezes, mostra-se como um Partido em cri se, mas da crise renasce qual Fênix. É um Partido que
tem um arco de preferências muito grande dentro da
sua agremiação.
É esse Partido também que, neste momento, tem
de fazer uma reflexão séria diante do discurso vindo das
urnas. Aos discursos que foram feitos ao povo brasileiro,
o povo brasileiro respondeu, de maneira clara e manifesta, acenando para uma preferência sobre o destino
da nossa Pátria, com a vitória de Luiz Inacio Lula da Silva. Isso é inequívoco e transparente.
Poderíamos dizer que, já no primeiro turno, vis lumbrava-se que 74% da população optaram pela
mudança, pelo novo e, sobremodo, para que se devol vesse ao País a esperança de crescer, de desenvol ver, da cidadania digna e plena, do exercício de direi tos fundamentais que não fossem abstratos e, sim,
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concretos, porque não podemos ficar no formalismo
liberal. O direito à saúde, nobre Presidente, é o direito
ao acesso à assistência médica, ao hospital, ao remédio, em caso de necessidade; o direito à moradia é o direito de ter a chave da porta da casa própria ou da casa
que se concede para morar daqueles que hoje estão na
amargura dos sem-teto. Por isso, temos de olhar com
muita sensibilidade as demandas sociais deste País.
O direito à escola é esse acesso à educação de ma neira efetiva; o direito de ir e vir é a possibilidade de ter
o vale-transporte ou, mais concretamente, os recursos para deslocamentos quando necessário.
Não se pode ficar simplesmente pensando que as
liberdades democráticas devam permanecer apenas no
texto constitucional, senão, que devam se tornar liberdades concretas no exercício da vida no dia a dia.
Em sobremodo, Sr. Presidente, esse direito à
vida, uma vida que começa pela alimentação, pelo
combate à fome. A proposta do novo Presidente, que
assumirá no dia 1º de janeiro, para que aqueles marginalizados, excluídos, possam ao menos comer três
vezes por dia é um ponto de partida, de referência mínima à dignidade humana.
Não se pode imaginar que um País continental
como o Brasil, com potencialidades fantásticas na
produção agrícola, na produção de bens, na produção industrial e, sobretudo, na produção de alimentos, não propicie ao povo brasileiro o direito de comer.
É claro que o direito de comer começa por aquilo que
é mais essencial: o direito ao trabalho. Porque o direito ao trabalho coloco em primeiro lugar, porque é o direito que faz a provisão da vida, porque é o direito a ganhar o pão de cada dia. Ninguém quer a esmola, ninguém quer apenas a benesse de uma fatia de pão. É evidente que, para quem está “morrendo de fome”, é preciso que se acuda a fome, de qualquer sorte, de qualquer
maneira. Mas, sobremodo, o que temos que pensar é na
geração de emprego, na geração de rendas.
E é esse o projeto fundamental que se coloca diante do povo brasileiro, é esse o discurso do novo,
dos 52 milhões de eleitores. É uma sedução para todo
homem público o engajamento a uma proposta nova,
consubstanciada nesse projeto de País proposto pelo
Presidente recém-eleito Luiz Inácio Lula da Silva.
Por isso, Sr. Presidente, venho a esta tribuna sobretudo dizer que uma corrente expressiva do PMDB
está disposta a engajar-se naquilo que sempre foi o
sonho da nossa juventude, o ideal de homem público,
realizar um projeto de interesse do povo brasileiro, realizar sobretudo a cidadania neste País.
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O que se quer é que o novo Presidente da Repú blica seja um Presidente brasileiro, que governe para
os brasileiros, para os que nasceram aqui sentirem o
orgulho da sua própria terra. “Ame com fé e orgulho a
terra em que nasceste”, lembro de um verso ainda de
minha infância e é isso que queremos. Sentir orgulho
de ser brasileiro, sentir acima de tudo a ufania de di zer que este País é viável, que podemos construir
uma nação justa, mais humana, mais desenvolvida,
progressista, cuja riqueza propicie um retorno de
bem-estar à população.
O povo brasileiro tem esse direito histórico e tem
esse direito porque o País é imensamente grande e
rico. É por isso que entendemos que é hora de o
PMDB engajar-se nesse projeto, e engajar-se sem
pretensão, sem condições de participação de cargos,
mas com participação de responsabilidades, partici pação no sentido de dar o melhor, de realizar um es forço à altura de nossas capacidades a fim de ofere cer ao País a dignidade nacional.
Desejo dizer, Sr. Presidente, que o PMDB de sempenhou um papel histórico e importante na luta
pela democratização do País. E agora, com essa tare fa realizada, devemos participar de um processo de
democratização da riqueza nacional, do bem-estar e
da felicidade geral.
É por isso que, nessa hora, ninguém pode ficar
distante do apelo, da demanda, da súplica vinda das
urnas. O PMDB tem que dar um passo adiante. Um
passo em direção ao interesse do povo brasileiro, um
passo de engajamento em direção às políticas sociais
e públicas que possam incorporar os 54 milhões que
vivem abaixo da linha de pobreza, no processo produ tivo, para gerar riqueza. E o que é excedente pode ser
transformado em superávit para pagar os nossos cre dores. Mas, sobremodo, é hora também de apelar
para todos os que têm interesses neste País, para to dos os que são titulares dos créditos, os que coloca ram recursos de uma forma ou de outra. São contra tos que devem ser observados – pacta sunt servan da, diziam os latinos. Os pactos devem ser obedeci dos, digo. E é por isso que, sem quebra de contratos,
sem ruptura unilateral, é preciso suplicar a todos
aqueles que são titulares desses créditos, aos credo res, à banca internacional, ao FMI, que coordena so bretudo a realização desse processo de pagamentos,
porque, na verdade, o FMI é um clube dos credores,
Sr. Presidente, é um clube em que os interesses dos
credores são ali acertados, fixados e impostos, sobre -
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tudo àquelas nações que recorrem ao FMI; e estamos
nessa linha. Mas é preciso também dizer que chegou
a hora da verdade de um diálogo do desesperado.
Queremos pagar, vamos pagar, sim, mas o FMI deve
ter uma visão clara da situação social, uma visão realista do que se passa no Brasil, porque, se continuarmos atrelados a esses índices de superávit, a esses
índices fixados de forma imperativa, o País cada vez
mais se afundando e se distanciando da capacidade
de pagamento da dívida. Se não incorporarmos aqueles que hoje estão fora do mercado de trabalho ao sistema produtivo, cada vez mais ficaremos em dificuldades e até impossibilitados de pagar ou quitar a dívida, seja o serviço, seja o principal.
Precisamos da compreensão de todas as nações, sobretudo das grandes economias mundiais.
Precisamos de um fôlego para suspirar e voltar a produzir mais, dar evasão à nossa capacidade produtiva
e assim gerar a riqueza necessária para pagar a dívida até de maneira mais rápida, mais célere do que esses prazos já estabelecidos. Se tivermos uma flexibilização neste momento difícil, neste momento de união
nacional, neste momento em que a Nação inteira se
engaja em um projeto de reconstrução, com certeza
estaremos mais próximos da quitação da dívida, do
pagamento mais rápido, porque geraremos mais ri queza, mais bens e serviços, exportaremos mais.
Para isso é preciso que rompam, que definitivamente
afastem as barreiras alfandegárias, o protecionismo,
o incentivo brutal à produção agrícola que ocorre nos
países mais desenvolvidos. Para que possamos competir e os nossos produtos tenham acesso aos mercados, não pode haver impedimento para gerar aquilo
que é essencial, de que precisamos tanto, que é o superávit da nossa balança.
Sr. Presidente, temos que dar ao povo brasileiro
uma oportunidade de reversão. Este País é uma grande potência, mas ainda na fase virtual. O Brasil tem
possibilidades incomensuráveis de realizar o bem-estar para o seu povo.
É preciso aumentar o nível de investimentos. O
Orçamento enviado ao Congresso Nacional não consigna mais do que R$7 bilhões para investimentos. O
programa de combate à fome recentemente anunciado pelo Presidente recém-eleito, Luiz Inácio Lula da
Silva, demanda algo em torno de R$4 a R$5 bilhões.
E como conseguir esses recursos? Não há como au mentar a carga tributária. Sabemos que estamos no
limite da corda esticada, que, cada vez mais, vai
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amesquinhando e reduzindo a nossa capacidade produtiva.

atividade lícita em que possa realizar, de maneira in tegral, a sua personalidade como ser humano.

Chegou o momento de buscarmos – em primei ro lugar no mercado interno –, dentro da imensidão de
nosso território, alternativas para a geração de melho rias e de riquezas para o povo brasileiro. Temos um
território imenso, solos férteis e disponíveis à amplia ção da fronteira agrícola. É hora de avançarmos mais.

É o que queremos oferecer ao povo brasileiro:
oportunidade de realizar as suas potencialidades íntimas, intrínsecas, oportunidade de ajudar a construir
uma nação de todos, uma nação que se volte para o
seu povo em primeiro lugar. Com os compromissos
internacionais que temos hoje, poderemos compatibilizar os anseios de melhoria e daqueles que têm direitos sobre nós.

Só na região da Amazônia, sobretudo em Ron dônia, Mato Grosso, Pará e parte do Amazonas, temos mais de 100 milhões de hectares que podem ser
integrados ao processo produtivo. Precisamos fazer
uma opção: dar ou não oportunidade ao povo brasilei ro de plantar, colher, melhorar sua condição de vida,
sobretudo aos sem-terra. É uma vergonha nacional a
existência de acampamentos de sem-terras, com tanta terra disponível. Muitos latifúndios improdutivos po deriam ser desapropriados com celeridade, distribu indo-se a terra para quem quer nela trabalhar.
O processo em marcha é de transformação do
País, de mudanças. Não falo de uma mudança radi cal, mas necessária, progressiva. Falo da compreen são do mundo com relação às necessidades essenci ais do Brasil, para incorporar o povo brasileiro ao pro cesso produtivo e fazer com que se gerem exceden tes, mais-valia. Assim, o País poderá pagar os credo res na hora certa, com o devido valor, podendo até
aumentar a quota dos pagamentos e, em algum tem po, de uma vez por todas, acabar com os vínculos
brutais da dívida que nos sufoca, nos escraviza, nos
engessa e impede o crescimento econômico e social
do Brasil.
A hora é agora. É hora também de o PMDB en trar no processo de redenção nacional. Chegou o mo mento em que não podemos ficar distantes, como
meros espectadores. Vamos construir um país novo,
diferente, mais justo, sem grandes flagelos sociais.
Caso contrário, as novas gerações, a minha sobretu do, não terá outra oportunidade. Tudo processar-se-á
na ordem democrática, de acordo com a lei, em har monia, com paz e tranqüilidade social.
Há muitos pontos que devemos combater. A vio lência é um grande desafio. Entretanto, tudo começa,
Sr. Presidente, pela construção de um projeto nacio nal para oferecer uma perspectiva aos jovens e aos
desempregados de se integrarem à sociedade de
maneira adequada, respeitando a dignidade humana.
O cidadão quer viver em paz, com os ganhos de uma

O direito das obrigações deve ser sempre res peitado, mas entre os homens de bem sempre haverá
um terreno comum para conciliar interesses mediante
recíprocas renúncias. É hora de pensar que todos temos de renunciar um pouco. A comunidade internacional tem de se sentar à mesa para buscar um caminho que não seja o da Argentina, mas que seja de
grandeza, de solidariedade humana, para construirmos nações livres, independentes e que se respeitem
entre si em sua autonomia, em sua soberania nacional, para a realização da felicidade de seus povos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Srªs e
Srs. Senadores, a Presidência propõe ao Plenário, nos
termos do art. 40, § 1º, inciso II, letra “a”, do Regimento
Interno, a designação dos Srs. Senadores Fernando
Ribeiro, Amir Lando, Moreira Mendes e Maguito Vilela
para participarem, na condição de observadores parlamentares, da Assembléia-Geral das Nações Unidas,
em Nova York, Estados Unidos da América.
Em votação a presente proposta.
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Amir Lando.
São lidos os seguintes:
OS–GSE/717/02
Brasília, 13 de novembro de 2002
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto de Lei de Conversão nº 25, de 2002, do
Poder Executivo (Medida Provisória nº 59/02), que
“Dispõe sobre a utilização das fontes de recursos
existentes no Tesouro Nacional no encerramento do
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exercício financeiro de 2001, e dá outras providênci as”, conforme o disposto no art. 62 da Constituição
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitu cional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Severino Caval canti, Primeiro Secretário.
PS-GSE/718/02
Brasília, 13 de novembro de 2002
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, a in clusa Medida Provisória nº 58, de 2002, do Poder
Executivo, que “Exclui da vedação prevista no art. 3º
da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, as ações
detidas pela União no capital do Banco do Brasil S .A.,
e dá outras providências”, conforme o disposto no art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Severino Caval canti, Primeiro Secretário.
PS-GSE/ 719 /02
Brasília, 13 de novembro de 2002
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, o in cluso Projeto de Lei de Conversão nº 26, de 2002, do
Poder Executivo (Medida Provisória nº 61/02), que
“Dispõe sobre a assunção, pela União, de responsa bilidades civis perante terceiros no caso de atentados
terroristas ou atos de guerra contra aeronaves de ma trícula brasileira operadas por empresas brasileiras
de transporte aéreo público, excluídas as empresas
de táxi aéreo”, conforme o disposto no art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Severino Caval canti, Primeiro Secretário.
PS-GSE/720/02
Brasilia, 13 de novembro de 2002
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, o in cluso Projeto de Lei de Conversão nº 27, de 2002, do
Poder Executivo (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 adminis -

Novembro de 2002

trativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.”, conforme o disposto no art. 62 da
Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente,
Deputado Severino Cavalcanti, Primeiro-Secretário.
PS-GSE/730/02
Brasília, 14 de novembro de 2002
Senhor Secretário,
Encaminho a Vossa Excelência, a fim de ser
submetido à consideração do Senado Federal, o incluso Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2002, do
Poder Executivo (Medida Provisória nº 69/02), que
“Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de
produtos e dá outras providências.”, conforme o dis posto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001.
Atenciosamente, – Deputado Severino Cavalcanti, Primeiro-Secretário
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Com referência às medidas provisórias que acabam
de ser lidas, a Presidência esclarece à Casa que o
prazo inicial de suas vigências foi prorrogado pela
Mesa do Congresso Nacional por mais sessenta
dias, conforme prevê o § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001.
Esclarece ainda que o prazo de 45 dias para
apreciação das matérias pelo Congresso Nacional
encontra-se esgotado e que a prorrogação do prazo
de vigência das proposições não restaura os prazos
de sua tramitação. Uma vez recebidas formalmente
pelo Senado Federal, nesta data, as medidas provisórias passam a sobrestar imediatamente todas as de mais deliberações legislativas da Casa até que se ultime suas votações.
Prestados esses esclarecimentos, a Presidência, havendo concordância das Lideranças da Casa,
incluirá as matérias na pauta da Ordem do Dia da próxima terça-feira, dia 19, antes, porém, colocando à
disposição das Srªs. e dos Srs. Senadores cópias das
referidas proposições.
Não havendo objeção, assim será feito.
São as seguintes as medidas provisórias recebidas:

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

853
Sexta-feira 15 21741

854
21742 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
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856
21744 Sexta-feira 15
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NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

857
Sexta-feira 15 21745

858
21746 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

859
Sexta-feira 15 21747

860
21748 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

861
Sexta-feira 15 21749

862
21750 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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863
Sexta-feira 15 21751

864
21752 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

865
Sexta-feira 15 21753

866
21754 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

867
Sexta-feira 15 21755

868
21756 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

869
Sexta-feira 15 21757

870
21758 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

871
Sexta-feira 15 21759

872
21760 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

873
Sexta-feira 15 21761

874
21762 Sexta-feira 15
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NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
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PARECER APRESENTADO EM PLENÁRIO PELO
RELATOR DESIGNADO PARA MANIFESTAR-SE
PELA COMISSÃO MISTA INCUMBIDA DA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 58, DE 2002
Exclui da vedação prevista no art. 3º
da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, as ações detidas pela União no ca pital do Banco do Brasil S.A., e dá outras
providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Deputado Aroldo Cedraz
I – Relatório
Trata-se de medida provisória destinada a ex cluir da vedação prevista no art. 3º da Lei nº 9.491, de
9 de setembro de 1997, as ações detidas direta ou in diretamente, pela União que excedam o controle acionário do Banco do Brasil S.A., permitindo, assim, a
sua alienação. Para viabilizar a operação, o texto sob
exame autoriza que as ações de titularidade da União
sejam transferidas do Fundo de Amortização da Dívi da Pública, onde encontram-se depositadas, para o
Fundo Nacional de Desestatização – FND.
Uma vez esgotado o prazo para manifestação da
Comissão Mista a que se refere o § 9º do art. 62 do texto
constitucional, sem que a mesma houvesse sido instalada, e sem que fossem oferecidas quaisquer emendas,
cabe-me, em decorrência de designação da Mesa da
Câmara dos Deputados, oferecer parecer pela referida
Comissão Mista à Medida Provisória nº 58, de 2002.
II – Voto do Relator
O primeiro aspecto a ser examinado é concer nente à admissibilidade da Medida Provisória nº 58,
de 2002, em face dos requisitos constitucionais de re levância e urgência e às vedações constantes do § 1º
do art. 62 da Carta Magna.
A exposição de motivos que a acompanha sali enta que o processo de venda das ações faz parte de
uma operação de reestruturação social do Banco do
Brasil, a qual torna fundamental a sua adesão ao seg mento de mercado de valores mobiliários denominado
“Novo Mercado”, instituído pela Bovespa. Para tanto,
exige-se que no mínimo 25% das ações da instituição
estejam em circulação o que, por sua vez, torna neces sário a oferta pública de cerca de 16,5% do seu capital.
Por outro lado, o BNDES já iniciou os procedi mentos para levar a cabo a operação e, inclusive, no

875
Sexta-feira 15 21763

que se refere à contratação da instituição responsável
pela coordenação da oferta de ações.
Vale mencionar, entretanto, que todas as medi das tornam-se inócuas caso não se altere a Lei nº
9.491/97, uma vez que ali existe uma vedação expressa relativamente ao Banco do Brasil.
Considero, portanto, que a medida provisória
sob exame satisfaz os pressupostos de relevância e
urgência exigidos para sua edição, tendo sido enviada ao Congresso Nacional nos termos previstos no
art. 2º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN.
A Medida Provisória nº 58, de 2002, não incorre
em qualquer das vedações temáticas estabelecidas
pelo § 1º do art. 62 da Constituição. Dessa forma,
também quanto aos requisitos de constitucionalidade, de juridicidade e de técnica legislativa não há
qualquer objeção a fazer.
Com base nas informações contidas na exposição
de motivos que a acompanha, a operação não representará gastos para o Executivo e os recursos obtidos com a
alienação das ações serão integralmente utilizados para
o abatimento da dívida pública federal, destinação idêntica à do Fundo onde encontravam-se depositadas. Isso
permite concluir pela adequação orçamentária e financeira da proposta, em conformidade com o que dispõe o
art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1, de 2002-CN.
Mas vejamos o mérito da questão. Quero deixar
claro, inicialmente, minha absoluta convicção de que
o Banco do Brasil é uma instituição imprescindível
como instrumento do Governo Federal, especialmente no que diz respeito à condução e implementação
de sua política agrícola.
Assim, considero de grande valia o dispositivo
incluído na Lei nº 9.491/97, impedindo a sua inclusão
no Programa Nacional de Desestatização – PND. Por
outro lado, devemos considerar que o controle do
Banco pela União não deve ser empecilho para a sua
modernização que, ao contrário, deve ser perseguida
como objetivo constante se queremos manter sua posição de relevância no cenário financeiro nacional.
Manifesto-me, em conseqüência, pela admissibilidade da Medida Provisória nº 58, de 2002, que foi
encaminhada ao Congresso Nacional nos termos
previstos pelo art. 2º, § 1º, da Resolução nº 1, de
2002-CN, considerando atendidos os pressupostos
de relevância e urgência, bem como observadas as
vedações expressas no texto constitucional. Opino,
também, pela constitucionalidade, juridicidade e boa
técnica legislativa da medida provisória, bem como
pela sua adequação orçamentária e financeira. No mérito, pronuncio-me pela aprovação da Medida Provisória nº 58, de 2002, nos termos em que foi proposta.
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Sala das Sessões, de
Aroldo Cedraz, Relator.
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2002. – Deputado
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878
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
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NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

879
Sexta-feira 15 21767

880
21768 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

881
Sexta-feira 15 21769

882
21770 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

883
Sexta-feira 15 21771

884
21772 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

885
Sexta-feira 15 21773

886
21774 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

887
Sexta-feira 15 21775

888
21776 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

889
Sexta-feira 15 21777

890
21778 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

891
Sexta-feira 15 21779

892
21780 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

893
Sexta-feira 15 21781

894
21782 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

895
Sexta-feira 15 21783

896
21784 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

897
Sexta-feira 15 21785

898
21786 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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899
Sexta-feira 15 21787

900
21788 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002
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901
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902
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 62, DE 2002
Projeto de Lei de Conversão
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.
O Congresso Nacional decreta:
Dê-se â Medida Provisória nº 62, de 2002 a se guinte redação:
Art. 1º O art. 25 da Lei nº 9.605. de 12 de fevereiro
de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:
Art. 25.................................................................
....................................................................................
§ 2º Tratando-se de produtos perecíveis, serão
estes avaliados e doados a instituições científicas.
hospitalares. penais e outras com fins beneficentes.
...........................................................................

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

§ 5º Tratando-se de madeiras, serão levadas a
leilão. e o valor arrecadado. revertido ao órgão ambiental responsável por sua apreensão.” (NR)
§ 6º Estão impedidos de participar do processo
de leilão as empresas ou consórcio de empresas ou
pessoas físicas que: (NR)
a) estivem em cumprimento de Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, ou;
b) estiverem respondendo a inquérito referentes a crimes ambientais, ou;
c) tenham sido multados por corte ilegal de árvores.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Sessões, de de 2002.

NOVEMBRO 2002
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Sexta-feira 15 21791

904
21792 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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905
Sexta-feira 15 21793

906
21794 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

907
Sexta-feira 15 21795

908
21796 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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909
Sexta-feira 15 21797

910
21798 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

911
Sexta-feira 15 21799

912
21800 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

913
Sexta-feira 15 21801

914
21802 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

915
Sexta-feira 15 21803

916
21804 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

917
Sexta-feira 15 21805

918
21806 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

919
Sexta-feira 15 21807

920
21808 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

921
Sexta-feira 15 21809

922
21810 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

923
Sexta-feira 15 21811

924
21812 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

925
Sexta-feira 15 21813

926
21814 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

927
Sexta-feira 15 21815

928
21816 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

929
Sexta-feira 15 21817

930
21818 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

931
Sexta-feira 15 21819

932
21820 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

933
Sexta-feira 15 21821

934
21822 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL
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PARECER PROFERIDO NO PLENÁRIO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, EM SUBSTITUIÇÃO À
COMISSÃO MISTA, À MEDIDA PROVISÓRIA Nº 69,
DE 2002
O SR. HUGO BIEHL (PPB – SC. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srs. Deputados, esta medida provisória dispõe so bre a proteção de informação não divulgada subme tida à aprovação da comercialização de produtos e
dá outras providências.
Seu objetivo é tão-somente proteger informação
não divulgada, gerada para suportar dossiês técnicos
de registro para a comercialização de produtos, quer
da área de agricultura, agroquímicos, farmacêuticos
de uso humano, quer de produtos veterinários, fertili zantes, agrotóxicos e seus componentes.
Para que não haja necessidade de ter na íntegra
o relatório, informo aos Srs. Parlamentares que, pela
atual legislação, havendo registro de uma patente, de
princípio ativo para desenvolvimento de um produto, o
detentor dessa patente desenvolve trabalhos na área
de pesquisa, de experimentação regulamentadas por
lei para que o produto possa ter a comercialização autorizada.
Isso, em média, demanda de oito a dez anos,
segundo informações que pudemos apurar. A partir
do registro, a comercialização se dá até o término do
prazo da patente.
A medida provisória define e propõe que as in formações produzidas pelo detentor da patente para
obtenção do registro sejam colocadas à disposição
do público, após decorridos cinco anos.
Analisando a oportunidade da MP, consideran do inclusive que ela atende a acordos internacionais,
analisando-a sob o ponto de vista da constitucionali dade, juridicidade e técnica legislativa e também da
adequação financeira e orçamentária, concluímos
que cinco anos para liberação das informações é pra zo excessivamente curto, se comparado aos procedi mentos de outros países que, via de regra, o fazem
após o período de dez anos.
Então, este Relator incorpora no relatório o pra zo de dez anos, atendendo à emenda apresentada
pelo Deputado Xico Graziano. Várias outras emendas
foram apresentadas pelo Deputado Xico Graziano e
também pelo Deputado Geraldo Magela.
O projeto de conversão que ora apresentamos
traz uma alteração para o registro no § 1º do art. 4º,
quando fala dos prazos de proteção a que se refere o

Sexta-feira 15 21845

art. 3º, em que são estabelecidos então, respectivamente, dez anos para produtos que utilizem novas entidades químicas e biológicas, e cinco anos para pro dutos que não utilizem novas entidades químicas e biológicas, contados a partir da concessão do registro
até a primeira liberação das informações ou até a primeira liberação das informações em qualquer país,
ou o que ocorrer primeiro, garantido, no mínimo, um
ano de proteção.
Acrescentamos um § 2º que já consta na versão
do nosso relatório: “§ 2º do art. 4º.
Os prazos a que o caput se refere não poderão
ultrapassar o prazo de vigência da respectiva patente”. Repito a informação: “Os prazos a que o caput se
refere não poderão ultrapassar o prazo de vigência da
respectiva patente”.
Por exemplo, digamos que esse registro ocorra
no 12º ano. Então o prazo estabelecido para a publicação dessas informações não será mais de dez e,
sim, de oito anos.
Ao concluir, essa medida é oportuna e vai contri buir para que os produtos tenham preços menores e
maior concorrência. Essas informações, que agora
serão liberadas decorridos dez anos, hoje não têm
data para liberação. Representa um ganho para a sociedade.
Por isso, peço aos meus Pares a aprovação da
Medida Provisória nº 69, porque é do interesse pú blico.
Na oportunidade, agradeço ao Líder Odelmo
Leão por ter-me designado Relator dessa matéria.
PARECER ESCRITO ENCAMINHADO
À MESA
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 69, DE 2002,
MENSAGEM Nº 824, de 2002
Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e
dá outras providências.
Autor:Poder Executivo
Relator:Deputado Hugo Biehl
I – Relatório:
A Medida Provisória em epígrafe, expedida pelo
Exmo Sr. Presidente da República, nos termos do art.
62 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32, de 11 de setembro de
2001, e encaminhada ao Congresso Nacional por in -

958
21846 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

termédio da Mensagem nº 824, de 2002, “Dispõe so bre a proteção de informação não divulgada submeti da para aprovação da comercialização de produtos e
dá outras providências”.
O objetivo desta Medida Provisória é tão so mente dar proteção a informações não divulgadas,
geradas para suportar dossiês técnicos de registro
para comercialização. Como explicitado no art. 1º,
“Esta Medida Provisória regula os mecanismos de
proteção, contra o uso comercial desleal, de informa ções relativas a resultados de testes ou outros dados
não divulgados apresentados às autoridades compe tentes como condição para obtenção ou manutenção
de registro para comercialização de produtos farma cêuticos de uso humano e veterinário, fertilizantes,
agrotóxicos e seus componentes e afins” (caput).
Coerente com seu objetivo, a Medida Provisória
define quais informações serão objeto de proteção
(art. 1º), o que se entende por “informações não divul gadas” (art. 2º) e quais são as implicações legais da
proteção das informações (art. 3º). A proteção de in formações significa a proibição de sua divulgação as sim como do uso, em favor de terceiros, de resultados
de testes e de quaisquer outras informações forneci das pelos solicitantes de registro, para fins de comer cialização, dos produtos citados, antes da expiração
do prazo da proteção.
O prazo de proteção das informações é de cinco
anos para os produtos que utilizem novas entidades
químicas e biológicas ou de dois anos, caso contrário,
sempre contados da data de concessão do registro
ou até a primeira liberação das informações em qualquer país, o que ocorrer primeiro, garantido no míni mo um ano de proteção (art. 4º). Na falta deste dispo sitivo, as informações oferecidas para registro de pro dutos terão proteção por prazo indeterminado.
Durante os prazos mencionados, as autorida des competentes somente poderão usar as informa ções protegidas para instruir ou justificar concessão
de registro de terceiros mediante prévia autorização
do detentor do registro (art. 5º).
Há exceções à regra. Tratam estas de circuns tâncias e condições em que, durante a vigência da
proteção, as autoridades competentes poderão, de
forma compulsória, utilizar as informações protegidas
para, com base nelas, conceder registro de produto a
terceiros. Esses casos excepcionais incluem a não
comercialização do produto no Brasil após o decurso
de dois anos da concessão do registro; o interesse
público ou estado de emergência; ou violação da Lei
de Defesa da Concorrência (Lei nº 8.884, de 11 de ju -
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nho de 1994), nos termos de recomendação do Conselho de Defesa Econômica (arts. 7º e 8º).
Assegurada fica também a liberação das informações ao público em geral ao término do prazo da
proteção, a menos que constituam segredo de indústria ou comércio, caso em que a confidencialidade
será preservada. Ressalva-se que tais informações
poderão continuar sendo utilizadas internamente pe los órgãos do governo para fins de registro (art. 9º).
Outras disposições de relevo:
– As informações referentes a produtos registrados antes da vigência da Medida Provisória são
protegidas pelo tempo que faltar até que se completem os cinco anos em que é assegurada a proteção,
garantindo-se o prazo mínimo de seis meses (art. 12).
– A observância de direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do beneficiado.
– Preservam-se os direitos de comercialização
de produtos farmacêuticos e produtos químicos para
a agricultura, estabelecidos em acordos e tratados internacionais em vigor no Brasil (art. 14).
No decorrer do prazo regimental, 34 emendas
foram apresentadas à Comissão Mista incumbida de
emitir parecer sobre a matéria. Sua Excelência, o Deputado Geraldo Magela apresentou as emendas de
números: 002, 004, 015, 024, 029 e 030.
Sua Excelência o Deputado Xico Graziano foi o
autor das emendas de números: 001, 003, 005, 006,
007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 016, 017, 018,
019, 020, 021, 022, 023, 025, 026, 027, 028, 031, 032,
033 e 034.
Esgotado o prazo para manifestação da Comissão Mista, sem que esta o fizesse, cabe ao Plenário
da Câmara dos Deputados deliberar sobre a matéria.
Passamos, a seguir, a apresentar o nosso voto.
É o relatório.
II – Voto do Relator:
Da Admissibilidade
Na dicção do art. 62 da Constituição Federal,
em caso de relevância e urgência, é admissível a adoção de medida provisória pelo Presidente da República, que deverá submetê-la de imediato ao Congresso
Nacional.
A admissibilidade da medida provisória restringe-se, assim, aos pressupostos de relevância e ur gência, presentes no caso sob exame.
Urgência e relevância são justificadas como se
segue:
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Por inexistência de legislação específica, a pro teção de dados no Brasil, hoje, é permanente, o que
gera dificuldades às autoridades responsáveis para o
registro de produtos equivalentes ou similares. A Me dida Provisória nº 69 vem preencher esta lacuna. Na
verdade, ela complementa o ordenamento jurídico
brasileiro para possibilitar o registro de produtos por
equivalência, de forma a incorporar as Resoluções do
Grupo Mercado Comum sobre o assunto, especifica mente, as Resoluções nº 48/96, 87/96, 149/96 e
71/98. Vale ressaltar que a Medida Provisória em apreço trata apenas da utilização dos dados de posse das
autoridades para o registro por equivalência, mas não
autoriza o registro. Este é realizado nos termos do De creto nº 4.074, de 4 de janeiro de 2002, que regula menta a Lei nº 7.802, de 1989, complementado pela
Instrução Normativa lnterministerial nº 49, de 20 de
agosto de 2002, que define critérios para o registro.
A urgência da Medida Provisória se justifica pelo
Laudo Arbitral decorrente de controvérsia contra o
Brasil movida pelo Governo da Argentina, relativo ao
registro de produtos fitossanitários, no marco do Pro tocolo de Brasília para a Solução de Controvérsias no
Mercosul. Como se lê na Exposição de Motivos ao
Presidente da República dos Ministros de Estado do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Justiça; Relações Exteriores; Ciência e Tecnologia; Agri cultura, Pecuária e Abastecimento; e Meio Ambiente,
o referido Laudo Arbitral, notificado em 19 de abril de
2002, estipulou o prazo máximo de 120 dias, contados da data de notificação, para que o Brasil incorpo re ao seu ordenamento jurídico as citadas resoluções
do Grupo Mercado Comum. Ressalta aquela mesma
Exposição de Motivos que, “por força do citado Protocolo de Brasília, os laudos arbitrais são inapeláveis e
obrigatórios para os Estados Partes a partir do rece bimento da notificação”.
Em tais circunstâncias, atendidos os pressupos tos de relevância e urgência, somos pela admissibili dade da Medida Provisória.
Da Constitucionalidade, Juridicidade e Técnica
Legislativa
O voto favorável à admissibilidade da medida
provisória representa pronunciamento preliminar de
constitucionalidade do ato legislativo.
Analisando o conteúdo da Medida Provisória e
das emendas apresentadas à luz do ordenamento ju rídico-constitucional em vigor, verificamos que a ma téria nelas tratada não incide em qualquer das proibi -
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ções constitucionais previstas no art. 62, incisos 1 a
IV, e art. 246, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32, de 2001, nem se insere entre
aquelas cuja competência é exclusiva do Congresso
Nacional ou de qualquer de suas Casas. Também não
se integra entre aquelas de competência privativa do
Presidente da República, previstas no art. 84 da
Constituição Federal.
Trata-se, pois, rigorosamente, de matéria passí vel de enquadramento no art. 48 da Carta Política,
que confere ao Congresso Nacional, com a sanção
do Presidente da República, a prerrogativa de dispor,
sob a forma de leis, sobre todas as matérias de competência da União.
Diante do exposto, voto pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da Medida
Provisória em tela, bem como das emendas que lhe
foram oferecidas.
Da Adequação Financeira o Orçamentária
Cabe, ainda, nos termos do art. 19 da Resolução nº 1 de 2002- CN, apreciar a matéria quanto a
sua conformidade com a Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, e a sua adequação orçamentária e financeira com o plano plurianual, com a lei
de diretrizes orçamentárias e com a lei orçamentária
da União.
Uma análise compreensiva dos termos da Medi da Provisória nº 69, de 2002, permitiu-nos concluir
que, no que tange aos efeitos orçamentários e financeiros, nenhum de seus dispositivos colide com as
orientações das normas que regem a matéria, em especial o disposto no art. 5º, § 1º, da Resolução nº 1,
de 2002. A regulamentação da proteção das informações, definidas no texto da Medida Provisória em epígrafe, não implicará aumento das despesas já previstas na programação orçamentária para o presente
exercício e seguintes, nem em renúncia das receitas
previstas. Em outras palavras, a referida Medida Pro visória nº 69, de 2002, não apresenta implicações orçamentária e financeira nos termos da Resolução nº
1, de 2002 – CN.
Diante do exposto, voto pela compatibilidade e
adequação orçamentária e financeira da Medida Provisória nº 69, de 2002, e de todas as emendas a ela
apresentadas.
Do Mérito
A Medida Provisória nº 69, de 2002, que “Dispõe
sobre a proteção de informação não divulgada sub-
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metida para aprovação da comercialização de produ tos e dá outras providências”, foi editada pelo Exmo
Sr. Presidente da República com a finalidade de regu lar o uso de informações constantes de dossiês técni cos apresentados às autoridades constituídas para
instruir pedidos de registro, para fins de comercializa ção, de produtos farmacêuticos, fertilizantes, agrotóxicos e seus componentes e afins.
Até a edição desta Medida Provisória, todas in formações apresentadas aos órgãos governamentais
encarregados da análise do pedido de registro tinham
de ser mantidos em sigilo por tempo indeterminado,
mesmo que a patente do produto a que se referissem
houvesse caducado. Esta proteção por período indefi nido é, obviamente, excessiva e não estimula o surgi mento de produtos análogos ou congêneres. Estimu lar a concorrência é pois o objetivo básico da Medida
Provisória nº 69, de 2002.
Em vez de proteção por tempo indeterminado, a
Medida Provisória adota a proteção por prazo de cin co anos, ressalvados os casos que menciona.
Aí, entretanto, surge outro problema: se, de um
lado, o período de proteção não pode ser indefinido, e
prejudicar os consumidores, de outro, não pode ser
muito curto e cortar fundo demais no estímulo que a
guarda sigilosa das informações confere aos investi mentos na introdução de novos produtos e processos
de produção. O equilíbrio entre dois objetivos – a pro moção da concorrência e o estímulo aos investimen tos – deve ser procurado.
Levando em conta o tempo que vai da data do
pedido de registro à data de sua concessão, que pode
chegar a alguns anos, e os elevados custos do pro cesso de registro para o solicitante, julguei ser exces sivamente curto o prazo de cinco anos previsto na
Medida Provisória. Dez anos para o sigilo parecem
mais próximos do equilíbrio almejado.
Este ponto de vista coincide com o do Deputado
Xico Graziano que, na Emenda nº 11, eleva o prazo
de proteção para dez anos, ou cinco anos para novos
dados, caso venham a ser exigidos. A Emenda nº 11,
todavia, não distingue entre “produtos que utilizam
novas entidades químicas ou biológicas e aqueles
que não utilizam novas entidades, como na redação
original da Medida Provisória. Sua distinção é entre
dados originais e novos dados.
Acatando parcialmente a Emenda nº 11, intro duzi as seguintes modificações no art. 40 do projeto
de lei de conversão:
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– no inciso I do art. 4º, onde se lê cinco anos”,
modifiquei para dez anos;
– no inciso II do mesmo art., onde se lê “dois
anos contados a partir da concessão do registro”, escrevi cinco anos.
Acatada integralmente foi a Emenda nº 14 do
Deputado Xico Graziano. O ilustre parlamentar argumenta que “O remédio jurídico da licença compulsória... não pode ser aplicado depois de simples decurso de prazo”. Dando razão ao Deputado Graziano, suprimi o inciso II do art. 7º, no qual se lê:
“decorridos três quartos dos prazos de proteção
estabelecidos no art 4º
Por último, alterei para 12 meses o prazo míni mo de proteção que havia sido fixado em seis meses
pelo art. 12 da Medida Provisória.
Assim, no que tange às emendas apresentadas à
Comissão Mista, acatei integralmente a Emenda nº 14
e, parcialmente, a nº 11. Quanto às demais, é meu parecer que elas nada contribuem para o aprimoramento do
projeto de lei de conversão.
Com base no exposto, voto pela aprovação da
Medida Provisória nº 69, de 2002, na forma do Projeto
de Lei de Conversão anexo, que incorpora, integralmente, a Emenda nº 14 e, parcialmente, a Emenda nº
11. São rejeitadas todas as demais emendas apresentadas perante a Comissão Mista.
Sala das Sessões, em de de 2002. – Deputado
Hugo Biehl, Relator
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO,
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 69, DE 2002
Dispõe sobre a proteção de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Esta Lei regula a proteção, contra o uso
comercial desleal, de informações relativas aos resultados de testes ou outros dados não divulgados apresentados às autoridades competentes como condição para aprovar ou manter o registro para a comercialização de produtos farmacêuticos de uso humano e
veterinário, fertilizantes, agrotóxicos seus componentes e afins.
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Parágrafo único. As informações protegidas se rão aquelas cuja elaboração envolva esforço conside rável e que tenham valor comercial enquanto não di vulgadas.
Art. 2º Consideram-se não divulgadas as infor mações que, até a data da solicitação do registro:
I – não sejam facilmente acessíveis a pessoas
que normalmente lidam com o tipo de informação em
questão, seja como um todo, seja na configuração e
montagem específicas de seus componentes; e
II – tenham sido objeto de precauções eficazes
para manutenção da sua confidencialidade pela pes soa legalmente responsável pelo seu controle.
Parágrafo único. Aten dido o disposto nos inci sos I e II, presumem-se não divulgadas as informa ções apresentadas sob declaração de confidencia lidade.
Art. 3º A proteção das informações, definidas na
forma dos arts. 1º e 2º e pelos prazos do art. 4º, impli cará a:
I – não utilização pelas autoridades competen tes dos resultados de testes ou outros dados a elas
apresentados em favor de terceiros;
II – não divulgação dos resultados de testes ou
outros dados apresentados às autoridades compe tentes, exceto quando necessário para proteger o pú blico.
§ 1º O regulamento disporá sobre as medidas
adequadas para a não divulgação de tais informa ções por parte das autoridades às quais foram apre sentadas garantindo, porém, o seu livre acesso ao
público em geral após o período de proteção a que se
refere o art. 4º.
§ 2º Após o período de proteção, as autoridades
competentes pelo registro deverão, sempre que soli citadas, utilizar as informações disponíveis para re gistrar produtos de terceiros, ressalvada a possibilida de de exigir outras informações quando tecnicamente
necessário.
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II – para os produtos que não utilizem novas
entidades quí micas ou biológicas, de cin co anos
contados a partir da concessão do registro ou até a
primeira liberação das informações em qualquer
país, o que ocorrer primeiro, ga rantido no mínimo
um ano de proteção;
III – para novos dados exigidos após a concessão do registro dos produtos mencionados nos incisos I e II, pelo prazo de proteção remanescente con cedido aos dados do registro correspondente ou um
ano contado a partir da apresentação dos novos da dos, o que ocorrer por último.
§ 1º Para a proteção estabelecida nesta Lei,
considera-se nova entidade química ou biológica toda
molécula ou organismo ainda não registrados no Brasil, podendo ser análogos ou homólogos a outra mo lécula ou organismo, independentemente de sua finalidade.
§ 2º Os prazos a que se refere o caput não poderão ultrapassar o prazo de vigência da respectiva patente.
Art. 5º Durante os prazos determinados no art.
4º, as informações definidas no art. 1º somente poderão ser utilizadas pela autoridade competente para
instruir ou justificar concessão de registro de terceiros
mediante prévia autorização do detentor do registro.
Art. 6º Aquele que apresentar à autoridade competente as informações objeto de proteção na forma
desta Lei poderá, a qualquer tempo, autorizar seu uso
para ou por terceiros.
Art. 7º Durante os prazos de prote ção, as auto ridades competentes poderão uti lizar, a pedi do de
terceiros, de forma compulsória, as informações de
que tratam os art. 1º e 2º para a concessão do regis tro de produto a terceiros, desde que decorridos
dois anos da concessão do registro sem que tenha
o produto sido comercializado no Brasil.

Art. 4º Os prazos de proteção a que se refere o
art. 3º serão:

§ 1º O pedi do de uti li za ção compul só ria, na
hi pó te se do in ciso I, deve rá ser apresen ta do à au to ri da de compe ten te pelo re gistro me dian te in di cação, pelo requerente do pedi do, das condições
oferecidas.

I – para os produtos que utilizem novas enti dades químicas ou biológicas, de dez anos conta dos a partir da concessão do registro ou até a pri meira liberação das informações em qualquer país,
o que ocorrer pri meiro, garantido no mínimo um ano
de proteção;

§ 2º O pedido de utilização compulsória, na hipótese do in ciso II. Deverá ser apresentado à autoridade competente, com as condições da proposta
oferecida pelo requerente, instruído de documenta ção comprovando tentativa de negociação an terior
frustrada.
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§ 3º Será considerada aceita a proposta nas
condições oferecidas se, apresentado o pedi do e
intimado o detentor do re gistro, deixar ele de apre sentar manifestação no prazo de sessenta dias da
intimação.
§ 4º Não havendo acordo entre o detentor do registro e o requerente do pedido quanto à remunera ção adequada, a autoridade competente submeterá a
questão a arbitramento.
§ 5º O pedido, incluindo o arbitramento da remu neração, será decidido por comissão composta por
representantes dos órgãos responsáveis pelas áreas
de agricultura, saúde, meio ambiente, propriedade in telectual, política industrial e defesa da concorrência.
§ 6º No arbitramento da remuneração, poderão
ser realizadas as necessárias diligências, conside rando as circunstâncias de cada caso, levando-se em
conta, obrigatoriamente, o valor econômico das infor mações, podendo a comissão ouvir especialistas não
integrantes dos quadros das instituições que a com põem.
§ 7º O quorum para a deliberação e o funciona mento da comissão serão definidos em regulamento.
§ 8º Instruído o processo, a comissão emitirá
parecer em trinta dias, intimando as partes para se
manifestarem no prazo comum de trinta dias.
§ 9º Decorrido o prazo fixado no § 8º, mesmo que
não apresentadas as manifestações, o processo será
decidido, encerrando-se a instância administrativa.
Art. 8º Poderá também ser concedida utiliza ção compulsória para o uso de informações pe las
autoridades competentes pelo registro, indepen dentemente dos prazos men cionados no art. 7º, nos
casos de:
I – interesse público ou estado de emergência,
declarados em ato do Poder Executivo Federal;
II – violação do disposto na Lei nº 8.884, de 11
de junho de 1994, conforme recomendação do Con selho Administrativo de Defesa Econômica.
§ 1º Na hipótese de utilização compulsória, para
o caso do inciso I, serão observadas, no que couber,
as disposições do art. 7º.
§ 2º Não caberá remuneração pela utilização
compulsória na hipótese do inciso II.
Art. 9º Findos os prazos de proteção determina dos no art. 4º, as informações de que trata esta lei não
mais serão consideradas confidenciais, podendo ser
divulgadas e utilizadas, inclusive para a obtenção de
novos registros.
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§ 1º Findo o prazo de proteção, será assegurado
ao público em geral o livre acesso às informações
apresentadas, sem prejuízo das demais normas de
tutela à propriedade intelectual, ao meio ambiente, à
saúde pública, ao consumidor e à defesa da concorrência.
§ 2º As demais informações técnicas ou cientí ficas eventualmente apresentadas por exigência
das autoridades competentes pelo registro, vi sando
a esclarecer pro cessos ou métodos empregados na
fabricação de produtos ou na obtenção das informações ou dados de que trata o art. 1º, que constituírem segredo de indústria ou de comércio, serão
mantidas confidenciais, po dendo ser utilizadas in ternamente pelos órgãos de governo para fins de
registro.
Art. 10. Os atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida por pa tente, exclusivamente para a obtenção de informações, dados e resultados de testes para a obtenção
do registro de comercialização, observarão o disposto no inciso VII do art. 43 da Lei nº 9.279, de 14 de
maio de 1996.
Art. 11. A utilização de informações protegidas
pelas autoridades competentes, na forma desta lei,
não tipifica crime de concorrência desleal, previsto na
Lei nº 9.279, de 1996.
Art. 12. As informações re ferentes a produtos
registrados até a vigência desta lei serão protegidas
na forma nela prevista pelo prazo remanescente do
art. 4º, garantido o prazo mínimo de proteção de
doze meses.
Art. 13. Independentemente da concessão do
registro pela autoridade competente, a observância
dos eventuais direitos de propriedade intelectual protegidos no País é de responsabilidade exclusiva do
beneficiado.
Art. 14. Esta lei não exclui os direitos exclusi vos de comercialização de produtos farmacêuticos
e produtos quí micos para a agricultura, estabeleci dos em acordos ou tratados internacionais em vigor
no Brasil.
Art. 15. Aplica-se o disposto nesta lei, no que
couber, aos órgãos da administração pública, direta,
indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual,
municipal e do Distrito Federal.
Art. 16. O Poder Executivo promoverá, no que
couber, a regulamentação desta lei.
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Art. 17. São convalidados os atos praticados
com base na Medida Provisória nº 69, de 26 de se tembro de 2002.
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Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não
há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Ademir Andrade, Romero
Jucá, João Alberto Souza, Lúcio Alcântara e Leomar
Quintanilha enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regi mento Interno.
S. Exªs. serão atendidos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, muitos desafios aguardam o novo Presidente e sua nova equipe, que assu mirão o Governo a partir de janeiro de 2003. Um deles,
entretanto, tem uma importância estratégica na defini ção dos rumos do País nas próximas décadas. Quero
falar hoje sobre o desenvolvimento tecnológico.
As palavras de ordem, agora, são “tecnologia” e
“inovação”. E com isso não se entenda apenas a pes quisa desenvolvida na universidade e nos institutos
de pesquisa, mas a pesquisa aplicada nas empresas
e a busca da inovação em todos os níveis, do design
ao processo produtivo.
O novo Governo não poderá, em sua proposta
de política industrial, limitar-se a repetir modelos do
passado. É preciso dar ênfase a um aspecto de vital
importância para o desenvolvimento de um país – o
investimento em pesquisa e desenvolvimento, a ar ticulação entre universidades e centros de criação de
ciência e tecnologia, com empresas dispostas a dar
curso à chamada economia do conhecimento.
É pela falta dessa cultura que, apesar de liderar
as exportações de café no mundo há mais de um sé culo, o Brasil, até hoje, vende café em grão para paí ses europeus, que tratam de agregar inteligência: refinam, empacotam em embalagens sofisticadas e marca própria e reexportam pelo triplo do preço.
Hoje, o Brasil ainda conquista mercado jogando
os preços de seus produtos no chão. Uma grande parcela de nossas exportações é de matéria-prima ou de
produtos semimanufaturados, agregando pouco va lor. O nosso processo industrial está aquém das nos sas possibilidades. O Estado do Pará, por exemplo,
um dos maiores exportadores do País, praticamente
não traz em sua pauta de exportações produtos de
alta tecnologia. Está na hora de inverter essa equa ção, sofisticar, oferecer produtos diferentes, com
identificação própria, agregar valor, obter maior recei ta.
E qual o papel do Estado e das empresas nisso
tudo?
Em primeiro lugar, Srªs e Srs. Senadores, é preciso reconhecer que o Brasil aplica muito pouco em
Pesquisa e Desenvolvimento. Atualmente, o montan te aplicado equivale a 0,9% do Produto Interno Bruto,
o que é pouco em comparação aos países de menor
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tamanho, como a França, que investe 2,5% do seu
PIB em P&D, o que indica a existência de um longo
caminho a ser percorrido.
Em recente pesquisa do IBGE, constatou-se
que de todas as aplicações das empresas em inovações tecnológicas, incluindo compra de equipamentos, apenas 16,7% couberam às atividades de Pes quisa e Desenvolvimento. Isso corresponde, praticamente, à metade do que é aplicado na Espanha, onde
essa parcela é de 30,8%. Dentre as dificuldades, a
pesquisa apontou os altos custos e a escassez de financiamento para pesquisa e desenvolvimento.
Claro que a existência de recursos para investir
é a primeira condição necessária. Mas não é suficiente. O Brasil já tem fundos setoriais de apoio ao desenvolvimento tecnológico. Resta saber como será a distribuição desses recursos e que impacto terão no sis tema econômico. Para que os recursos sejam bem
utilizados, as pessoas e organizações que os recebem têm de desenvolver uma cultura de uso adequada. As empresas, universidades, órgãos públicos e indivíduos que recebem os recursos estão habituados
a práticas feudais e corporativas.
As pesquisas que se fazem internacionalmente
sugerem que o segredo do desenvolvimento com
base na inovação tecnológica está menos no volume
de recursos e mais na qualidade das redes que se formam para recebê-los. Resta saber qual o caminho
para promover essa mudança cultural nos modos de
organização de escolas, empresas e instituições go vernamentais.
A única certeza é que o País não pode crescer
nas atuais condições de atraso tecnológico. No período mais recente de abertura da economia brasileira,
entre a crise do Governo Collor e a crise asiática – ou
seja, entre 1992 e 1997 –, a demanda por inovações
tecnológicas cresceu, no Brasil, nove vezes. No mesmo período, o PIB teve um crescimento de 23%. Só
no campo do licenciamento para exploração de patentes aumentou quase cem vezes. Ou seja, o crescimento econômico tem um impacto – demanda por novas tecnologias – que não encontra resposta no País.
Outra questão que merece reparo é a do des compasso que se verifica, no País, entre a modesta
capacidade científica instalada nas universidades e a
minúscula capacidade de inovação no parque produtivo. A comunidade científica sempre defendeu a adoção de políticas públicas capazes de propiciar o crescimento harmônico dos dois braços da área de C&T,
indispensáveis para sustentar o crescimento econômico e social estável. A falta de centros de desenvolvimento tecnológico é uma decorrência de ser o parque
industrial majoritariamente multinacional, com centros de pesquisas e desenvolvimento em outras regiões do mundo.
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Assim, é imprescindível a implementação de políticas de incentivo à inovação tecnológica no Brasil, à semelhança de outros países que utilizam a tecnologia articulada com a política educacional, como fator de tração do desenvolvimento econômico. O Canadá, por
exemplo, tem leis de incentivos fiscais para a inovação
desde 1944. Uma empresa que queira utilizar todos os
subsídios existentes no país poderá ter até 57% de seu
desenvolvimento tecnológico patrocinado pelo contribuinte. Estados Unidos, França e Alemanha e, de forma
mais acentuada, Taiwan, Japão e Coréia do Sul tam bém têm leis semelhantes às do Canadá.
Nos anos 1970, a Coréia tinha perfil de dispên dios em ciência e tecnologia similar ao do Brasil – cerca de 15% dos investimentos nessa área eram do se tor produtivo. Com uma política agressiva de estímu los à inovação tecnológica, encabeçada por uma lei
de incentivos fiscais, consistente e abrangente, o país
conseguiu evoluir a participação das empresas para
70% do total de investimentos em C&T. No Brasil,
esse indicador está em 30%.
Nos últimos 20 anos, a Coréia adotou a tecnolo gia como propulsora do desenvolvimento econômico
sustentado, elevando o país a patamares de nação
rica: as inovações tecnológicas intensificaram-se, a
competitividade das empresas aumentou, o nível de
empregos cresceu, o sistema educacional aprimo rou-se e o PIB quadruplicou. A Coréia transformou-se
num ator de peso no comércio exterior e os indicado res de bem-estar de seu povo se aproximaram dos de
países ricos.
Por último, Srªs e Srs. Senadores, há ainda um
complicador: a pouca pesquisa e desenvolvimento que
se faz no País está concentrada na universidade, especialmente na universidade pública. O que se pesquisa
na universidade é algo novo. Leva anos para chegar à
indústria. Somente 5% dos resultados dos projetos fi nanciados pelas agências estatais de fomento à pesquisa interessam à indústria. No Brasil, 73% dos cientistas
se concentram nas universidades. Nos EUA, essa fatia
é de 13%. No Brasil, 11% estão em centros de pesquisa
de empresas privadas; nos EUA, 79%. Além de estarem
no lugar errado, os cientistas são pouquíssimos, em
comparação com outros países. No Brasil, há 8.765
pessoas fazendo P&D nas empresas; na Coréia,
74.565. Nas universidades, há 56.760 brasileiros, ante
48.588 coreanos. Nos institutos de pesquisa, 12.336 no
Brasil e 15.186 na Coréia, que tem apenas 48 milhões
de habitantes, menos de um terço do Brasil.
O quadro é desalentador e nem se pode dizer
que o empresário brasileiro não gosta de investir em
pesquisa. Com os juros tão altos, compensa mais dei xar o dinheiro no banco do que contratar pesquisado res. Além disso, a instabilidade das regras impede o
planejamento. Se o resultado de uma pesquisa leva
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três anos, depois de um ano pode mudar a lei ou o imposto, derrubando as premissas do investimento.
Se quiser alterar essa realidade, o Brasil precisa
de políticas agressivas de incentivo ao desenvolvimento tecnológico do setor produtivo. Este é um dos gran des desafios que está nas mãos do novo governo.
O que está em jogo, Srªs e Srs. Senadores, é o
nosso futuro como Nação. Ou nos conformamos em
sermos uma economia periférica ao sabor dos humores do mercado internacional, ou estimulamos a ino vação tecnológica das empresas, auxiliando na geração de empregos, na melhoria do sistema educacional e na implantação de bases econômicas que levem
a uma distribuição de riquezas mais justa e à melhoria da qualidade de vida dos brasileiros.
Era o que tinha a dizer,
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente,Srªs e Srs. Senadores:os opositores do
atual Governo costumam afirmar que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso fez um bom trabalho no
campo econômico, mas que deixaria a desejar na
área social.
Recentemente, uma entidade acima de qualquer suspeita e que não participa das disputas políticas locais deu a primeira opinião isenta a respeito do
assunto e reconheceu como importantes os avanços
sociais registrados nos últimos anos. A Organização
das Nações Unidas indicou o Presidente Fernando
Henrique como primeiro vencedor do prêmio Mahbud
ul Haq, recém-criado. Os jurados levaram em conta a
evolução de indicadores objetivos, como a de crianças na escola, que passou de 93%, antes do Governo
FHC para 97%, atualmente.
Não satisfeitos com esses dados da realidade,
os críticos do Governo alegam, em relação ao ensino,
que os avanços se deram apenas no sentido da uni versalização, sem correspondente esforço na questão da qualidade.
Certamente, Srªs. e Srs. Senadores, os que assim se manifestam desconhecem muitas iniciativas
governamentais voltadas essencialmente para a pro moção da qualidade do ensino, como é o caso do
Fundescola.
O Fundescola – Fundo de Fortalecimento da
Escola – é um programa do Ministério da Educação,
desenvolvido em parceira com as secretaria estaduais e municipais de educação, que tem por objetivo
promover um conjunto de ações para a melhoria da
qualidade das escolas do ensino fundamental, ampliando a permanência das crianças nas escolas, assim
como a escolaridade nas regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste.
O Fundescola é financiado com recursos do Governo Federal e de empréstimos do Banco Mundial. O
Programa é implantado principalmente em zonas de

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

atendimento prioritário, formadas por microrregiões
com municípios mais populosos, definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Entre
as ações em andamento do Programa, destacam-se:
Padrões Mínimos de Funcionamento das Escolas; Le vantamento da Situação Escolar; Microplanejamento;
Programa Dinheiro Direto na Escola; Projeto de Ade quação dos Prédios Escolares; Mobiliário e Equipa mento Escolar; Informatização e outras.
Para aperfeiçoar a gestão da escola pública e
melhorar a qualidade de ensino, o Fundescola estimula a elaboração do Plano de Desenvolvimento da
Escola (PDE). Para prepará-lo, a escola aponta seus
objetivos, estratégias, metas e planos de ação a se rem alcançados. Com o PDE, a escola faz um diag nóstico de sua situação, define seus objetivos e sua
missão. Recebem recursos financeiros e apoio técni co para elaborar o PDE as escolas que tenham a par tir de 200 alunos, organizem unidades executoras,
disponham de condições mínimas de funcionamento
e possuam liderança forte.
Setenta e uma escolas estaduais adotam o PDE
em Roraima, e a meta é atender, ainda este ano, mais
17, em um processo de expansão autônoma, em que o
estado é responsável pela capacitação da comunida de escolar, monitoramento e financiamento das ações.
O Fundescola capacita os técnicos das secreta rias em como elaborar o planejamento estratégico
das ações, como também monitora o processo por
meio de assistência técnica. Atualmente, cerca de 50
secretarias de educação, entre estaduais e municipa is, adotam o programa e recebem atendimento do
Fundo de Fortalecimento da Escola.
Em Roraima, o Planejamento Estratégico identi ficou os pontos fracos e fortes da Secretaria Estadual
de Educação. Para fazer o levantamento, foi necessá rio montar uma equipe, composta de técnicos de vári os setores, desde o Departamento de Ensino até a Divisão Indígena, para percorrer as escolas estaduais
levantando dado por dado.
Após o levantamento, a Secretaria detectou
como disciplinas críticas o Português e a Matemática,
principalmente nas séries iniciais do ensino funda mental, o que influencia diretamente os índices de re provação e distorção idade-série. Uma das metas do
Planejamento Estratégico da Secretaria é reduzir es ses índices por meio da implementação de classes de
aceleração e capacitação de docentes, além da im plementação de um plano de formação continuada
para professores do ensino fundamental.
Essa é apenas uma amostra dos resultados do
Fundescola em Roraima. Assim como aconteceu na
Secretaria Estadual, também a Secretaria Municipal
de Educação de Boa Vista elaborou o Planejamento
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Estratégico que vem promovendo uma verdadeira
mudança de postura em seus diversos setores.
As escolas estaduais Buriti, São Vicente, Fagundes Varela, 13 de setembro e as municipais Centenário e Edsonina, todas em Boa Vista, têm muitas
histórias para contar e projetos para mostrar. Em co mum, a participação da comunidade e o desafio de fazer do ambiente escolar um espaço cada vez melhor,
em que o aprendizado é resultado de um processo de
construção do conhecimento, tornando o aluno um cidadão crítico e capaz de exercer seus direitos.
Como se vê, Srªs. e Srs. Senadores, o tão pro palado investimento na “qualidade do ensino” depende, basicamente, da contrapartida dos estados e das
iniciativas sociais.
Orgulha-me, portanto, que o Estado de Roraima
não se tenha intimidado com as sabidas dificuldades
que, historicamente, o assolam e tenha dado uma de monstração de maturidade política, ao entender que o
investimento federal não o exime da responsabilidade
de conduzir os destinos da educação de seus cidadãos.
Muito obrigado!
O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na Idade Média, por volta 1450, as corporações de ofício possuíam rigorosos esquemas de controle e fiscalização
dos produtos e negócios. Tudo para que a honra da
corporação não fosse maculada, prejudicando com
isso a todos os seus membros. As autoridades municipais, por sua vez, exigiam essa fiscalização para
proteção do público, exigência essa que as próprias
corporações cumpriam marcando seus produtos com
o “preço justo”.
Não cabe – nem é minha intenção neste pronunciamento – discorrer sobre o que constituía o preço
justo nessa época. Lembro o fato apenas para comentar a estratosférica distância que intercorre entre
a noção do valor do trabalho desse tempo e o com portamento hoje assumido no trato do dinheiro. Refiro-me, em particular, aos comentários que a imprensa vem divulgando sobre os lucros dos bancos no
Brasil ao longo de 2002.
Uma análise dos balanços bancários de alguns
dos maiores bancos brasileiros, relativamente ao terceiro trimestre de 2002, revela que a rentabilidade
média dessas instituições foi de 30% até ao mês de
outubro último. Durante esse mesmo período, o setor
produtivo, representado por oito grandes empresas,
acumulou uma rentabilidade média de somente 1,5%.
As análises revelam ainda que os quatro maiores
bancos aplicaram em média 40% dos seus ativos em títulos e valores imobiliários e apenas 25,8% em crédito.
Outro caminho grandemente explorado pelos
bancos tem sido a cobrança de tarifas pelos serviços
prestados. No decorrer deste ano, as tarifas por servi-
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ços bancários passaram por uma centena de mudan ças, mudanças que, na quase totalidade, se traduzi ram em aumento de preços. Algumas poucas mudan ças representaram itens novos que passaram a ser
cobrados. Como resultado, em média, 92% da folha
de salários e encargos dos quatro maiores bancos foram pagos com os recursos provindos da cobrança
pela prestação de serviços.
Recentes iniciativas do Banco Central também
impulsionaram os ganhos dos bancos com a interme diação do dinheiro. O aumento da alíquota do recolhi mento compulsório e o aumento dos juros, segundo
estimativas, renderão aos bancos, aproximadamente
480 milhões de reais por mês, prevendo-se um lucro
de 5 bilhões e 78 milhões por ano se tais medidas se
prolongarem no tempo.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, nada
contra a cobrança dos serviços prestados. Os servi ços têm custos e os custos precisam ser ressarcidos.
Também nada contra a criatividade, nada contra a
auto-sustentação dos serviços estruturados, nada
contra ganhos. Desses números extraordinários, po rém, algumas perguntas surgem espontaneamente.
Pode-se falar de justiça de preços? Para os clientes
que utilizam os serviços bancários, em particular a
grande maioria dos trabalhadores empregados que,
compulsoriamente, têm seu dinheiro depositado nes sas instituições, que vantagem lhes é oferecida?
Existe adequação entre cobrança e serviço? É possí vel para o País caminhar rumo ao desenvolvimento
auto-sustentado, mediante a remuneração do capital
mais do que do trabalho, mediante prêmio significati vo à intermediação em detrimento de quem cria em pregos e gera progresso? Há fiscalização rigorosa do
Banco Central visando à proteção do público, como
acontecia outrora?
Não me parece, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, que essas questões tenham resposta clara.
As numerosas queixas que ouço confirmam minha
desconfiança. Longe estamos de uma correlação en tre justiça e preço; longe de uma adequação entre
captação, aplicação e transparência; entre confiança
e retorno em serviços satisfatórios. Estou certo da necessidade de profundo exame dessa problemática,
até pela necessidade que sinto de suavizar a severa
definição da economia dada pelo saudoso Senador
Severo Gomes: “A economia é a sinistra gramática
dos interesses mais fortes”.
Muito obrigado!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na ocasião
do transcurso de mais um 15 de novembro, parece
claro ter o povo brasileiro, mais do que em qualquer
outro momento da sua história, motivos para come morar o aniversário da Proclamação da República.
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Digo que temos, hoje, razões mais sólidas para
celebrar a data porque, decorridos já 113 anos da re volta militar que pôs fim às quase sete décadas de regime monárquico, o País finalmente começa a dar
concretude aos ideais do movimento republicano; começa a dar vigência efetiva aos princípios basilares
de uma forma de governo que, por definição, volta-se
para a defesa da res publica, do interesse comum,
da coletividade.
Afinal, quando o Marechal Deodoro da Fonseca,
do dorso de seu cavalo, desembainhou a espada e
bradou “Viva a República!”, aqueles que durante dé cadas haviam propagandeado o novo regime e sonhado com sua instauração não esperavam que a
mudança viesse a se resumir à substituição do Imperador por um Presidente da República, com poderes
ainda bastante ampliados em relação ao anterior
Chefe de Estado, com a diminuição do papel do Parlamento, com governos ainda mais autoritários que o
imperial, marcados pela repressão e pela perseguição aos oponentes.
É certo que uma das distinções essenciais entre
a forma monárquica de governo e a republicana é a
vitaliciedade e a hereditariedade que caracterizam a
primeira em contraposição à temporalidade no exercício da Chefia de Estado que se verifica na segunda.
Mas, por essencial que seja essa característica
da República, não merece a designação de republicano um regime que se limite à periódica substituição do
Primeiro Mandatário do País.
República é a forma de governo na qual o povo
tem a titularidade do poder político, exercendo-a por
meio do voto. Aquela na qual o povo escolhe seus governantes por meio de eleições livres, para que estes,
durante um período determinado, promovam o bem
comum, defendam os interesses da coletividade. É o
regime da responsabilidade popular na definição dos
rumos da Nação. Em uma palavra, o regime da cidadania, dos direitos e dos deveres do cidadão.
Não foi, por certo, um regime com essas características que o povo brasileiro viu surgir após os episódios de 15 de novembro de 1889. E, aliás, não é de
surpreender que assim tenha sido, haja vista as cir cunstâncias em que foi concretizada a derrubada da
monarquia.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é irônico
que a forma de governo definida como a da soberania
popular tenha sido instaurada, em nosso País, por meio
de um golpe militar. Mais ainda, um golpe liderado pelos
militares de mais alta patente, os Marechais Deodoro da
Fonseca e Floriano Peixoto, e que sequer republicanos
eram – pelo menos até as vésperas do golpe.
A esse propósito, é ilustrativo o trecho de uma
carta escrita por Deodoro a um sobrinho já em 1888,
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ano imediatamente anterior à Proclamação. Na cor respondência, trazida a público no livro Os Militares e
a República, do antropólogo Celso Castro, afirma o
Marechal: “República no Brasil é coisa impossível,
porque será verdadeira desgraça. (...) Os brasileiros
estão e estarão muito mal-educados para ‘republica nos’. O único sustentáculo do nosso Brasil é a monar quia; se mal com ela, pior sem ela.”
Na verdade, a iniciativa da rebelião de 15 de novembro foi de um grupo de jovens oficiais da Acade mia Militar, conhecido na época como “mocidade mili tar”. Desse grupo faziam parte Euclides da Cunha,
que mais tarde se tornaria famoso como o autor de
Os Sertões; Cândido Rondon, que ficaria conhecido
pelo trabalho indigenista; Serzedelo Corrêa, futuro
Governador do Paraná; e Lauro Müller, que seria Go vernador de Santa Catarina.
Esse grupo conseguiu atrair para a radicaliza ção política Benjamin Constant – seu mestre na Aca demia Militar, geralmente apontado como líder da
conspiração – e se unir a Deodoro da Fonseca e a um
pequeno grupo de oficiais com outro perfil.
É evidente que essa aproximação foi possível
porque algumas idéias já eram comuns aos dois gru pos, como a valorização da ascensão pessoal por
mérito, a crença em doutrinas cientificistas, um res sentimento em não pertencer à elite social da época.
Não é verdadeiro, contudo, que Deodoro tenha sido
levado ao confronto com o governo monárquico a que
servia em virtude de firmadas convicções republica nas. A pesquisa histórica deixa claro que o chefe mili tar chegou a esse rompimento por questões de defesa da honra do Exército e por especificidades da política do Rio Grande do Sul, que o indispuseram com o
gabinete do Visconde de Ouro Preto.
Os alunos da Academia Militar, estes sim, havi am fundado um grupo republicano secreto dez anos
antes. Vindos, em sua grande maioria, do que, na
época, se poderia chamar de “Norte”, ou seja, todo o
território ao norte do Rio de Janeiro, a região menos
desenvolvida do Império, eles contavam entre 20 e 30
anos de idade e muitos não participavam, de forma alguma, da elite política, social ou econômica. Influenci ados pelo positivismo, doutrina abraçada por seu
mestre Benjamin Constant, os jovens estavam afina dos com o cientificismo e valorizavam a ascensão por
mérito. Pouco voltados para a carreira militar, acredi tavam que a República era o regime político científico.
Desencadeada por uma parcela reduzida do
Exército, a rebelião antimonárquica contou com participação popular nula. Coube a um dedicado propa gandista da república, Aristides Lobo, retratar, em frase que se tornaria famosa, o estupor da população do
Rio diante do desenrolar dos eventos: “O povo a tudo
assistiria bestializado, sem compreender o que se
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passava, julgando ver talvez uma parada militar”. Na
condição de republicano autêntico, Aristides lamentava, profundamente decepcionado, o fato de o povo –
que, pelo ideário republicano, deveria ter sido protagonista dos acontecimentos – não ter tido qualquer
participação na Proclamação da República.
O desapontamento de Aristides Lobo foi compartilhado pelo conjunto dos verdadeiros republicanos e fica bem evidente nas frases de dois de seus
maiores ícones. Benjamin Constant, logo depois de
ter sido destratado pelo Marechal Deodoro, afirmou:
“Não era esta a República que eu sonhava”. Silva Jardim, por seu turno, profetizou: “Se a República nascer
das armas, morrerá pelas armas”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assim
desprovida de participação popular, a implantação do
novo regime caracterizou-se, mais uma vez, como
“transição pelo alto”, tradição tão cara à nossa história
política. Os militares progressistas – socialmente re presentantes dos extratos médios da população – foram rapidamente afastados ou cooptados pela elite
agrária. Nascia a República Velha, a “República do
Café com Leite”, verdadeiro pacto das oligarquias
para a repartição e manutenção do poder.
Embora nossas instituições fossem formalmente democráticas, as relações políticas existentes jamais ultrapassaram os limites da atuação aristocrática. O direito de voto é rigorosamente restrito, dele estando afastado o enorme contingente de mulheres e
analfabetos – com efeito, apenas dez por cento da população podiam votar. Esses poucos que podiam votar não tinham assegurado o direito ao sigilo do voto.
Não existindo Justiça Eleitoral, as apurações sofriam
toda espécie de manipulação, sendo os resultados
definidos “a bico de pena”. Os partidos políticos tinham, via de regra, caráter meramente regional. Nesse quadro, pode-se afirmar que o sistema político brasileiro implantado logo após a Proclamação da República constituía uma espécie de negação do ideal e
dos princípios republicanos.
A título meramente exemplificativo, podemos
mencionar o Governo do segundo Presidente da re cém-criada República, o Marechal Floriano Peixoto,
que foi marcado por deportações de intelectuais, políticos e militares. Até o poeta Olavo Bilac – futuro pa trono do serviço militar – seria mandado para os confins da Amazônia, por discordar da linha-dura implantada pelo Marechal. Ou ainda a presidência de Arthur
Bernardes, entre 1922 e 1926, exercida com mão de
ferro, em permanente estado de sítio.
Tampouco a Revolução de 1930, marco do en cerramento da República Velha, foi capaz de promover uma ruptura histórica. Uma vez mais, a tradicional
acomodação se fez presente, embora importantes
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avanços se tenham verificado, como a criação da Justiça Eleitoral e a introdução do voto feminino.
Nas seis décadas que se seguiram à Revolução
de 1930, vivemos períodos alternados de normalida de democrática e de governos ditatoriais, com franca
predominância destes últimos. Dessa forma, o ideal
republicano, a consciência de cidadania só muito len tamente conseguiram evoluir.
O marco do despertar da nacionalidade para
uma nova vivência político-social é, sem dúvida algu ma, a Constituição democrática de 1988. É significati va, a esse propósito, uma inversão que se observa na
Carta de 88 em relação a todas que a precederam.
Enquanto todas as anteriores tratavam primeiramen te da organização do Estado, a nova Constituição se
ocupa, de início, dos direitos e garantias fundamenta is. Trata-se de uma alteração aparentemente peque na, afetando a ordenação dos Títulos que compõem o
texto constitucional. Poderia até passar despercebi da. Mas, com certeza, não foi uma alteração fortuita.
Com ela, quiseram os Constituintes sinalizar claramente para a ênfase, para a prioridade que deram ao
caráter democrático-republicano da nova Carta, para
sua natureza de Constituição cidadã.
A partir do processo constituinte de 1987-1988, o
Brasil passa a viver um estágio bem diferenciado em
sua experiência histórica. Amplia-se de modo significa tivo o conceito e a prática da cidadania entre nós. O
ideal de democracia é hoje perseguido tendo em vista
não apenas seus aspectos meramente formais, mas
também as questões de fundo, aquelas que atingem a
essência do regime. O fortalecimento dos mecanismos
da democracia representativa se dá simultaneamente
à valorização dos instrumentos de democracia partici pativa, fazendo com que, ao lado de instituições tradici onais, como os partidos políticos, a sociedade vá
abrindo novos canais de participação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, penso, de
fato, que o povo brasileiro tem hoje mais motivos para
comemorar o 15 de novembro do que teve no passa do.
Se a República brasileira nasceu, paradoxal mente, prescindindo da vontade popular; se, ao longo
de quase um século, os princípios republicanos estiveram, quase sempre, desfigurados pela debilidade e
pela distorção dos mecanismos de participação po pular – ou, pura e simplesmente, pelo arbítrio, pelo
sufocamento das aspirações populares; hoje, a reali dade é muito distinta.
A República festeja mais um aniversário em um
momento positivamente especial. Vivemos um dos
mais longos períodos republicanos de estabilidade
política dentro do Estado de direito. As eleições gerais
recentemente realizadas contaram com ampla e en tusiástica participação de todos os segmentos da so -
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ciedade. As exigências de respeito ao patrimônio público, por parte daqueles que aspiram a cargos eletivos, são colocadas com muita firmeza pelo eleitorado.
A conduta de responsabilidade na gestão fiscal é objeto de legislação específica recentemente editada,
muito elogiada pelos formadores de opinião e pelo
público em geral.
O conceito de cidadania cresce em prestígio. A
prática da cidadania se fortalece e se dissemina. O
“ser cidadão” adquire, enfim, uma densidade que ja mais teve entre nós.
Por tudo isso, Srªs. e Srs. Senadores, hoje se
justifica bradar: Viva a República!
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado!
O SR LEOMAR QUINTANILHA (PFL – TO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, agora que o povo
brasileiro acaba de comparecer às urnas renovando
parte da representação federal, seguramente estaremos contando com contribuições que trarão novos
parlamentares aos trabalhos de nossa Subcomissão
Permanente do Idoso, vinculada à Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal, em favor dos
idosos brasileiros.
Certamente teremos a anuência dos demais
membros da Subcomissão para, nos meses restantes
desta legislatura, realizarmos reuniões para debatermos os projetos de lei em tramitação na Casa, que
tratam de assuntos relacionados com idosos.
Se não alcançamos todos os objetivos que tra çamos em relação a alguns benefícios, a principal
bandeira de lutas da Subcomissão saiu vitoriosa, ou
seja, a criação, instalação e o funcionamento do Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, no âmbito da
Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, é fruto das inúmeras audiências da Subcomissão
Permanente do Idoso com os Ministros da Justiça.
Esse fato abranda um pouco as nossas preocupações, já que o Conselho Nacional completa a estrutura organizacional da Política Nacional do Idoso.
Todos nós que trabalhamos para melhorar as
condições de vida do segmento idoso brasileiro esperamos muito do conselho nacional, que já foi instalado
e realiza as primeiras reuniões de trabalho.
Foi uma grande vitória, mas estamos conscientes de que precisamos ampliar ainda mais as nossas
ações em favor da valorização da chamada Terceira
Idade, para que o Brasil possa acompanhar os avan ços da ciência que vêm aumentando consideravelmente as perspectivas de vida da população brasileira.
Hoje a média de vida do homem é de 68 anos, e
a mulher chega aos 72 anos.
Algumas projeções indicam que já na próxima década a nossa expectativa de vida alcançará os 80 anos!
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Essa seria uma ótima notícia para todos nós, se
as perspectivas do aumento do tempo de vida fossem
acompanhadas de ações concretas para que também
aumentem as oportunidades de reintegração social
oferecida a eles.
Todos os segmentos da sociedade precisam,
urgentemente, de preocuparem-se bem mais com as
questões que envolvem o envelhecimento humano.
A falta de médicos Geriatras e de Gerontólogos
Sociais é tão gritante, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, que chega às raias do ridículo!
O Brasil abriga hoje quase 15 milhões de pesso as idosas. Para cuidar da saúde deles, temos somente
cerca de 550 médicos Geriatras. Cada um desses pro fissionais terá de atender cerca de 30 mil idosos!
Mais grave ainda é a escassez de Gerontólogos
sociais, que são técnicos multidisciplinares prepara dos para cuidarem das atividades do idoso junto à fa mília e à sociedade – temos hoje pouco mais de 350!
Essa quantidade irrisória de especialistas deter mina que cada técnico terá de atender mais de 50 mil
idosos!
Se não melhorarmos o atendimento especiali zado a maioria dos idosos não conseguirá obter uma
boa qualidade de vida, o que vai impedir o exercício
pleno da cidadania e, sem cidadania, eles continua rão a ser tratados como “problemas”, como “estorvo
descartável” e, dependendo de sua situação perante
a família, correrão o sério risco de serem abandona dos ou levados para instituições asilares, tristes luga res onde aguardarão a chegada da morte!
A Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994, é uma
das mais modernas e completas do mundo no que
diz respeito ao atendimento das necessidades e dos
anseios dos idosos. Esta lei, Sr. Presidente e Srªs. e
Srs. Senadores, está em vigor há 8 anos, mas até
agora não está sendo cumprida integralmente.
A Lei preceitua, em seu Artigo 10, item III, alí nea “C”, que o Ministério da Educação deve “incluir a
Gerontologia Social e a Geriatria como disciplinas
curriculares nos cursos superiores”.
Apesar disso, são raros os cursos dessas espe cialidades em funcionamento.
Aproveito para levar aos responsáveis pela edu cação superior no Brasil, um forte apelo para que cum pram o que determina a Política Nacional do Idoso!
É preciso que os senhores Reitores de nossas
universidades coloquem, como prioridade urgente, a
criação dos cursos de Geriatria e de Gerontologia So cial nas instituições que dirigem, especialmente agora
que sabemos, pela ONU que, dentro de 20 anos, o
Brasil abrigará a 5ª população idosa do mundo!
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A Subcomissão Permanente do Idoso do Senado
Federal, nos meses que restam desta legislatura, fará as
reuniões possíveis, sempre buscando novas conquistas
que venham beneficiar os idosos de nosso País.
Um exemplo do que afirmamos: tenho aqui em
mãos um importante apanhado de informações que
denominamos de Cartilha do Idoso.
Este livrinho contém 12 matérias que consideramos ser de utilidade, tanto para os idosos e seus familiares como também para as pessoas interessadas
em ajudar na valorização dos idosos.
Entre os assuntos, destacamos a sugestão para
a criação de Grupos Comunitários de Terceira Idade,
que ajudarão a implantar e fazer funcionar pequenos
mas importantes núcleos de cidadania para idosos,
sem usar de assistencialismos ou paternalismos.
Também publicamos dicas de saúde e das do enças mais comuns dos idosos; dicas para evitar acidentes; atenção à pessoa idosa; dicas de atividades
físicas, e as principais leis que beneficiam os membros da Terceira Idade.
Procurando evitar interferência em setores
das administrações estaduais e municipais, este
trabalho leva em consideração que as ações de
Assistência Social direta aos carentes e abandona dos é de responsabilidade das Secretarias cri adas
com essa finalidade.
As ações aqui sugeridas são direcionadas aos
idosos que ainda vivem nas comunidades, junto de
seus familiares, principalmente porque este segmento é a grande maioria, ou seja: 98% da população idosa brasileira !
Aliás, o fato de termos apenas cerca de 2% da
população idosa institucionalizada, vivendo em asi los, coloca o Brasil em posição privilegiada perante a
maioria das nações. Em alguns países da Europa
chega a 10% o índice de idosos em asilos.
Temos recebido um grande o número de consultas sobre os direitos do idoso, vindas de diversas par tes do país. Por esse motivo tomamos a decisão de
publicarmos a Cartilha do Idoso.
Poderíamos ter incluído outros detalhes técni cos sobre idosos, mas a nossa intenção foi a de pro porcionar uma leitura fácil, para alcançarmos o maior
número possível de idosos, famílias, técnicos em en velhecimento humano e outros interessados.
Finalizo, Sr. Presidente, lembrando que, desde
que assumimos a Presidência da Subcomissão Permanente do Idoso do Senado Federal, temos usado
esta tribuna para chamar a atenção de toda a sociedade para a gravidade dos problemas que o Brasil
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terá de enfrentar se não forem adotadas providências
urgentes para reincluir os idosos na sociedade.
Não sou pessimista, mas este problema é tão
grave que, ou adotamos sérias providências agora,
ou dentro de muito pouco tempo, poderemos ter, além
das crianças de rua, idosos de rua! ...e, eles não me recem isso.
Era o que tinha para o momento.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a realizar-se na próxima terça feira, dia 19, as 14
horas e 30 minutos, a seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 13 horas e 5 minutos.)
(OS19844/02)

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

995
Sexta-feira 15 21883

996
21884 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

997
Sexta-feira 15 21885

998
21886 Sexta-feira 15

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

NOVEMBRO 2002
Novembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

999
Sexta-feira 15 21887

1000

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1001

1002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1003

1004

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1005

1006

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1007

1008

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1009

1010

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1011

1012

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1013

1014

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1015

1016

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1017

1018

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1019

1020

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1021

1022

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1023

1024

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1025

1026

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1027

1028

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1029

1030

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1031

1032

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1033

1034

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1035

1036

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1037

1038

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1039

1040

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1041

1042

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1043

1044

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1045

1046

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1047

1048

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1049

1050

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1051

1052

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1053

1054

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1055

1056

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1057

1058

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1059

1060

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1061

1062

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1063

1064

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1065

1066

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1067

1068

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1069

1070

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1071

1072

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1073

1074

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1075

1076

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1077

1078

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1079

1080

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1081

1082

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1083

1084

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1085

1086

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1087

1088

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1089

1090

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1091

1092

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1093

1094

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1095

1096

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1097

1098

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1099

1100

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1101

1102

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1103

1104

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1105

1106

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1107

1108

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1109

1110

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1111

1112

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1113

1114

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002
22184 Quarta-feira 20

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

1115
Novembro de 2002

SENADO FEDERAL
Ata da 130ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 19 de novembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Ramez Tebet, Edison Lobão, Carlos Wilson e Mozarildo Cavalcanti
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 – Bello Parga – Ber nardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocínio
– Carlos Wilson – Casildo Maldaner – Chico Sartori
– Edison Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Edu ardo Suplicy – Emília Fernandes – Fernando Ribei ro – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo
Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gilber to Mestrinho – Gilvam Borges – Heloísa Helena –
Iris Rezende – Jefferson Peres – João Alberto Sou za – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José
Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra –
José Fogaça – José Jorge – José Sarney – Juvên cio da Fonseca – Lindberg Cury – Lúdio Coelho –
Luiz Otavio – Luiz Pastore – Luiz Pontes – Maguito
Vilela – Maria do Carmo Alves – Marluce Pinto –
Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Ca valcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Olivir
Gabardo – Osmar Dias – Pedro Simon – Ramez
Tebet – Renan Calheiros – Ricardo Santos – Ro berto Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá
– Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião
Rocha – Sérgio Machado – Tasso Rosado – Teoto nio Vilela Filho – Tião Viana – Valmir Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
lista de presença acusa o comparecimento de 70 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
Nos termos do Requerimento nº 513, de 2002,
de autoria do Senador Eduardo Suplicy e outros Srs.
Senadores, o tempo dos oradores da Hora do Expedi ente será dedicado a homenagear a memória do Dr.

Prudente de Moraes, primeiro Presidente Civil da República, em face do transcurso do centenário de seu
falecimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, comemoramos, neste ano de 2002, o centenário de falecimento de Prudente José de Moraes e Barros, o pri meiro Presidente da República civil, que governou o
Brasil de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro
de 1898.
Prudente de Moraes nasceu em Itu, São Paulo,
em 4 de outubro de 1841, mas desenvolveu a maior
parte de suas atividades profissionais e políticas na
cidade de Piracicaba, onde faleceu em 3 de dezembro de 1902.
Sr. Presidente, exatamente pelo extraordinário
significado que tem para Piracicaba a vida, a obra e o
exemplo de Prudente de Moraes é que se encontra
neste Plenário do Senado Federal o Exmº Sr. Prefeito
de Piracicaba, José Machado, acompanhado de sua
Chefe de Gabinete, Srª Ester Silvestre da Rocha, vereadora em Piracicaba. O Sr. José Machado, ex-Deputado Federal, é um dos principais membros da his tória do Partido dos Trabalhadores, com o qual muito
contribuiu, inclusive na campanha do Presidente elei to, Luiz Inácio Lula da Silva. S. Exª foi o responsável
pela coordenação da campanha do candidato ao Go verno de São Paulo, José Genoíno, campanha que
surpreendeu a todos os paulistas.
Está também presente, representando os familiares de Prudente de Moraes, a professora Maria da
Glória Silveira Melo, bisneta do Presidente Prudente
de Moraes, e diversos representantes de Piracicaba.
Estão aqui professoras e estudantes, inclusive mem-
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bros da comissão formada com vistas à comemoração
do centenário, como a professora Marly Therezinha
Germano Perecin, Moacir Nazareno Monteiro, José
Chabregas e outros que vieram e ocupam tanto o ple nário, como a tribuna de honra do Senado Federal.
Advogado, formado na tradicional Faculdade de
Direito do Largo São Francisco, Prudente de Moraes
fazia parte do mais ativo e coeso grupo de republica nos: o núcleo paulista, de onde se espalhou a “maré
republicana”.
Essas lutas visavam à reforma política, à implantação do federalismo, à abolição do trabalho escravo, à
revogação dos privilégios da sociedade aristocrática imperial, com suas relações de senhores e escravos, em
que despontava a casa-grande e a senzala, os sobrados e os mocambos e o latifúndio improdutivo.
Como afirmava o Manifesto Republicano de
1870, havia “privilégios em todas as relações com a so ciedade – tal é, em síntese, a fórmula social e política do
nosso País –, privilégio de religião, privilégio de raça,
privilégio de sabedoria, privilégio de posição, isto é, to das as distinções arbitrárias e odiosas que criam no
seio da sociedade civil e política a monstruosa superio ridade de um sobre todos ou de alguns sobre muitos”.
Podemos dizer que a República, a res publica,
a coisa pública, civil e democrática, o governo do
povo, com o povo e pelo povo, abolindo a tirania, a
aristocracia e a oligarquia, começa, verdadeiramente,
no Brasil, com a eleição direta de Prudente de Moraes, que obteve 276.583 votos.
Precisamos lembrar que, naquela oportunida de, o direito de voto ainda estava longe de atingir o
que hoje é o sufrágio universal, que inclui, por exem plo, os de 16 anos e os não-alfabetizados. As mulhe res, os que não detinham a propriedade, como os
mendigos, os membros do clero, os soldados, naque la época, não podiam votar.
A Constituição de 88 estendeu muito o direito de
voto. Com certeza, Prudente de Moraes estaria contente em ver que cento e poucos milhões de brasileiros, em
outubro último, compareceram às urnas, no pleito em
que Luiz Inácio Lula da Silva disputou com José Serra,
Anthony Garotinho, Ciro Gomes, José de Almeida e o
representante do PCO – todos honraram a disputa.
O historiador Hélio Silva assim se refere a Pru dente de Moraes: “Republicano da propaganda, de putado constituinte, presidente da primeira Assem bléia Constituinte republicana, teve o seu nome levan tado como uma bandeira, para se contrapor à candi datura do Marechal Deodoro da Fonseca. Vencido no
pleito que se travou em um recinto infestado por agen-
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tes de polícia, à paisana, ar mados, e cercado por fora
de tropa do Exército, Prudente de Moraes volta a atuar desassombradamente no protesto ao fechamento
desse mesmo Congresso por Deodoro, volta a lutar
contra Floriano e a ditadura militar”.
Homem íntegro, de caráter firme, sem desvios,
Prudente de Moraes enfrentou a oposição dos militares que desejavam a continuidade do Governo Floriano Peixoto.
“Não era tarefa agradável nem fácil governar
após dois períodos de ditadura militar. A oficialidade
que cercava os donos do poder não aceitava a mudança. O poder militar continuava vigilante, vendo inimigos do regime em qualquer manifestação contrária.
A guerra civil talhava as coxilhas do Sul e escalavrava
as serras do Nordeste. O descontentamento na
Armada, com sua oficialidade oriunda, em grande
parte, das famílias monarquistas, não se aquietara
com a morte de Saldanha da Gama. Canudos seria o
primeiro genocídio da história política brasileira. Mas
tudo e todos culpavam Prudente pelo que fazia e dei xava de fazer. O vice-presidente da República, Manuel Vitorino estava envolvido em uma conspiração para
a deposição do primeiro presidente civil”.
Prudente de Moraes, doente, teve de se afastar
do cargo para tratamento de saúde, sendo substituído
pelo Vice-Presidente, Manuel Vitorino Pereira, que resolveu assumir uma atitude de titular do cargo, com
seus ministros, programa próprio e independente,
nada parecido com um substituto eventual. Avisado
por amigos do rumo dos acontecimentos e dos objetivos golpistas do Vice-Presidente, resolve, sem alarde
e mesmo com sacrifício da saúde, reassumir a Presidência da República, após quase quatro meses de
afastamento, reafirmando o princípio da autoridade
civil e a majestade da Presidência da República.
Prudente de Moraes, considerado o mais puro
dos republicanos, era um homem prudente não ape nas no nome, mas nas atitudes, no caráter firme, austero, sereno, imparcial, com uma personalidade singular, sem contradições e sem desvios.
Era um homem solitário, porém solidário com os
seus companheiros, pelos quais era respeitado, exercendo uma verdadeira liderança afirmativa, determinada e sem precipitação.
Seus objetivos e sua missão eram claros e de terminados: criar a República, com o povo elegendo
democraticamente o Presidente da República, pelo
voto direto.
Prudente de Moraes poderia ter sido eleito Presidente da República já na Assembléia Constituinte,
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não fosse a pressão militar que se formou contra sua
candidatura, pois obteve 97 votos contra 129 do Ma rechal Deodoro, no dia 25 de fevereiro de 1891.
Mas há certas coisas, na história, que acabam
bem, porque ”Prudente de Moraes saiu vencido, mas
não derrotado no pleito presidencial. Ele fora a ex pressão da resistência civil ao novo golpe militar, que
era a imposição de Deodoro”.
Em 15 de julho de 1891, instala-se a 1ª Sessão
Ordinária do Congresso da República, e Prudente de
Moraes é eleito Vice-Presidente do Senado. (A Presi dência do Senado cabia ao Vice-Presidente da Repú blica, Marechal Floriano Peixoto).
“A candidatura de Prudente surgiu da escolha
natural das forças políticas, impressionadas com a firmeza de suas atitudes e a dignidade com que se de sempenhava em todos os mandatos. Talvez não hou vesse, no momento, ninguém cujo nome pudesse ser
apresentado para enfrentar o enigma que a custo se
vislumbrava nos corredores sombrios do Palácio do
Governo”.
De forma natural, a candidatura de Prudente de
Moraes surgiu entre as forças políticas, impressiona das com a firmeza de suas atitudes e a dignidade com
que se desempenhava de todos os mandatos.
A chegada ao Rio de Janeiro, no dia 2 de no vembro de 1894, para tomar posse na Presidência da
República no dia 15 de novembro, foi um aconteci mento realmente atípico: não houve nenhum destaque no noticiário da imprensa, nenhum representante
de autoridades, nem políticos, nem mesmo o povo.
O que poderia ser chamado, talvez inadequadamente, de processo de transição, certamente não foi
suave: Prudente de Moraes telegrafou a Floriano Pei xoto, solicitando uma audiência para, como Presidente
eleito, tratar de assuntos da administração pública. Di ferentemente do Presidente Fernando Henrique Car doso, que tem realizado a transição de forma muito de mocrática e civilizada, já tendo recebido, por inúmeras
vezes, o Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva.
Muitos dias depois, Floriano respondeu que
oportunamente marcaria a audiência.
Chegou a data da posse, sem que a oportunida de ocorresse, não se realizando o encontro entre Flo riano Peixoto e Prudente de Moraes.
O ambiente mais do que frio, porque hostil, que
Prudente encontrou não era ocasional. Floriano
abandonara o Itamaraty desde a véspera, ausentan do-se das solenidades da posse e transmissão de poderes ao seu sucessor. Os correspondentes estran geiros chegaram a noticiar que as tropas haviam saí -
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do dos quartéis competentemente municiadas e de
armas embaladas, o que não seria natural para uma
solenidade festiva.
Felizmente, agora, as coisas se darão de maneira diferente.
“No dia 15 de novembro, Prudente, trajado de
acordo com o protocolo, aguardou, no hotel, que o viessem buscar. Só apareceu André Cavalcanti, convidado para chefe de polícia do seu governo. Esperaram.
Quando se convenceu de que não vinha ninguém, pediu ao amigo que se desse ao incômodo de ir ao Largo
do Machado buscar condução. Veio o fiacre que ele
conseguiu, um calhambeque em péssimo estado, o
cocheiro mal-ajambrado, e duas pilecas maltratadas.
Foi nesse veículo sem pompa que o novo presidente
se transportou para o velho Palácio do Conde de Arcos
onde prestou o compromisso legal. Acabada a cerimônia, o representante da Inglaterra, sabendo que o Pre sidente da República estava sem condução, ofereceu
a sua esplêndida carruagem. Nela Prudente se transportou para a sede do governo”.
Nessa mesma data de 15 de novembro de 1894,
o Presidente Prudente de Moraes divulga o manifesto
em que anuncia os princípios de seu governo: “O lustro de existência, que hoje completa a República Brasileira, tem sido de lutas quase permanentes. A vitória
da República foi decisiva para provar a estabilidade
das novas instituições. A República está firmada na
consciência nacional – lançou raízes tão profundas
que jamais será daí arrancada”.
O período de governo de Prudente de Moraes
representou a passagem do poder militar para o po der civil, da classe militar para a classe política, que
se estava organizando.
Restabelecer a paz, afirmava Prudente de Mo raes: “O melhor serviço que, na atualidade, posso
prestar à República”.
Mas a saúde de Prudente ressentia-se com o
agravamento da crise política. No início de 1896, seu
estado de saúde agravou-se. Em outubro, submeteu-se a uma intervenção cirúrgica para extrair cálculos da bexiga. A convalescença teria de ser demorada. Em 11 de novembro de 1896 passa o Governo ao
Vice-Presidente Manoel Vitorino, adversário político
de Prudente de Moraes e apontado como chefe da
conspiração dos que se opunham à sua política.
Em 4 de março de 1897, Prudente de Moraes
desembarca do trem vindo de Teresópolis. Vêm, com
ele, apenas pessoas da família. Repete-se a cena da
primeira posse, sem recepção oficial ao Presidente
da República.
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Além de todas as dificuldades com a classe mili tar, com a guerrilha no Rio Grande do Sul e o proble ma de Canudos, Prudente ainda teve de enfrentar o
Vice-Presidente, Manoel Vitorino (considerado o che fe da conspiração que tentou assassinar o Presiden te), que pretendia ocupar a presidência definitivamen te, em decorrência da doença de Prudente.
Adversários procuravam responsabilizar o Go verno de Prudente de Moraes pela incapacidade de
reprimir os jagunços de Canudos, explorando as idéias monarquistas de Antônio Conselheiro.
O jornal O Estado de S. Paulo afirmava: “Tra ta-se da restauração; conspira-se; forma-se o Exérci to imperialista. O mal é grande; que o remédio corra
parelhas com o mal. A Monarquia arma-se? Que o
Presidente chame às armas os republicanos”.
A Gazeta de Notícias publicava: “Não há quem,
a esta hora, não compreenda que o monarquismo re volucionário quer destruir com a República a Unidade
do Brasil”.
“Canudos convertera-se em uma neurose naci onal. Exigiam-se providências, reclamavam-se medi das, gritava-se por um desagravo para os três suces sivos desastres. A verdade vinha deformada. Os
guerrilheiros de Antônio Conselheiro eram fanáticos,
endemoniados, a que misteriosas fontes proviam de
recursos bélicos inesgotáveis, porque prontamente
reabastecidos. Chefes militares de prestígio não se
arreceavam de afirmar que havia instrutores estran geiros dirigindo as manobras dos guerrilheiros. Afir mava-se, com segurança, que homens de recursos financiavam a rebelião e a proviam de armas moder nas, de procedência estrangeira, as hostes prontamente adestradas por aqueles instrutores. A honra do
Exército estava em jogo. Vencera no Paraguai, por
que não vencia em Canudos? A República estava em
perigo. Corramos a salvá-la”.
Euclides da Cunha, autor de Os Sertões – obra
que completa 100 anos em 2 de dezembro do corren te – foi um dos incentivadores da guerra fratricida de
Canudos. Entretanto, ao final de sua vida, “termina
por condenar a guerra, no fecho do livro, dizendo que
os canudenses deveriam ter sido tratados a cartilha e
não a bala...”
Ainda em “Os Sertões”, há uma passagem em
que Euclides da Cunha registra: “O presidente por
sua vez quebrou a serenidade habitual: Sabemos
que, por detrás dos fanáticos de Canudos, trabalha a
política. Mas nós estamos preparados, tendo todos os
meios para vencer seja como for contra quem for”.
Essa passagem parece demonstrar que Prudente de
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Moraes desejava um desfecho mais humano para a
campanha de Canudos.
O Vice-Presidente Manoel Vitorino preparava-se para uma longa estada na Presidência da Re pública, mudando até mesmo a sede do Governo, saindo do antigo Palácio Itamaraty para o Palácio do
Conde de Nova Friburgo, que passaria a ser chamado
de Palácio do Catete.
Nos quase quatro meses de afastamento de
Prudente de Moraes, as crises agravaram-se: a terceira expedição a Canudos foi derrotada e massacrada,
com a morte de importantes comandantes e oficiais
do Exército.
O Presidente Prudente de Moraes sofreu um
atentado: um soldado, portando uma pistola, saltou
rápido apontando para o peito do Presidente, que
conseguiu desviar com a cartola o cano da arma. O
Coronel Mendes de Moraes desembainhou sua espada golpeando o soldado, enquanto o Ministro da Gu erra, Marechal Machado Bittencourt, tentava dominá-lo, porém foi esfaqueado e morto pelo soldado.
Aliás, sobre esse episódio há, pelo menos, duas
versões, e os livros de história contam outra versão,
que aqui registro, porque, em diálogo com a Profª.
Marly Terezinha Germano Perecin, foi-me esclarecido
que as duas versões constam como tendo ocorrido.
Quem sabe a Profª. Maria da Glória Silveira Melo possa esclarecer qual das duas de fato é a verdadeira.
Vou ler a segunda versão que os livros de história que pesquisei registram.
“Acabavam de desembarcar na ponte do trapi che do Arsenal de Guerra o Sr. Presidente da República, ladeado pelo Sr. Marechal Ministro da Guerra e
Coronel Luiz Mendes de Moraes, Chefe da Casa Militar. Grande número de oficiais de todas as patentes o
acompanhavam. O povo abria alas à passagem do
venerado Chefe da Nação. Os vivas esturgiram nos
ares e as bandas de músicas fizeram ouvir o Hino Nacional. As últimas notas deste acabavam de soar,
quando um clamor se elevou do grupo de que fazia
parte o Sr. Dr. Prudente de Moraes. O soldado Marcelino B. de Miranda, 3ª Companhia do 10º Batalhão de
Infantaria, armado de uma pequena faca, investira
contra o Sr. Presidente da República. Neste momento, o Sr. Marechal Ministro da Guerra, em um rasgo de
sublime heroicidade, colocou-se entre o soldado e a
cobiçada vítima dos furores jacobinos, protegendo-se
com o seu corpo e com a sua espada. A arma homicida penetrou fundo no coração do bravo e leal Ministro.
O Coronel Mendes de Moraes, procurando também
defender o Presidente da República, recebeu grave
ferimento no baixo ventre esquerdo. As espadas dos
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oficiais saíram das bainhas e ameaçaram de morte o
miserável assassino, que deveu a sua vida ao Sr. Presidente da República, que declarou que o assassino
pertencia à Justiça. Era uma hora e cinco minutos da
tarde. Toda essa cena, rápida, mais rápida do que o
tempo que gastamos em descrevê-la, passou-se sob
uma amendoeira que defronta com o portão da Mi nerva. Três minutos depois era cadáver o Sr. Mare chal Carlos Machado Bittencourt, que foi conduzido
nos braços de diversos oficiais e paisanos para a sala
das entradas da Intendência da Guerra, de onde mais
tarde foi transportado para a capela do Arsenal. O seu
cadáver está coberto com a bandeira nacional, e di versos amigos e parentes velam à sua cabeceira. O
Sr. Coronel Mendes de Moraes foi conduzido para a
sua casa em padiola, carregado por 4 oficiais e acom panhado por uma força do 10º Batalhão. O assassino,
bastante machucado, em conseqüência da resistên cia oposta no ato de prisão, foi recolhido ao xadrez do
Arsenal, onde está incomunicável.
Cidade do Rio, 5 de novembro de 1897.”
Nesse atentado, estavam envolvidas, como
mandantes do crime, pessoas importantes, inclusive
o Vice-Presidente da República.
Prudente de Moraes enfrentou também uma di fícil situação diplomática, pois um cruzador inglês
ocupara a Ilha de Trindade em julho de 1895, sob a
alegação de que ali seria colocado um cabo submari no argentino.
Em 15 de novembro de 1898, Prudente de Moraes encerra seu mandato, descendo as escadas do Palácio do Catete aplaudido pelo povo, que reconheceu o
grande brasileiro, o homem íntegro, leal, de grande co ragem cívica, capaz de sacrificar a vida em prol dos ideais democráticos e republicanos e do futuro da Pátria.
O Brasil muito deve a Prudente de Moraes. Seu
exemplo de vida não pode ser esquecido, principal mente neste momento em que as novas gerações
tanto precisam de modelos de dignidade e patriotis mo para transformarmos o Brasil não num remoto
país do futuro, mas na nação de todos os brasileiros,
em que a igualdade, a solidariedade e a fraternidade
sejam os alicerces de um novo país.
Dentro de alguns dias, estaremos comemoran do o centenário da obra monumental de Euclides da
Cunha. Devemos aproveitar a ocasião para também
refletir sobre os difíceis momentos do mandato do
Presidente Prudente de Moraes. Precisamos tirar li ções dos momentos de tragédia impostos a um povo
tão humilde que lutava pela formação de uma comuni dade mais solidária em Canudos, sob a direção de
Antônio Conselheiro – uma pessoa que leu “Utopia”,
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de Thomas Morus, e que estava imbuída de altos propósitos, mas que foi vista, naquela ocasião, como um
rebelde que queria restaurar a monarquia. Se fossem
outras as circunstâncias, talvez não tivessem as Forças Armadas brasileiras compreendido os acontecimentos da forma como os compreendeu. Quem sabe
tivessem encontrado outra fórmula – como depois
veio a falar o próprio Euclides da Cunha – que não
fosse dizimar aquela população.
Gostaria, a propósito, de convidar todos os presentes para assistir à estréia de Os Sertões, no Teatro
Oficina, sob a direção de José Celso Martinez Corrêa,
no próximo dia 2 de dezembro, às 18 horas. A brilhante descrição dos acontecimentos que nos deixou
como legado Euclides da Cunha nos dará oportunidade para refletirmos sobre aqueles episódios. Teremos
oportunidade também de refletir sobre a extraordinária contribuição de um homem que tudo fez para que
o Brasil pudesse se transformar numa sociedade de mocrática, justa e civilizada.
Tendo em mente os ideais pelos quais lutou em
sua vida, tenho certeza de que o Presidente Prudente
de Moraes estaria muito contente diante dos acontecimentos de outubro de 2002 e da transmissão da fai xa presidencial pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva – só
não sabemos ainda se a posse será no dia 1º ou no
dia 6 de janeiro. Tenho certeza de que o Presidente
Prudente de Moraes ficaria muito feliz de poder pre senciar este momento. Creio que esse também é o
pensamento de sua bisneta, que hoje nos honra com
sua presença, a Profª. Maria da Glória Silveira Mello.
Profª. Glória, a senhora está convidada para representar o seu bisavô quando da passagem da faixa
presidencial pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Em nome desta Casa, a Presidência se associa às
homenagens prestadas pelo Senador Eduardo Suplicy e suspende a sessão por cinco minutos para que
a Srª Maria da Glória Silveira Mello, bisneta do homenageado, receba os cumprimentos dos presentes.
(Suspensa às 15 horas e 4 minutos, a
sessão é reaberta às 15 horas e 7 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Está reaberta a sessão.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
OFÍCIO PGR/GAB/Nº 1.122
Brasília, 21 de outubro de 2002
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, tenho a honra de diri gir-me a Vossa Excelência para encaminhar cópia
do Dossiê nº 877/5ª CCR, elaborado pela 5ª Câma ra de Coordenação e Revisão do Ministério Público
Federal, que trata do procedimento adotado pela
Procuradoria da República no Estado do Rio de Ja neiro em relação ao Relatório Final da Comissão
Temporária do Senado Federal, relativas a Obras
Inacabadas, e solicitar cópia da documentação pro duzida pela mencionada comissão referente ao Mu nicípio de Petrópolis – RJ, visando dar prossegui mento ao procedimento administrativo em curso na quela Procuradoria da República.
Aproveito a oportunidade para reafirmar a Vos sa Excelência protestos de elevada estima e distinta
consideração.
Respeitosamente, – Geraldo Brindeiro, Pro curador-Geral da República.
OF. SF Nº 1.196/2002
Brasília, 18 de novembro de 2002
Senhor Procurador-Geral,
Reporto-me ao Ofício PGR/GAB nº 1.122, de
21 de outubro último, dessa Procuradoria-Geral, que
passo a responder.
Tão logo de posse da solicitação de V. Exª, a
Secretaria-Geral da Mesa desta Casa determinou à
Subsecretaria de Arquivo que promovesse pesquisa
ao acervo da Comissão Temporária das Obras Ina cabadas, criada mediante o Requerimento nº 651,
de 1995. Obteve, em resposta (conforme cópia de
ofício anexa), a informação de que não haviam sido
encontrados documentos relativos a obras da cida de de Petrópolis, mas tão-somente uma referência a
elas no Relatório Final da Comissão, a mesma men cionada por V. Exª em seu expediente.
Prosseguindo seus esforços no sentido de atender ao pedido de V. Exª, o Secretário-Geral da Mesa
analisou o Relatório Final da referida Comissão, pu -
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blicado no Suplemento ao Diário do Senado Federal
nº 035, de 23 de novembro de 1995, e constatou o seguinte:
1) Segundo consta às páginas 13/14 do referido Relatório, a Comissão, objetivando levantar informações sobre as obras paralisadas existentes no
País, encaminhou formulários às autoridades responsáveis pela execução de obras que se encontravam nessas condições, nos três níveis de governo.
No âmbito da União, foram consultados Ministros de
Estado, autoridades equivalentes do Poder Executivo e Presidentes de Tribunais Superiores. No âmbito
dos Estados, consultaram-se Governadores e Prefeitos. As informações recebidas por meio dos formulários preenchidos foram consolidadas no “Inventário das Obras Inacabadas”, constante do Anexo A
do mesmo Relatório, às páginas 79/391;
2) conforme registrado nas “Notas Explicativas”
do mesmo Anexo A, às páginas 79, os formulários
referentes a obras de Petrópolis apresentam campos incompletos, porque o Estado ou Ministério a
quem coube preenchê-los não forneceram as informações pertinentes, esclarecimento este reiterado
várias vezes no Relatório, conforme se vê às páginas 7 (“Apresentação”) e 14 (“Metodologia Utilizada”);
3) alguns formulários incompletos foram complementados com dados colhidos pela Comissão,
em visitas e inspeções realizadas em todos os Esta dos (páginas 8/9 – “Apresentação”). Não foi, contudo, o caso de Petrópolis, uma vez que a Comissão,
em sua visita ao Estado do Rio de Janeiro, não com pareceu a essa cidade, conforme se depreende do
sumário de viagens feitas pela Comissão, constante
às páginas 15/19; e
4) com o intuito de estabelecer uma escala de
prioridades para a retomada dessas obras, a Comissão buscou definir, junto “às autoridades estaduais e
com algumas bancadas no Senado Federal”, as
obras prioritárias de cada unidade da Federação, do
que resultou a listagem apresentada às páginas
23/64. Não coube, portanto, à Comissão a responsabilidade pela indicação das obras prioritárias, mas
sim aos Governos e bancadas estaduais, conforme
ressalvado à página 22 (“6. Resultados das inspeções realizadas e definições das obras prioritárias
em cada unidade da Federação”). Da lista de obras
consideradas prioritárias no Estado do Rio de Janeiro não consta nenhuma obra de Petrópolis, segundo
se vê às páginas 53/54.
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Foram esses os motivos por que a Secreta ria-Geral da Mesa desta Casa não encontrou docu mentação mais detalhada a respeito do assunto obje to da solicitação de V. Exª.
Colocando-me à disposição para outras infor mações que se fizerem necessárias, reitero a V. Exª
protestos de estima e consideração.
Senador Ramez Tebet, Presidente

são condicional da pena vem sendo discutido em
nosso País há bastante tempo. Existe, na cidadania,
um sentimento, que nos parece direcionado a consolidar-se, de que a pena acessória de cassação
dos direitos políticos, aplicada a todos os condenados por infrações penais, é irrazoável e injusta, além
de não contribuir para a ressocialização dos detentos.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A auto ridade requerente foi atendida em 18.11.2001, medi ante o Ofício SF nº 1.196, de 2002.

Além disso, a pena aplica-se também aos que
ainda não foram condenados de forma definitiva, o
que agrava, ainda mais, sua iniqüidade. Cumpre,
pois, modificar a legislação para permitir, quando
menos, o direito de voto aos condenados cuja pena
ainda não transitou em julgado.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que o Projeto de De creto Legislativo nº 562, de 2002, que acaba de ser
lido, tramitará com o prazo determinado de quarenta
e cinco dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constituição Federal, e, de acordo com o art. 122 do Regimento Interno, poderá receber emendas pelo prazo
de cinco dias perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 252, 2002
Altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho
de 1965, (Código Eleitoral), para assegurar o exercício do sufrágio aos condenados cuja sentença não transitou em julgado.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965
(Código Eleitoral) passa a vigorar acrescida do artigo
136-A, nos termos seguintes:
Art. 136-A. Deverão ser instaladas seções em estabelecimentos prisionais que
abriguem detentos cuja pena não transitou
em julgado, em número não inferior a cinqüenta, competindo ao juiz eleitoral, em acordo com o diretor do estabelecimento, a determinação do local de seu funcionamento.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O problema do exercício do direito ao sufrágio
pelas pessoas condenadas, mas cuja sentença não
transitou em julgado, assim como pelos condenados
submetidos a livramento condicional ou à suspen -

Dentre os argumentos que podem sustentar a
tese que ora adotamos, ressalto, em primeiro lugar,
o cidadão cuja sentença não transitou em julgado e
não é ainda, tecnicamente, culpado pelo delito de
cuja prática é acusado. Desse modo, não pode ser
punido em razão de uma acusação que, mais tarde,
poderá ser considerada improcedente.
Em segundo lugar, o tema da suspensão do
exercício do direito político ativo – o direito de votar
– não é suscitado quando do processo penal. Trata-se, desse modo, de uma restrição a direito individual imposta ao cidadão – uma pena – da qual a
parte não se defendeu, durante o processo. É imposta, assim, como pena acessória imediata e obri gatória, sem que nem mesmo o representante do
Ministério Público ou o magistrado possam avaliar,
caso a caso, a sua conveniência.
Por tais razões, estamos propondo o presente
projeto de lei, cujo sentido é assegurar aos cidadãos
que se encontrem na situação a que ora nos referimos o exercício do direito político ativo, quando da
realização de eleições. Essa proposição contribui,
igualmente, conforme entendemos, para a ampliação da representatividade dos entes públicos, à me dida que amplia o colégio eleitoral. Não se deve exi gir atestado de bons antecedentes do eleitor, até
porque o fato de um cidadão ter cometido, eventual
ou circunstancialmente, determinado delito, não faz
dele inimigo da Pátria ou incapaz de contribuir para
a democracia no País.
Consideramos, por tais motivos, que a proposição que ora apresentamos contribui para o aperfeiçoamento de nossa ordem jurídica, sobretudo quanto à
ampliação do exercício dos direitos de cidadania.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 2002. –
Mozarildo Cavalcanti.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N. 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
Institui o Código Eleitoral
PARTE PRIMEIRA
Introdução
Art. 1º Este Código contém normas destinadas
a assegurar a organização e o exercício de direitos
políticos precipuamente os de votar e ser votado.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral
expedirá Instruções para sua fiel execução.
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Votação
CAPÍTULO I
Dos lugares da votação
Art. 135. Funcionarão as mesas receptoras nos
lugares designados pelos juizes eleitorais 60 (ses senta) dias antes da eleição, publicando-se a desig nação.
§ 1º A publicação deverá conter a seção com a
numeração ordinal e local e que deverá funcionar com
a indicação da rua, número e qualquer outro elemen to que facilite a localização pelo eleitor.
§ 2º Dar-se-á preferência aos edifícios públicos,
recorrendo-se aos particulares se faltarem aqueles
em número e condições adequadas.
§ 3º A propriedade particular será obrigatória e
gratuitamente cedida para esse fim.
§ 4º É expressamente vedado o uso de proprie dade pertencente a candidato, membro do diretório
de partido, delegado de partido ou autoridade policial
bem como dos respectivos cônjuges e parentes, con sangüíneos ou afins, até o 2º grau, inclusive.
§ 5º Sob pena de responsabilidade do juiz elei toral não poderão ser localizadas seções eleitorais
em fazenda, sítio ou qualquer propriedade rural priva da, mesmo existindo no local prédio público.
§ 6º Os Tribunais Regionais, nas capitais, e os
juizes eleitorais, nas demais zonas, farão ampla divul gação da localização das seções.
Art. 136. Deverão ser instaladas seções nas vilas e povoados, assim como nos estabelecimentos de
internação coletiva, inclusive para cegos, e nos lepro sários, onde haja, pelo menos, 50 (cinqüenta) eleito res.
Parágrafo único. A mesa receptora designada
para qualquer dos estabelecimentos de internação
coletiva deverá funcionar em local indicado pelo res -
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pectivo diretor; o mesmo critério será adotado para os
estabelecimentos especializados para proteção dos
cegos.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O proje to lido será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lida a seguinte:
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o art. 7º do Regimento
Interno, que integrarei a bancada do Partido da Social
Democracia Brasileira – PSDB.
Sala das Sessões, 14 de novembro de 2002. –
Senador Olivir Gabardo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O expediente lido vai à publicação.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
tem a palavra.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, solicito minha inscrição para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti por vinte minutos.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero,
nesta data, fazer um registro do aniversário da Polícia
Federal e gostaria de começar fazendo um histórico
da mesma.
Com a mudança da Capital Federal, em 1960, o
então Departamento Federal de Segurança Pública
(DFSP) transferiu-se para Brasília, passando a ter
efetivamente atribuições em todo o território nacional,
conforme dispôs a Lei nº 4.483, de 16 de novembro
de 1964, sendo, então, a data que marca o início da
existência da instituição.
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No entanto, foi através do Decreto-Lei nº 200,
editado em 25 de fevereiro de 1967, que o antigo
DFSP passa a se chamar Departamento de Polícia
Federal – DPF, que, ao longo dos anos, ganhou atri buição legal como a Polícia Judiciária da União.
Atualmente o Departamento de Polícia Federal
está inserido na estrutura do Ministério da Justiça e
tem competência estabelecida no art. 144, § 1º, inci sos de I a IV, da Constituição Federal, e também na legislação infraconstitucional.
Constitucionalmente, é o DPF o responsável pelo
combate ao narcotráfico, ao contrabando e descami nho; pelo controle das fronteiras, portos e aeroportos;
pela emissão de passaporte e registro de estrangeiros;
pelo controle e fiscalização da segurança privada e atua
também na proteção para assegurar a integridade física
de autoridades e diplomatas estrangeiros.
Outra atribuição de relevância da Polícia Fede ral é exercer com exclusividade a função de polícia ju diciária eleitoral, além de também atuar contra crimes
na organização do trabalho, inseridos nesse contexto
a repressão ao trabalho escravo e os que expõem o
trabalhador a condições degradantes. Ainda são de
competência do DPF o combate aos crimes de sone gação fiscal, lavagem de dinheiro, crimes contra o
Sistema Financeiro, falsificação de moeda, previdên cia social, violação aos direitos humanos, crimes con tra a vida e o patrimônio das comunidades indígenas,
crimes contra o meio ambiente e outros delitos que tenham repercussão interestadual ou internacional.
Para desenvolver suas atividades operacionais,
o Departamento de Polícia Federal (DPF) conta ainda
com o apoio da Coordenação-Geral de Aviação Ope racional (CGAV), que possui aviões e helicópteros
com pessoal treinado e preparado para atuar em operações policiais, e da Coordenação-Geral do Coman do de Operações Táticas (CGCOT), que é formado
por um grupo de policiais de elite altamente treinados
e preparados para missões de alto risco. O COT é
considerado o melhor grupo tático da América Latina
e um dos melhores do mundo, com treinamentos jun to ao FBI e a SWAT da Polícia de Miami, na Flórida,
Estados Unidos, e também ao Departamento de
Estado do Governo dos EUA.
Na área técnica, a Polícia Federal conta com o
Instituto Nacional de Criminalística, o Instituto Nacio nal de Identificação, a Coordenação-Geral de Tele mática e a Academia Nacional de Polícia (ANP), a
qual é responsável pela formação e aperfeiçoamento
dos policiais federais e de servidores de instituições
congêneres. Vale ressaltar que a ANP é o maior com plexo de formação policial na América Latina.
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A estrutura atual do DPF conta com 27 Superintendências Regionais, localizadas nas capitais dos
Estados e no Distrito Federal, 78 delegacias espalhadas em todo o território nacional, 15 postos de serviço
temporários, um posto permanente, 16 órgãos centrais, dois conselhos superiores e três adidâncias nos
países Argentina, Paraguai e Colômbia.
De tudo exposto, vale ressaltar que o Brasil, um
país de dimensões continentais, que faz fronteira com
quase todos os países da América do Sul e possui
uma das maiores estruturas portuárias do mundo,
sendo rota de grandes companhias aéreas e de navegação, é o centro mais importante do Cone Sul, quer
seja na economia quanto na tecnologia. Por constituir-se em uma Federação, onde os contrastes são evidentes – capitais modernas e industrializadas contrapondo-se a locais inóspitos –, impõe-se a necessidade de uma organização de âmbito nacional, capaz de
atuar nas mais diversas condições, cruzando informações com todo o País e com o exterior. Esta é a Polícia Federal do século XXI, garantia de eficiência e
credibilidade, atuando em todo o território nacional
por meio de suas unidades descentralizadas.
Portanto, Sr. Presidente, quero prestar essa homenagem à Polícia Federal do nosso País e deixar o
meu testemunho a respeito da atuação maravilhosa
desse órgão, principalmente na Amazônia, que é ca rente numericamente de recursos humanos e de
equipamentos. Assim, como Amazônida, quero aqui,
ao registrar o aniversário da Polícia Federal, fazer um
apelo para que possamos, nós congressistas, pressionar o Governo Federal no sentido de melhor equipar
a nossa Polícia Federal, tanto no que tange a recursos humanos quanto a equipamentos, inserindo-a no
contexto do século XXI, globalizado, tecnologicamente avançado, de forma que possamos ter, nas nossas
fronteiras, a guarda que se faz necessária, evitando,
portanto, que o narcotráfico venha a se expandir
como está se expandindo e atingindo os grandes centros deste País.
Portanto, como representante de um Estado
que faz fronteira com dois países – Venezuela e Guiana –, que têm problemas de toda ordem, não poderia
deixar de homenagear os membros da Polícia Federal e, ao mesmo tempo, repito, reivindicar um maior e
melhor apoio a esse órgão e aos seus homens.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Carlos
Patrocínio, por 20 minutos improrrogáveis.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero falar hoje
da situação da criança e do adolescente no Brasil.
Antes, no entanto, quero apresentar os meus votos de
esperança no Governo que se iniciará, creio, no próxi mo dia 1º de janeiro e, por conseguinte, chamar a
atenção para o tratamento que ainda é dispensado às
crianças e aos adolescentes em nosso País, cujas
conseqüências são de conhecimento de todos, haja
vista o número de jovens encarcerados nos presídios
do Brasil.
Será que nos poderemos considerar satisfeitos
com os avanços obtidos nos últimos anos? As crian ças e os adolescentes brasileiros gozam de um pa drão de vida comparável aos exibidos por nações de senvolvidas? Podemos dizer que as últimas décadas
elevaram a qualidade de vida da infância e da adoles cência brasileira aos patamares desejáveis? São perguntas que muitos não gostariam de responder. Elas
desgostam, incomodam e angustiam muita gente,
mas temos de formulá-las para conhecer o Brasil,
para tomar ciência da realidade que nos cerca.
Não há melhor modo de iniciar uma caminhada
em direção ao ponto onde queremos chegar senão
sabendo onde estamos no momento de partir. Preci so primeiro saber onde estou para me voltar à direção
correta, que me conduzirá onde quero chegar.
Por conseguinte, Srªs e Srs. Senadores, se es tamos empenhados em melhorar a qualidade de vida
de nossas crianças e adolescentes, se nos sentimos
obrigados a assegurar seu crescimento e desenvolvi mento, se temos compromisso com o seu futuro, não
podemos deixar de buscar as respostas mais confiá veis e fidedignas das perguntas anteriormente formu ladas, não podemos deixar de conhecer a realidade
em que vive nossa infância e nossa adolescência.
Pois bem; vamos começar a abrir, digamos,
essa “caixa-preta”. Metade das crianças brasileiras
de até três anos de idade vive em famílias pobres.
Esse dado foi divulgado recentemente pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA. Ora,
sabe-se que os primeiros seis anos de vida são cruci ais para a formação das estruturas cognitivas e da capacidade de aprendizagem. Sabe-se mais: que o de senvolvimento de habilidades lógicas, musicais e afe tivas depende, grandemente, de quanto a criança foi
solicitada para exercitar tais habilidades. Se metade
das nossas crianças, com até três anos de idade, vi vem em famílias pobres, é de se supor que dificilmen te terão nos lares suas capacidades intelectuais e
afetivas desenvolvidas convenientemente!
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O IBGE divulgou outro dado preocupante: aumentou o número absoluto de crianças brasileiras, de
zero a seis anos, vivendo em casas chefiadas por mulheres pobres – com renda mensal de até dois salários mínimos. Eram 1,7 milhão em 1991. Hoje, são cerca de 2,3 milhões. Vamos fazer uma conta simples, Sr.
Presidente: renda de dois salários mínimos, numa família de quatro pessoas, dá meio salário mínimo mensal per capita. Como se pode sobreviver com uma
quantia tão miserável de dinheiro? Não esqueçamos,
além do mais, que a mulher responde por um em
cada quatro domicílios no Brasil. A principal dificuldade que as chefes de família enfrentam é, sem dúvida,
o rendimento (aliás, sempre menor do que recebem
os homens): metade delas ganha, em média, R$276
por mês. São 5,5 milhões de mulheres a sustentarem
a família com valor tão ínfimo e deplorável! Se essas
mulheres tiverem três filhos que ainda não ganhem
nada, a cada pessoa caberá viver com R$79. Setenta
e nove reais por mês, Sr. Presidente, é muito pouco!
Deve-se lembrar que, nos domicílios chefiados por
mulheres, o rendimento do chefe de família representa, em média, 90% do orçamento familiar. Como não
vivem com o cônjuge masculino, as mulheres são as
principais ou as únicas provedoras da casa.
Srªs e Srs. Senadores, podemos até imaginar o
cenário: com os pais trabalhando fora o dia todo (al guns só voltam para casa nos finais de semana), essas crianças pequenas ficam em casa, cuidadas, em
geral, pelos irmãos maiores, sem atividades que estimulem o exercício e o funcionamento cerebral. A mai or parte delas deve ter como maior distração a televisão, com seus horríveis programas de baixa ou nenhuma qualidade educativa. Não freqüentam creches, porque não há creches em número suficiente.
Segundo dados do IBGE e do Ministério da Educação, apenas 10% das crianças, entre zero e três anos,
estão matriculadas em creches. Não são cuidadas
por adultos experientes, como as mães crecheiras,
por exemplo, porque as famílias, sendo pobres, não
têm como pagar. Sequer têm brinquedos para ajudar
a desenvolver suas habilidades! Ficam em casa, mui to certamente sem receberem a educação necessária, sem terem alimentação adequada, sem contarem
com os cuidados de saúde indispensáveis.
Quanto aos adolescentes e jovens, a maior tragédia que os atinge está no desemprego juvenil. De
1991 a 2001, a taxa de desemprego ampliou-se de
11,7% para 13,4% na faixa etária de 15 a 17 anos. Na
faixa de 18 a 24 anos, o aumento cresceu de 9,2%
para 12,5%. Não quero fazer entender, com tal comentário, que os jovens devem parar seus estudos
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para trabalhar assim que conseguirem uma vaga. Trabalhar sempre é louvável, mas não se pode admitir
que crianças, adolescentes e jovens deixem de estudar porque têm de ajudar a família a sobreviver, seja
com o ganho que for.
Por isso é que políticas de inclusão social visan do a educação para o trabalho trazem um viés extre mamente injusto, pois condenam os filhos dos pobres
a entrarem precocemente no mercado de trabalho,
enquanto os filhos das classes média e alta geral mente começam a trabalhar apenas depois de terem
completado os ensinos médio e superior, por volta
dos 20 anos de idade.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, no come ço de maio, os meios de comunicação deram notícia
do relatório brasileiro sobre a qualidade de vida de crianças e adolescentes, a ser apresentado na conferência mundial da Organização das Nações Unidas.
Ocorre que, há 12 anos, na primeira Cúpula Mundial
da Criança, patrocinada pela ONU, o Brasil compro meteu-se a melhorar a qualidade de vida dos meno res, mediante um programa que fixava 27 metas a se rem cumpridas. Segundo o jornal Correio Brazilien se, o Governo superestimou dados, mascarou a reali dade, fez crer que realizou a lição de casa. Realizou-a
parcialmente, como foi amplamente noticiado.
Das 27 metas traçadas, apenas nove foram
cumpridas. Entre elas, a erradicação de verminoses e
a redução da anemia por falta de ferro em mulheres
gestantes. Em outros pontos, o Governo superestima
os próprios resultados, acusa o referido jornal. Se gundo o relatório, o País quase atingiu a meta de re duzir em 50% a mortalidade materna. A queda, po rém, foi bem inferior: 20% nos últimos quatro anos.
Com uma agravante: os números a serem apresenta dos são rejeitados por especialistas na área de saúde
da mulher.
No relatório, consta que morrem 24,3 mulheres
a cada 100 mil partos. O número é pelo menos cinco
vezes maior, segundo dados da Rede Nacional Femi nista de Saúde, uma organização não-governamen tal. O estudo eleva esse número para 127 mortes a
cada 100 mil nascimentos. Em países desenvolvidos,
o número de mortes maternas é de apenas uma a
cada 10 mil partos. Essas são ocorrências perfeita mente evitáveis em 90% dos casos. Basta investir em
exames do período pré-natal e na qualidade do aten dimento hospitalar.
Em duas outras metas para a melhoria da quali dade de vida das crianças, o Brasil também deixou
muito a desejar: acesso universal à água potável e
tratamento sanitário. Houve melhora, evidentemente,

1129
Novembro de 2002

nos dois aspectos. Hoje, 80% da população têm acesso à água e 64%, à rede de esgotamento ou a fossas
sépticas. A falta de um bom sistema de saneamento é
responsável por doenças, como diarréia, hepatite A e
cólera. Há uma porcentagem, Sr. Presidente, que
mostra, em termos econômicos, o tamanho do prejuízo: cerca de 60% das internações hospitalares na
rede pública são conseqüências de males provocados pela falta de esgotos.
Não deixamos de reconhecer, Sr. Presidente,
que metas importantes foram plenamente alcançadas, como a universalização do acesso à escola básica e, na área da saúde, a erradicação da poliomielite,
do sarampo e da varíola. E posso afirmar, com conhecimento de causa, que um dos maiores programas já
empreendidos nos últimos vinte anos na área da saúde foi a imunização em massa das nossas crianças, o
que tem diminuído – e muito! – as doenças infantis.
Mas não nos podemos permitir estar atrasados,
decorridos 500 anos de história, num aspecto que é
um dos mais importantes para o futuro de qualquer
nação, qual seja, a forma de tratar as crianças e ado lescentes.
Descuidar da educação e da saúde – para ficarmos em duas áreas que interferem grandemente em
seu desenvolvimento – é como abandonar o controle
de uma embarcação em alto mar, deixando-a entregue ao humor das ondas e aos desígnios da sorte. Ao
contrário, o país que cuida de suas crianças e de seus
jovens, consciente de que a eles caberá conduzir o
barco no futuro, toma o leme nas mãos e enfrenta as
tarefas, os compromissos, as obrigações, para fazer
chegar a embarcação a porto seguro.
Espero, Sr. Presidente, que o novo Presidente
do Brasil tenha propostas consistentes e eficazes
para melhorar a qualidade de vida da infância e da
adolescência brasileiras e as apresente ao povo com
honestidade e sinceridade. Tenho certeza de que o
povo saberá distinguir entre o bom e o mau timoneiro.
E apoiará quem se comprometer de coração e mente
com o futuro de nossas crianças e jovens.
Conforme disse no início deste pronunciamento,
Sr. Presidente, há no Brasil, hoje, uma onda de otimismo, de esperança em modificações radicais na maneira de conduzir este País. Espero que o Presidente
Lula, eleito pela esmagadora maioria do povo brasileiro, saiba cuidar de maneira especial das nossas cri anças e dos nossos jovens, sem jamais descuidar da
terceira idade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Durante o discurso do Sr. Carlos Patro cínio, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Romeu Tuma,
por cessão do Senador Lindberg Cury.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Meu
caro Presidente, Senador Mozarildo Cavalcanti, pro vavelmente não deveria eu usar a tribuna para, em
tese, repetir o discurso de V. Exª sobre o aniversário
da Polícia Federal.
Hoje, pela manhã, ao acordar e vir para Brasília,
eu estava com o coração voltado para o aniversário
da Polícia Federal. Infelizmente, não pude vir ontem à
noite a fim de participar da solenidade que se realizou
hoje, em frente ao prédio do DPF, pela passagem do
38º aniversário da sua instalação na história do nosso
País.
Eu endossaria, Senador Mozarildo Cavalcanti,
todo o seu pronunciamento, e agradeço, como ex-Diretor da Polícia Federal, a manifestação que V. Exª fez
desta tribuna.
Vejo aqui o Senador Bernardo Cabral, que,
como Ministro da Justiça, me manteve nos cargos de
Diretor da Polícia Federal e de Secretário Nacional de
Polícia.
Agora adentra este plenário o Senador José
Sarney, que, como Presidente da República, deu-me
a honra de me nomear Diretor da Polícia Federal, cargo no qual permaneci por largo tempo e do qual tenho
recordações agradáveis e honradas lembranças.
Senador José Sarney, pelo povo brasileiro,
agradeço a V. Exª ter-me nomeado, no início do seu
governo, Diretor-Geral da Polícia Federal. Servi com
muito orgulho a V. Exª, que tão bem dirigiu os destinos
do nosso País. Agradeço o apoio que V. Exª deu à Po lícia Federal, não apenas reestruturando alguns setores importantes do órgão, mas dando direcionamento
e dignidade à função de polícia, e buscando, de todas
as formas, o combate ao crime organizado. Graças à
visão de V. Exª, fomos inseridos novamente na Interpol, órgão do qual o Brasil estava afastado, e hoje te mos uma estrutura muito boa nesse organismo inter nacional. Provavelmente pelo apoio que V. Exª me
deu quando na direção do órgão, consegui chegar à
Vice-Presidência da Polícia Internacional. Muito obri gado, Senador José Sarney, pela honra de ter-me de signado.
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O Sr. José Sarney (PMDB – AP) – Senador Romeu Tuma, V. Exª foi um excelente Diretor da Polícia
Federal e prestou relevantes serviços ao Brasil.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obri gado, Senador José Sarney.
Agradeço ao Senador Bernardo Cabral por
ter-me mantido, durante sua gestão à frente do Ministério da Justiça, naquela função, dando-me também a
oportunidade, com a sua influência, de acumular a
Secretaria da Receita com a Secretaria de Polícia Federal. Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª me
permite um aparte, Senador Romeu Tuma?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Concedo o
aparte ao Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Romeu Tuma, V. Exª acaba de receber do eminente
Senador José Sarney a confirmação do que foi a sua
atuação na diretoria da Polícia Federal. Logo após,
criamos a Secretaria, em nível institucional, e V. Exª
passou a ser a maior autoridade, nesse nível, que a
Polícia Federal tinha. E vou além. Os governos, depois que V. Exª saiu da Polícia Federal e se elegeu Senador, todos eles cometeram um profundo equívoco:
não chamaram V. Exª, quando se discutia matéria
dessa área, para ajudar, opinar e – eu diria – apontar
caminhos, indicar soluções. Pena, Senador Romeu
Tuma, que, até hoje, nenhum Presidente da República tenha lembrado de V. Exª para titular da pasta da
Justiça. V. Exª seria um grande Ministro da Justiça.
Devo dizer que, neste País, poucos homens públicos
são tão leais quanto V. Exª àqueles que, eventualmente, tiveram a honra, a ventura de ser, não seu
chefe, mas seu companheiro de trabalho. Dou este
depoimento: V. Exª foi um companheiro de trabalho
cuja lealdade foi in questionável em todos os instantes
em que era posta a prova; V. Exª dizia presente. De
modo que V. Exª honra o Senado nesta legislatura e vai
continuar a honrá-lo, com a merecida reeleição. Mas o
País ficaria muito bem colocado se V. Exª estivesse à
frente da pasta da Justiça. Meus cumprimentos.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral. Sei que suas palavras vêm do coração.
Acredito que, desde a sua criação, em 1964,
ainda sob a designação de Departamento Federal de
Segurança Pública, a Polícia Federal revestiu-se de
atribuições e competências nacionalmente demarcadas. Constitucionalmente assumiu a tarefa de combater o narcotráfico, o contrabando, de controlar nossos
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portos e aeroportos, de vigiar nossas fronteiras e de
fiscalizar a segurança privada.
Senador Mozarildo, Presidente desta sessão,
lembro-me das fronteiras às quais V. Exª se referiu em
razão da sua ligação com o seu Estado, no Norte do
País.
Temos na Amazônia o que se chama Operação
Cobra. Esse nome nada tem a ver com o réptil, Sena dor Francelino Pereira, mas resulta da junção das inicias de Colômbia e Brasil, e essa operação existe em
razão da própria estrutura do narcotráfico que assola
aquele país e que, por tantos anos, traz a desgraça,
junto com as ações das guerrilhas, para o país e para
o povo da Colômbia.
O Brasil, preocupado com a possibilidade da
passagem de elementos desses grupos pela fronteira
– o que tanto preocupa os representantes da Amazô nia neste plenário –, montou uma operação, com mui ta dificuldade, por falta de meios – que são substituí dos pela vontade, pela dedicação, pelo amor com que
os membros da Polícia Federal têm exercido a sua
função naquela área há mais de um ano.
Às vezes nos questionam por que não são cha madas as Forças Armadas para o combate ao narco tráfico. Sou testemunha, desde o tempo em que era
Diretor da Polícia Federal, da colaboração intensa
das Forças Armadas nas operações mais difíceis em
que a Polícia Federal é obrigada a intervir. Durante
um período, o Ministro do Exército, General Leônidas,
baixou uma instrução normativa para que, assim que
requisitadas, as Forças Armadas fornecessem à Polícia Federal armamento leve para o combate ao crime
organizado que poderia assolar o nosso País. Desde
então essa medida não foi modificada.
Na região de fronteira, toda a estrutura do Exército, os pelotões do Calha Norte, os batalhões de
fronteira e todas as unidades da Marinha e da Aero náutica sempre colaboraram com a Polícia Federal,
em todas as operações que foram planejadas e exe cutadas ali.
Não podemos exigir que o Exército ou as Forças
Armadas substituam a Polícia em seu trabalho constitucional, mas tenho certeza de que, dentro da sua organização, dos seus comandos, eles jamais negaram o
apoio integral à atividade policial de combate ao crime.
Hoje, a Polícia Federal completa 38 anos. Ela
tem recebido, ao longo desse tempo, várias missões,
que são alteradas, por medida provisória, por exigên cia da sociedade, em determinados crimes. Vem-se
avolumando a sua competência e também o nível de
dificuldade no cumprimento dessas obrigações.
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Ainda recentemente, como Presidente da CPMI
do combate ao roubo de cargas, fiz um pedido preliminar ao Presidente da República: o de que a Polícia
Federal pudesse participar ativamente do combate a
esse crime que tanto prejuízo tem trazido à sociedade
brasileira. Este ano, há a perspectiva de mais de R$1
bilhão de prejuízo. E por medida provisória recém-aprovada, o Presidente da República determinou que a Polícia Federal combatesse o crime transestadual e, às vezes, transnacional.
Cumprimento a Polícia Federal pela recente
operação realizada em vários Estados, que culminou
com a prisão de vários envolvidos no roubo de car gas, inclusive, infelizmente, de policiais que se prestaram a ser corrompidos e ajudaram a formar uma es trutura dentro dessas quadrilhas, provocando prejuízos aos cidadãos brasileiros.
Esse combate continua, também por intermédio
da Corregedoria da Polícia Federal, que faz um trabalho excelente. Esse órgão foi desenvolvido na minha
gestão e, hoje, se destaca no combate a qualquer tentativa de corrupção nos quadros da Polícia.
A Polícia Federal tem-se destacado no combate
ao crime de sonegação fiscal, de lavagem de dinheiro, de falsificação de moeda, de violação aos direitos
humanos, no sistema financeiro e contra a Previdência Social, contra a vida e o patrimônio das comunidades indígenas e, por fim, hoje, contra o patrimônio
ecológico.
Atualmente, vários segmentos da Polícia Federal atuam em todo o território nacional com desenvoltura. Não vou repetir quais são, porque o Senador Mozarildo Cavalcanti já o fez, como primeiro orador ins crito.
Mas eu não poderia deixar de registrar, Srªs e
Srs. Senadores e Srs. telespectadores, a minha ale gria de estar nesta tribuna porque fui eleito e reeleito
Senador graças à atividade que desenvolvi à frente
da Polícia de São Paulo e como Diretor da Polícia Federal. Os votos que recebi foram resultado do trabalho
de combate ao crime, de combate à corrupção, de
combate a tudo aquilo que traz intranqüilidade à sociedade.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Pois não,
Senador Lindberg Cury.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Romeu Tuma, realmente a sua passagem pela Polícia
Federal representou um marco. E foi tão importante
que recebeu o reconhecimento da sociedade paulista
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e do Brasil inteiro, pelo trabalho e seriedade com que
V. Exª desenvolveu tarefas e obrigações, o que fez
com que V. Exª fosse conduzido a cargos políticos e
eleito e reeleito com muito prestígio, com muita força.
Gostaria de apresentar um fato e solicitar a V. Exª
uma orientação. Eu era Presidente da Associação
Comercial no Distrito Federal quando, certa feita,
marginais e atos criminosos tomavam conta da cida de, e a Polícia Civil e a Polícia Federal não tinham
condições de combatê-los. Sem ter idéia, levantei um
tema que provocou uma polêmica muito grande e foi
notícia em vários jornais de âmbito nacional. Pergun tava eu: por que as Forças Armadas, o Exército, par ticularmente, não podiam participar de tarefas especí ficas e ajudar a Polícia Federal no combate ao crime
organizado, principalmente no Rio de Janeiro, como
se deu recentemente? A participação do Exército não
poderia ser requisitada em casos especiais? Não falo
de uma maneira acintosa, de uma maneira perma nente, mas em casos excepcionais. Pelo conheci mento de V. Exª sobre o assunto, gostaria de ouvir o
seu parecer.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Senador
Lindberg Cury, essa matéria foi muito discutida, prin cipalmente na Constituinte, quando o Senador Ber nardo Cabral, Relator-Geral, nos deu oportunidade
de analisar as missões da Polícia Federal e as das
Forças Armadas. Estas últimas têm uma missão
constitucional importante, que é a defesa do território,
além de outras específicas privativas das Forças
Armadas.
Houve algumas experiências históricas em que
o Exército foi designado para combater o contraban do de fronteira, e o resultado não foi muito relevante, e
ainda provocou certa intranqüilidade nas Forças
Armadas.
As Forças Armadas têm o conceito de que não
devem se envolver na atividade policial, na ativida de-fim de polícia. Há uma pressão norte-americana
muito grande para envolver as Forças Armadas no
combate ao narcotráfico. Participei de algumas reuniões no Estado-Maior, inclusive com a presença de
oficiais do Exército americano, para discutir essa
questão. E a posição sempre foi de refração à possibi lidade de definir como função das Forças Armadas o
combate ao narcotráfico ou qualquer outro tipo de crime organizado.
No início das minhas palavras, fiz referência à
ajuda que as Forças Armadas deram nessa área, em
função de medidas baixadas há alguns anos e que
não foram revogadas. Todas as atividades de vigilân cia, principalmente no Norte do País e na área de
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fronteira, ficam com as Forças Armadas, com os pelotões que participam do projeto Calha Nor te, projeto
de autoria do Presidente José Sarney, que, infelizmente, foi desativado durante um período, mas, ago ra, com a participação de Senadores da Região Norte, foi reativado. Na época, não havia dinheiro para se
manter o que já existia.
Portanto, não é um projeto das Forças Armadas;
ele envolve praticamente seis Ministérios, que, infelizmente, não ocuparam as áreas para eles designadas,
inclusive a Polícia Federal, por intermédio do Ministério da Justiça.
É um projeto importante que temos discutido,
até porque, com a instalação do Sivam, não haverá
operacionalidade se as informações forem captadas
em terra. Portanto, o Calha Norte é importantíssimo
para essa ligação, e a Polícia Federal deve-se desenvolver para essa atividade por meio das fontes de in formação.
As Forças Armadas colaboram diretamente em
várias operações. Se V. Exª solicitar os relatórios, poderá observar que o Exército, principalmente, presta
uma colaboração naquela região. Às vezes, tínhamos
dificuldade de patrulhar os rios, e a Marinha sempre
colaborou conosco, assim como a Aeronáutica, que
presta todo o serviço de deslocamento para a Polícia
Federal em várias regiões do País. No Nordeste, por
exemplo, no combate ao plantio de maconha, de marijuana, a Aeronáutica nos levava aos locais de apreensão.
Trabalhei algum tempo, quando estava na Polícia de São Paulo, com a Polícia do Exército, a PE, que
patrulhava as ruas para verificar se algum soldado estava criando problema. Hoje, não vejo mais esse pa trulhamento. Talvez fosse interessante que a PE vol tasse a patrulhar para impedir que soldados seus participassem de atividades como as que têm ocorrido
no Rio de Janeiro, onde os delitos são um pouco mais
freqüentes.
Os casos de crimes comuns devem ser encaminhados imediatamente à Polícia Civil, mas creio que
definir como missão policial as Forças Armadas é contraproducente e pode gerar uma dificuldade enorme.
Hoje, Senador Lindberg Cury, temos que pensar
em meios de sobrevivência para as Forças Armadas.
Houve um período em que fiquei aqui muito amargurado, quando foram dispensados 40 mil soldados por
falta de verba para mantê-los até a conclusão do serviço militar. Por isso, não podem ter mais atribuições.
A Polícia Federal está carente de pessoal. Nesse sentido, há uma medida provisória na Câmara dos
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Deputados, para que sejam nomeados seis mil polici ais, uniformizados, para patrulhamento de fronteiras,
com salário menor. Somos contrários a isso, mas não
no que diz respeito aos seis mil homens, que são ne cessários. Para V. Exª ter uma idéia, no meu tempo –
há mais de doze anos –, a Polícia Federal, salvo en gano, dispunha de 17 mil homens. Atualmente, o qua dro é o mesmo. A instituição tem renovado os seus
quadros, mas, por causa das aposentadorias, o qua dro permanece o mesmo.
Quando se cria uma delegacia em um Municí pio, a pressão da população é enorme para que a Po lícia Federal esteja por perto. Portanto, se em uma
unidade há doze ou quinze homens, metade será tirada para formar outra unidade. E, nesse caso, nenhu ma das duas vai desempenhar bem a sua função.
O que o Senador Mozarildo Cavalcanti disse
aqui é importantíssimo: devemos manter os seis mil
homens requisitados na medida provisória e mudar o
aspecto da polícia uniformizada – não no sentido da
utilização ou não do uniforme, pois, em todas as ope rações, eles usam colete e identificação – no que diz
respeito ao salário, que, se for menor, creio que pode rá ocasionar medidas judiciais para equiparação.
Também é importante a formação do setor de
apoio, que é uma luta que eu já travava desde o meu
tempo de policial federal. Outros diretores também
procuraram legalizar a carreira de apoio feita pelos
administrativos, que, às vezes, exercem funções poli ciais, desviando-se da função, o que pode até carac terizar um crime.
Não sei se consegui explicar a V. Exª.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Está bem
claro, sim. Eu quis tratar principalmente de alguns ca sos de emergência, como aquela guerra envolvendo
o narcotráfico, que ocorreu no Rio de Janeiro recente mente.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Para dar um
exemplo a V. Exª, no Rio de Janeiro, na Rio-92, em
que estive na parte de coordenação, o Exército foi
para a rua. No entanto, a mobilidade do Exército tam bém é difícil. Se as Forças Armadas resolvessem, eu
colocaria um tanque em cada esquina e resolveria
todo o processo, mas a Polícia deve ser preparada
para combater o crime. As polícias estaduais têm que
se desenvolver mais, no setor de inteligência, na bus ca do aperfeiçoamento no combate ao crime – estou
falando de maneira geral e não do meu Estado.
Não posso conceber que, com três meses, um
concursado vá para uma academia de polícia e saia
como um grande policial. Ele deve ser reciclado per -
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manentemente e estruturado, deve ter a satisfação de
desempenhar uma função respeitada pela sociedade
e não por ela desprezada, pois isso faz com que ele,
desestimulado, parta para a corrupção, o que é muito
triste. O policial tem que ser estimulado e respeitado e
deve ter a garantia de um salário com que possa realmente sobreviver a todas as pressões que possam
advir.
Portanto, acredito que o setor humano é que
precisa ser melhorado. É preciso dedicar-se. Não se
trata só de comprar armamento, equipamento, metralhadora, viaturas novas, mas de investir no homem. O
homem de polícia é que vai responder à altura no
combate ao crime.
Quero agradecer à Polícia Federal e cumprimentá-la pelo seu aniversário e pelos trabalhos brilhantes
que tem desenvolvido a serviço da sociedade.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Romeu
Tuma, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada sucessivamente pelos Srs. Edison
Lobão, 1º Vice-Presidente e Ramez Tebet,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Srªs e
Srs. Senadores, antes de passarmos à Ordem do Dia,
creio que cumpre a esta Mesa lembrar a data em que
se comemora o Dia do Pavilhão Nacional.
Parece-me que nos vamos desabituando – não
o Senado em si, mas o Brasil em geral – das datas
que nos são caras, das datas que deveríamos reverenciar.
Hoje é o Dia da Bandeira Nacional, que é o símbolo da Pátria, é o símbolo maior da nacionalidade. É
a Bandeira do Brasil que representa todos os anseios
dos brasileiros de todos os quadrantes do nosso
imenso País. Os versos do Hino da Bandeira são lin dos e calham bem para o momento que estamos vivendo, quando se diz: “Salve lindo pendão da esperança, salve símbolo augusto da paz”. Estamos hoje,
com esses versos, mais do que nunca, ecoando um
brado de toda a Nação brasileira em favor de novos
tempos para todos nós, tempos de paz, de concórdia,
de felicidade do povo brasileiro, de melhoria da nossa
qualidade de vida.
Neste momento histórico, em que existe uma
real alternância no Poder do nosso País, creio que devemos lembrar, sim, o Dia da Bandeira. E o Hino da
Bandeira diz: “...a lembrança da grandeza da Pátria
nos traz”.

1134

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Novembro de 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Sei que a democracia no Brasil, em nossa terra,
está consolidada. Podemos ver o quanto de simbolis mo patriótico a Bandeira transmite a todos os nossos
concidadãos.
O Senado e todos nós queremos ver a Bandeira
do Brasil hasteada não só nos prédios públicos, mas
também nas residências e nos prédios comerciais,
como vemos em outros países. Em todo lugar, vemos
o símbolo da Pátria. A nossa vida, aliás, é toda per meada de símbolos, e a Bandeira Nacional é o símbo lo maior da nossa união em torno de um projeto co mum chamado Brasil.
Por isso, em nome de todos os Srs. Senadores,
deixo registrado nos Anais do Senado da República
que hoje, mais do que nunca, devemos reverenciar o
símbolo da nossa Pátria, que é a Bandeira.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Passa-se
à
Item 1
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 58, DE 2002
(Incluída em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, da Medida
Provisória nº 58, de 2002, que exclui da ve dação prevista no art. 3º da Lei nº 9.491, de
9 de setembro de 1997, as ações detidas
pela União no capital do Banco do Brasil
S.A., e dá outras providências, tendo
Parecer proferido no Plenário da Câ mara dos Deputados, em substituição à Co missão Mista, pelo Sr. Relator: ilustre Deputado Carlos Alberto Rosado (PFL – RN),
preliminarmente no sentido do atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela adequação financeira e orçamentária, e manifestou-se, no mérito, favoravelmente à medida.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a
Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– A Comissão Mista foi designada por esta Presidência no dia 20 de agosto e não chegou a se instalar;
– Durante o prazo de seis dias após a publica ção da Medida Provisória no Diário Oficial da União,
não foram apresentadas emendas perante a Comis são Mista;
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– A Medida Provisória foi remetida à Câmara
dos Deputados no dia 28 de agosto, tendo sido apro vada por aquela Casa no último dia 12;
– O prazo de quarenta e cinco dias para tramitação da matéria no Congresso Nacional esgotou-se
no dia 27 de setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência, no dia12 de outubro, tendo sido prorrogado
por Ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, datado de 11 de outubro;
– A Medida Provisória foi recebida formalmente
pelo Senado Federal no último dia 14, passando a sobrestar todas as demais deliberações legislativas
desta Casa até que se ultime a sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes, porém, designo o nobre Senador Francelino Pereira Relator Revisor da matéria, a quem con cedo a palavra.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para proferir parecer. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se da Medida
Provisória nº 58, de 2002, que exclui as ações detidas
direta ou indiretamente pela União que excedam o
controle acionário do Banco do Brasil da vedação prevista pelo art. 3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, que dispõe sobre o Programa Nacional de De sestatização.
Tal exclusão, complementada com a transferência dessas ações excedentes do Fundo de Amortização da Dívida Pública para o Fundo Nacional de De sestatização, permitirá a venda dos títulos em Bolsa,
como, aliás, já está ocorrendo. Os requisitos constitucionais de relevância e urgência foram atendidos, assim como as demais disposições do §1º do art. 62 da
Constituição Federal.
O processo de venda permitirá a reestruturação
social do Banco do Brasil, possibilitando sua adesão
ao mercado de valores mobiliários ou a novo mercado
instituído pela Bolsa de Valores de São Paulo.
Na há qualquer objeção a fazer quanto aos re quisitos de constitucionalidade, de juridicidade e de
técnica legislativa. Como a operação não gera gastos
para o Executivo e os recursos obtidos com a alienação de ações serão integralmente utilizados para o
abatimento da dívida pública federal, a Medida Provisória nº 58 atende aos requisitos de adequação orçamentária e financeira, conforme dispõe a Resolução
nº 1, de 2002, do Congresso Nacional.
Entendo que a iniciativa estimula a modernização do Banco do Brasil e uma maior democratização
e pulverização do seu capital. As ações que estão
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sendo negociadas, inclusive com a utilização de saldo
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, permi tem que, pela primeira vez na longa história da institu ição, os trabalhadores possam participar diretamente
do seu capital.
Por um curto intervalo da minha vida parlamen tar, tive a honra de integrar a administração superior
do Banco do Brasil como seu Vice-Presidente, tendo
respondido, por uma centena de vezes, pela Presi dência daquela instituição. Pude, então, entender a
importância do Banco para a economia brasileira,
para os cidadãos e as empresas deste País – grandes
e pequenas –, e compreendi a razão do carinho que
todos os brasileiros têm pela instituição que, agora,
dá mais um passo integrando o seu capital às econo mias da população.
Em vista do exposto, o voto é pela admissibilida de da Medida Provisória nº 58, considerados os pres supostos de relevância e de urgência.
Opino, também, pela constitucionalidade, juridi cidade e boa técnica legislativa e, no mérito, pela sua
aprovação.
Sr. Presidente, desejo apenas acrescentar que
profiro este parecer com satisfação e respeito a uma
instituição cuja Vice-Presidência e Presidência exerci
durante cinco anos e pela qual tenho um grande res peito, porque ali estão os fundamentos da vida finan ceira do País e da própria instituição que representa mos, o Congresso Nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Antes de
iniciar a discussão, o Plenário deverá, em apreciação
preliminar, decidir pelo atendimento dos pressupos tos constitucionais de relevância e urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 1, de
2002, do Congresso Nacional.
Em votação o parecer do Relator, Deputado
Carlos Alberto Rosado (PFL – RN), que concluiu pelo
atendimento dos pressupostos constitucionais de re levância e urgência e pela adequação financeira e orçamentária da medida provisória, tendo toda a Casa
ouvido, também, o parecer do Senador Francelino Pereira.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Passamos à apreciação do mérito.
Em discussão a medida provisória, em turno
único.
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O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Para
discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, apenas quero fazer referência ao
fato de que realmente precisamos aprovar essa medida provisória, uma vez que os contratos para a alienação dessas ações do Banco do Brasil, que agora passam a se desvincular do FAD, Fundo de Amortização
da Dívida Pública Mobiliária Federal, já estão sendo
colocados em oferta na Internet, no site do Banco do
Brasil. Portanto, já estão em andamento essas vendas, e os contratos estão sendo assinados. Se não
aprovarmos essa medida provisória dentro do prazo,
ela decairá e haverá, evidentemente, uma enorme dificuldade para se resolverem, depois, esses atos jurídicos já realizados.
Trata-se de uma demonstração de que o novo
modelo adotado para a votação e apreciação das medidas provisórias na Câmara e no Senado é bem-su cedido. Estivéssemos nós com essas medidas provisórias sendo votadas no Congresso Nacional, provavelmente estaríamos diante de uma das primeiras crises a serem resolvidas pelo próximo Governo, que tomará posse no dia 1º de janeiro.
Portanto, quero fazer essa ressalva e chamar a
atenção para o fato de que é muito importante, é fun damental aprovarmos essa medida provisória, pois
ela já está gerando efeitos no mundo jurídico. Portanto, caso ela não venha a ser aprovada e haja um de curso de prazo, inúmeras situações serão criadas no
mundo jurídico que ficarão passíveis de uma solução
a ser apresentada por decreto legislativo do Congresso, uma enorme dificuldade que este Congresso teria, que não vale a pena, neste momento, ser encarada e enfrentada.
Era esse o registro que eu queria fazer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Continua
em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, está encerrada a discussão.
Em votação a Medida Provisória nº 58, de 2002,
aprovada pela Câmara dos Deputados. (Pausa.)
Não havendo oradores para encaminhar a votação, declaro encerrado o encaminhamento.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam a medi da provisória queiram permanecer sentados. (Pausa.)
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) – Sr. Presidente, peço verificação de quorum, com o apoiamento
da Srª Senadora Heloísa Helena, bem como do Srs. Senadores Carlos Wilson e Antonio Carlos Valadares.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O Sena dor Tião Viana pede verificação de quorum. Sendo
regimental a solicitação, S. Exª será atendido.
Faço um apelo às Srªs e aos Srs. Senadores
que se encontram em outras dependências da Casa
para que venham ao plenário porque estamos em
processo de verificação de quorum.
Peço a orientação das Bancadas.
Como vota o Líder do Governo em relação ao
pedido de verificação de quorum?
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) – A
Liderança do Governo vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PFL?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – O PFL
vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PMDB?
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – O
PMDB vota “sim”, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o Líder do PSDB?
O SR. GERALDO MELO (Bloco/PSDB – RN) –
Sr. Presidente, o PSDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Como
vota o PTB?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, embora tenhamos o conhecimento de
que a Justiça Federal aprovou liminar, a pedido dos
acionistas minoritários do Banco do Brasil, para que
não houvesse a venda das ações do Banco do Brasil,
o PTB encaminha favoravelmente à proposta.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Não ha vendo outros Líderes que queiram encaminhar a vo tação, determino à Secretaria da Mesa que prepare o
painel de votação. (Pausa.)
As Srªs. e os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, a Oposição vota contra.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, a Liderança do Governo encaminha o
voto “sim”.
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª já
se pronunciou e volta a se pronunciar pela Liderança
do Governo, pedindo voto afirmativo.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Informo
aos Senadores Jefferson Péres e Sebastião Rocha,
que estão chegando ao plenário, que há um pedido
de verificação de quorum.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Pela ordem, tem V. Exª a palavra, Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (Bloco/PPS – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, apenas para chamar a atenção das Srªs e dos Srs. Senadores no sentido de que esse pedido de verificação
também está sendo usado para fazer cair o quorum
de votação e impedir, subseqüentemente, a votação
da emenda constitucional da reforma do Poder Judiciário.
Portanto, ressalto aos Senadores ausentes do
plenário que o que está em jogo não é só a medida
provisória que está sendo votada, mas, em não havendo quorum, evidentemente todas as demais matérias da pauta ficam também comprometidas.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem razão. Se, por acaso, não houver quorum, a
Ordem do Dia estará encerrada. Cai a Ordem do Dia.
A SRª HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
A SRª HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
apenas para esclarecer ao Senador José Fogaça –
talvez S. Exª não tenha conhecimento ainda – que o
Líder do Governo, Senador Romero Jucá, já vai der rubar a Ordem do Dia no segundo ponto da pauta, ou
seja, na medida provisória seguinte. Portanto, é bom
que isso seja devidamente partilhado, em nome da
transparência, que é fundamental nas relações da
Casa. Essa obstrução, S. Exª já a fará no segundo
ponto da pauta.
Sr. Presidente, não estamos agindo como se
houvesse absolutamente nada de mais. Trata-se de
regras regimentais que estão aqui sendo preservadas. (Pausa.)
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra.
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O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pela
Liderança do PDT, gostaria de anunciar que declara mos a Bancada em obstrução.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (PSB
– SE) – Sr. Presidente, o PSB também está em obs trução.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O pedido
é regimental, mas quem votou já teve o voto computa do. Contudo, pode modificá-lo, porque não encerra mos o processo de votação. Isso é diferente. (Pausa.)
A Mesa convoca as Srªs e os Srs. Senadores
que venham ao plenário a fim de exercitarem o direito
de voto, caso queiram fazê-lo.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
tem a palavra.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, o Partido ao
qual pertenço está em obstrução. Mas, quando o Lí der a anunciou, eu já havia votado.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Está certo.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Então, vale
o voto?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vale o
voto. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tomo a liberdade de ler o inciso X do art. 293 do Regimento
Interno
Art. 293. No processo simbólico observar-se-ão
as seguintes normas:
(...)
X – se, ao processar-se a verificação, os reque rentes não estiverem presentes ou deixarem de votar,
considerar-se-á como tendo dela desistido.
(Pausa.)
Senador Tião Viana, V. Exª já votou? (Pausa.)
Se V. Exª não votar, o seu pedido de verificação
cai; e, se V. Exª votar, haverá quorum. (Risos.)
A Mesa volta a insistir para que os Srs. Senado res que ainda não votaram ou se encontram fora do
plenário venham a este recinto, porque a Presidência
vai encerrar o processo de verificação de quorum.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Conce do a palavra a V. Exª pela ordem.
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A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL.
Pela ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, os Senadores da Oposição já estão vindo ao ple nário para votar. Estávamos em reunião, mas S. Exªs
já estão chegando. Só peço que aguarde um momento, para garantir-lhes o voto.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senadora Heloísa Helena, V. Exª solicitou, e a Mesa, que costuma ser tão benevolente com os Srs. Senadores,
continua aguardando os seus liderados. (Pausa.)
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo
a palavra a V. Exª.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) – Peço a V. Exª que considere
meu voto “sim”, pelo fato de o equipamento eletrônico
não estar aceitando o registro.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – V. Exª
presidiu a sessão anteriormente, e sua senha ficou
presa. Vou considerar o voto “sim” de V. Exª.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Obrigado,
Sr. Presidente. (Pausa.)
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Concedo a palavra a V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Há um equí voco na minha senha. Gostaria que registrasse o
meu voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Vou de terminar à Secretaria que o auxilie.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Obrigado, Sr. Presidente. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador Eduardo Suplicy, a Mesa, muito honrada, só
está aguardando o voto de V. Exª para encerrar o
processo de votação. O Senado inteiro atendeu ao
apelo da Senadora Heloísa Helena.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço a atenção, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Se todos os Srs. Senadores já votaram, vou declarar encerrado o processo de votação.
Esclareço que são 53 os votantes, pois o Senador Edison Lobão declarou o seu voto favorável.
(Procede-se à apuração.)
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O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Votaram
SIM 43 Srs. Senadores; e NÃO, nove.
Houve uma abstenção.
Total: 53
A medida provisória foi aprovada e vai à promul gação.
É a seguinte a matéria aprovada:
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 58, DE 2002
Exclui da vedação prevista no art. 3º
da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de
1997, as ações detidas pela União Capital
do Banco do Brasil S.A., e dá outras pro vidências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Ficam excluídas da vedação prevista no art.
3º da Lei nº 9.491, de 9 de setembro de 1997, as ações
detidas, direta ou indiretamente, pela União que excedam o controle acionário do Banco do Brasil S.A.
Art. 2º A união fica autorizada a transferir, do
Fundo de Amortização da Dívida Pública Mobiliária
Federal para o fundo Nacional de Desestatização –
FND, as ações de sua titularidade, excedentes ao mínimo necessário à manutenção do controle acionário
do Banco do Brasil S.A.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 2:
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 25, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei de Conversão nº 25, de 2002, proveniente da Medida Provisória nº 59, de 2002,
que dispõe sobre a utilização das fontes de
recursos existentes no Tesouro Nacional no
encerramento do exercício financeiro de
2001, e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória,
na forma do Projeto de Lei de Conversão nº
25 de 2002, e contrário às Emendas nºs 1 a
3, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, Re lator: Deputado Francisco Dornelles (PPB –
RJ).
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Preliminarmente, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência, pela
adequação financeira e orçamentária e, quanto ao mé rito, favorável na forma do Projeto de Lei de Conversão
nº 25, de 2002, e contrário às Emendas nºs 1 a 3.
Antes de submeter a matéria ao Plenário, a Presidência presta os seguintes esclarecimentos:
– a Comissão Mista foi designada por esta Presidência no dia 20 de agosto e não chegou a se instalar;
– durante o prazo de seis dias, após a publicação
da medida provisória no Diário Oficial da União, foram
apresentadas as Emendas nºs 1 a 3 perante a Comissão
Mista;
– a medida provisória foi remetida à Câmara dos
Deputados no dia 29 de agosto, tendo sido apreciada
naquela Casa no último dia 12, que concluiu pela apro vação, nos termos do Projeto de Lei de Conversão;
– o prazo de quarenta e cinco dias para a tramitação da matéria no Congresso Nacional esgotou-se
no dia 29 de setembro, e o prazo de sessenta dias de
vigência no dia 14 de outubro, tendo sido prorrogado
por ato do Presidente da Mesa do Congresso Nacional datado de 11 de outubro;
– a medida provisória foi recebida formalmente
pelo Senado Federal no último dia 14, passando a sobrestar todas as demais deliberações legislativas
desta Casa até que se ultime a sua votação.
Prestados esses esclarecimentos, passa-se à
apreciação da matéria.
Antes, porém, designo o nobre Senador Romero Jucá Relator Revisor da matéria nesta Casa.
Antes de iniciar a discussão, o Plenário deverá,
em apreciação preliminar, decidir pelo atendimento
dos pressupostos constitucionais de relevância e ur gência e pela adequação financeira e orçamentária
da medida provisória, nos termos do art. 8º da Resolução nº 01, de 2002-CN.
Em votação o parecer do Relator Deputado
Francisco Dornelles, pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância, urgência e pela
adequação financeira e orçamentária da medida pro visória.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um apelo aos Srs. Líderes
no sentido do adiamento desse processo de vota-
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ção, retomando-o amanhã. Estou fazendo o apelo
porque essa medida provisória recebeu um projeto
de lei de conversão na Câmara dos Deputados e
trata da desvinculação de alguns fundos para a ope racionalização dos gastos, entre eles a questão da
Marinha.
Existe um pleito do comando da Marinha para
que seja também excepcionalizado o fundo destinado
ao comando da Marinha, nos termos dos arts. 48 e 49
da Lei nº 9.478. O que isso representa? Se houver
essa desvinculação, isso representa cerca de trezen tos milhões de reais para que a Marinha brasileira
possa se equipar e melhorar a sua atuação. Qual é a
dificuldade? É tentar negociar um montante desses
recursos com a área econômica. Estamos tratando a
questão de hoje para amanhã, já iniciamos as conver sações, mas se votarmos agora, como não tenho ain da o sinal verde da área econômica, terei que rejeitar
a emenda e, portanto, privar a Marinha dos trezentos
milhões. Se tivermos vinte e quatro horas, poderemos
tentar chegar a um acordo e, possivelmente, tentar
alocar os trezentos milhões para a Marinha.
Gostaria, portanto, de sugerir às Lideranças o
encerramento do processo de votação e a retomada
amanhã.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Tem V.
Exª a palavra pela ordem.
A SRª HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, (Risos.) – desculpe-me, mas o Senador Eduardo Suplicy
estava dizendo que como estou de bom humor deve
sair alguma coisa boa.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – É bom
ver V. Exª de bom humor. (Risos.)
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, o Senador Tião Viana, há pouco, me
lembrava um versinho muito bonito de Cecília Meire les: “Só se diz o que se entende”.
E há algo interessante. Às vezes meus neurôni os milenares não funcionam bem; mas às vezes funci onam. Lembrava-me há pouco o Senador Artur da Távola de uma rasteira regimental que o Senador Ro mero Jucá nos passou. Portanto, não é necessário S.
Exª nos fazer o apelo. S. Exª não utilizou sua porção
ternura no primeiro ponto, há pouco, quando quería mos um acordo e não foi possível. No momento não é
necessário o acordo, porque como a Bancada gover nista conta com ampla maioria na Casa, basta o tra balho de um segundo. Não será pela Oposição, que
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assim agiria porque o tema não apenas se refere à
Marinha. Trata-se de matéria de alta complexidade, e
é até bom que o debate seja realizado amanhã. Mas é
evidente que a Oposição não criará obstáculos.
Embora saiba S. Exª que não há necessidade de
acordo. Basta enviar um requerimento de votação nominal, como sempre, porque existe a tendência “pa trol”, o trator que aprova tudo aprovaria mais uma vez.
Mas vamos exercitar um pouco nossa porção ternura,
embora sinceramente não aprecie essa situação.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Senadora Heloisa Helena, V. Exª me permite um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Romero Jucá, não há apartes.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Apenas para responder à observação feita: foi exatamente no sentido de permitir que a Oposição participasse
da ação.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Sim.
Consultarei as Lideranças. A Presidência está regimentalmente impedida de aceitar requerimento de
adiamento. Não houve requerimento de adiamento,
mas como V. Exª está requerendo a transferência, vou
consultar as Lideranças. Se houver entendimento das
Lideranças...
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Poder-se-ia derrubar a Ordem do Dia, Sr. Presidente.
Mas entendo ser mais elegante...
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – ...no sentido de transferir a apreciação da matéria, tudo bem!
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Ouço o
Líder do Governo. (Pausa). S. Exª já se pronunciou.
Ouço o PFL para saber se concorda com a
transferência.
O SR. ROMEU TUMA (PFL – SP) – Sr. Presidente, concordamos.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Ouço o
Bloco PSDB/PPB.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, concordamos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC) – Sr. Presidente, o PMDB também concorda.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – O PMDB
também concorda. O PFL já se pronunciou. Ouço o
PDT.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (PDT – AP) – Sr.
Presidente, somos a favor.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Senador
Carlos Patrocínio.
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – Sr.
Presidente, o PTB concorda com o adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – A maioria
dos Srs. Líderes concorda com o adiamento. Essa
medida provisória acaba de trancar a pauta e será in cluída amanhã, se Deus quiser, na forma como os Líderes de manifestaram.
São os seguintes os itens sobrestados:
–3–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 26, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 26, de 2002, proveniente da Medida
Provisória 61, de 2002, que dispõe sobre a assunção, pela União, de responsabilidades civis perante
terceiros no caso de atentados terroristas ou atos de
guerra contra aeronaves de matrícula brasileira ope radas por empresas brasileiras de transporte aéreo
público, excluídas as empresas de táxi aéreo, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, na forma
do Projeto de Lei de Conversão nº 26 de 2002, proferi do no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista , Relator: Deputado Hercula no Anghinetti (PPB-MG).
Relator Revisor: Senador
–4–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 27, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 27, de 2002, proveniente da Medida Provisória 62, de 2002, 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 condu tas e atividades lesivas ao meio ambiente, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, na forma
do Projeto de Lei de Conversão nº 27 de 2002, proferi do no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista , Relator: Deputado Paulo
Marinho (PFL-MA).
Relator Revisor: Senador
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–5–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 28, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 28, de 2002, proveniente da Medida
Provisória 69, de 2002, que dispõe sobre a proteção
de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, na forma
do Projeto de Lei de Conversão nº 28 de 2002, incorporando integralmente a Emenda nº 14 e, parcialmente, a Emenda nº 11; e contrário às demais, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, Relator: Deputado Hugo
Biehl (PPB-SC).
Relator Revisor: Senador
–6–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 128, DE 2002-COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 22, de 2002
Complementar)
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 532, de 2002)
(Votação nominal)
Discussão, em turno único do Projeto de Lei do
Senado nº 128, de 2002-Complementar, de autoria
do Senador Lúcio Alcântara, que altera dispositivos
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do
Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de co municação, e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 1.017, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Paulo Souto,
favorável, com a Emenda nº 1-CAE, que apresenta; e
pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 22, de
2002-Complementar, que tramita em conjunto.
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–7–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 22, DE 2002 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2002
Complementar)
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno,nos termos do
Requerimento nº 532, de 2002)
Projeto de Lei do Senado nº 22, de 2002-Com plementar, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares e outros Senhores Senadores, que altera dis positivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setem bro de 1996, para regular a substituição tributária no
campo do imposto sobre operações relativas à circu lação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de co municações.
–8–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 533, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso lução nº 68, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 1.037, de 2002, Relator: Senador Carlos Bezer ra), que autoriza a União a conceder garantia à con tratação de operação de crédito externo no valor equivalente a até setenta e cinco milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, de principal, entre a Cai xa Econômica Federal (CEF) e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mun dial (BIRD), destinada a financiar parcialmente o Pro grama de Modernização do Setor de Saneamento –
PMSS II.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
–9–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 534, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso lução nº 69, de 2002 (apresentado pela Comissão de
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Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 1.038, de 2002, Relator: Senador Romero
Jucá), que autoriza a União a conceder garantia, e o
Governo do Estado de Goiás a conceder contragarantia à União – ambas referentes ao empréstimo da
Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no va lor equivalente a até quarenta e sete milhões e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos da América,
destinado a financiar, parcialmente, o Programa de
Água e Saneamento de Goiânia.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92,
de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000 (nº 96/92, na
Câmara dos Deputados), que introduz modificações
na estrutura do Poder Judiciário, tendo
Pareceres sob nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral,
– 1º Pronunciamento: (sobre as Propostas): favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ, que
apresenta; encaminhando os Requerimentos de des taque nºs 340 a 356, de 2002; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 21, de
1995, 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999,
1, 5, 20, de 2000 e 15, de 2001, que tramitam em conjunto; e
– 2º Pronunciamento: (sobre as Emendas nºs
106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a dis cussão em primeiro turno): favorável às Emendas nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146,
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; favorável, nos termos de subemendas, às
Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
prejudicialidade das Emendas nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112, 113,
115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
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144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 27 de junho passado, quan do teve sua discussão encerrada, em primeiro turno,
com apresentação de emendas.
– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.
– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ge raldo Althoff, que acrescenta parágrafos aos artigos
27 e 168 e altera os artigos 28 e 29 da Constituição
Federal, que tratam de relações jurídico-orçamentári as entre os Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
– 13 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as Propostas
de Emenda à Constituição nºs 21, de 1995;
5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92, de 1999;
1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Heloísa Helena, que altera a redação do § 1º do art. 99 e o
art. 168 da Constituição Federal, a fim de estabelecer,
para os poderes e órgãos que especifica, limites nas
dotações das respectivas propostas orçamentárias.
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– 14 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art. 98
da Constituição Federal.
– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 23, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Roberto Requião, que acrescenta parágrafo art. 109 da
Constituição Federal, para atribuir ao Superior Tribunal de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da Justiça Federal especializadas em processar e
julgar os crimes financeiros.
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 33, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que altera o art. 114 da Constituição Federal, para indicar as partes que têm legitimidade
para instaurar dissídio coletivo e as hipóteses em que
este pode ocorrer.
– 17 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 54, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Luzia Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição Federal, para estabelecer princípio relativo à
composição dos Tribunais Superiores.
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– 18 –

– 22 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 62, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 92, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Mo zarildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso I do
artigo 96 da Constituição Federal, para determinar elei ções diretas para os órgãos diretivos dos tribunais.
– 19 –

Proposta de Emenda à Constituição nº 92, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Souto, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102
da Constituição, para conferir ao Supremo Tribunal
Federal competência para julgar, originariamente,
nos crimes de responsabilidade, os juízes de direito,
juízes federais, desembargadores e membros dos Tribunais Regionais Federais.
– 23 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 71, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 71, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe dro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da
Constituição Federal e dá nova redação ao art. 132 da
Constituição Federal.
– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 74, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe dro Simon, que altera o § 1º do art. 128 da Constitui ção Federal, para autorizar os integrantes do Ministé rio Público a oferecer lista tríplice à escolha do Procu rador-Geral da República.
– 21 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 81, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney
Suassuna, que altera a competência do Superior Tribunal de Justiça.

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que altera o artigo 104 da Constituição Federal
e dá outras providências.
– 24 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador José
Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as férias forenses coletivas.
– 25 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Se bastião Rocha, que altera o § 1º do art. 128 da Consti-
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tuição Federal, a fim de estabelecer que a escolha do
candidato ao cargo de Procurador-Geral da Repúbli ca será feita mediante processo eletivo.
– 26 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador João
Alberto Souza, que altera o art. 128 da Constituição
para determinar a indicação do Procurador-Geral da
República dentre os integrantes de lista tríplice esco lhida pelos membros do Ministério Público Federal,
mediante eleição.
– 27 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2002
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fernando Ribeiro, que cria compensação financeira, com
parte da receita do imposto de importação, às unida des da Federação que produzirem saldo positivo na
sua balança com o exterior, tendo
Parecer sob nº 532, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Antonio Carlos Junior, favorável, com as Emendas
nºs 1 a 4-CCJ, de redação, que apresenta, e absten ção do Senador Ricardo Santos.
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– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 380, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de 2001, que outorga permissão
à Fundação Sônia Ivar para executar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Brazlândia – DF, tendo
Parecer favorável, sob nº 9, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Lindberg Cury.
– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 206, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 206, de 2002 (nº 1.287/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária “Cultura e Saúde” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Caiapônia, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 747, de 2002, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro
Miranda.
– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 209, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislati vo nº 209, de 2002 (nº 1.294/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Alternativa de Radiodifusão a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, sob nº 748, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Arlin do Porto.

– 28 –
– 32 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2002,
tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo
Santos, que altera o § 5º do art. 212 da Constituição
Federal (destinação do salário-educação), tendo
Parecer favorável, sob nº 486, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Osmar Dias.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 229, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 229, de 2002 (nº 1.168/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Beneficente, Artística Comunitária Ana
Nunes do Rêgo – ABACANR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Portalegre, Estado do Rio Grande do Norte, tendo
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Parecer favorável, sob o nº 923, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc : Senadora Maria do Carmo Alves.
– 33 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 239, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 239, de 2002 (nº 1.008/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural
e Social Metrópole a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Andradina, Estado de São
Paulo, tendo
Parecer favorável, sob o nº 925, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Eduardo Su plicy.
– 34 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 240, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 240, de 2002 (nº 1.019/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural de Três Fronteiras “ACTF” a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida de de Três Fronteiras, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob o nº 926, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Eduar do Siqueira Campos.
– 35 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 241, de 2002 (nº 1.024/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Sócio-Cultural Ribeirão Branco a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 806, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Valmir
Amaral.
– 36 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 242, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 242, de 2002 (nº 1.047/2001, na Câ -
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mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Apodi/RN (ACAPORN) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Apodi, Estado do
Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob o nº 927, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: Senadora Maria do Carmo Alves.
– 37 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 243, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 243, de 2002 (nº 1.052/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária de Extremoz a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob o nº 928, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc: Senadora Maria do Carmo Alves.
– 38 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 245, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 245, de 2002 (nº 1.218/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Escola de Rádio São
José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São José
do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Parecer favorável, sob o nº 929, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo Cândido.
– 39 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 257, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 2002 (nº 1.170/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul tural e Artístico de Corbélia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Corbélia, Estado
do Paraná, tendo
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Parecer favorável, sob nº 755, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.
– 40 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 258, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 258, de 2002 (nº 1.214/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Parque Amazônia a execu tar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob o nº 933, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Eduar do Siqueira Campos.
– 41 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 259, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 259, de 2002 (nº 1.252/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa Maria/RN ACCCSM/RN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Ma ria, Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 934, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora: Senadora Marina Silva.
– 42 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 261, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 261, de 2002 (nº 978/2001, na Câma ra dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Santa Albertina a executar serviço de radio difusão comunitária na cidade de Santa Albertina,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 935, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma.
– 43 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 264, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 264, de 2002 (nº 1.106/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural do Município de Indiara – Goiás
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(Rádio Educativa FM) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Indiara, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 756, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
– 44 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 265, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 265, de 2002 (nº 1.128/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Pirapozinho a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pirapozinho, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 936, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Volta-se
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
V. Exª é o último orador inscrito. (Pausa.)
O SR. NEY SUASSUNA – Sr. Presidente, gostaria de usar da palavra.
O SR. PRESIDENTE (Ramez Tebet) – Nobre
Senador Ney Suassuna, concedi a palavra a V. Exª,
mas, pelo gesto de V. Exª, entendi que declinava da
palavra.
O Senador Eduardo Suplicy, que se encontra
na tribuna, está oferecendo a oportunidade para que
V. Exª faça uso da palavra.
S. Exª falará logo após V. Exª. (Pausa.)
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srª e Srs. Senadores, já que passamos à lista de oradores, aproveito a oportunidade
para falar da minha satisfação em termos parado de
votar as medidas provisórias, uma vez que a 5ª, que
iríamos votar hoje, precisa ser repensada. Todos sa bemos das dificuldades que tivemos, aqui, quando
aprovamos a inserção do Brasil no mercado pela vo tação da lei de patentes. Se votarmos essa medida
provisória tal como está, com certeza prejudicare-
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mos a licença compulsória, e isso nos criará proble mas, inclusive, no pacote antiaids e em todas as de mais áreas de quebra de patentes.
Por essa razão, extremamente preocupado,
estava fazendo com os Senadores uma conferência,
pedindo a S. Exªs que, em relação à 5ª medida pro visória, votassem “não”. A votação foi adiada, mas a
matéria voltará à pauta amanhã, insisto no sentido
de que todos os Senadores analisem o texto dessa
medida provisória que, no meu entendimento, deve
ser derrotada, porque o governo pode apresentar,
no futuro, outra que não crie problemas para o Bra sil, evitando, assim, que ele seja prejudicado, princi palmente, no que se refere a remédios e a patentes.
Por isso, Sr. Presidente, aproveito esta cessão
de palavra para pedir aos Srs. Senadores que anali sem com cuidado algo que vinha apenas para a
agropecuária e que, de repente, virou genérico, pre judicando outras áreas importantes em relação às
quais firmamos uma posição, de que não podemos
abrir mão de maneira alguma.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Ney
Suassuna, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Ouço
o aparte de V. Exª, nobre Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Ney
Suassuna, V. Exª se refere à medida provisória
constante do Item nº 5 da pauta, que protege as in formações de registro de produtos farmacêuticos,
agropecuários e outros produtos dessa linha. Ocorre
que, tendo em vista a forma da legislação, essas in formações não podem ser divulgadas de maneira
definitiva, ou seja, a tempo nenhum poderão ser di vulgadas as informações técnicas obtidas a partir do
registro do produto no Ministério da Saúde, no Mi nistério da Agricultura ou no Ministério competente.
A medida provisória, entretanto, está propondo – ela
foi modificada na Câmara dos Deputados – que
esse prazo de guardar segredo, mantendo mistério
sobre as informações, seja de 10 anos. E por que 10
anos? Porque, nesse período, estarão assegurados
os investimentos da empresa interessada ou deten tora daquela descoberta, para que ela possa recu perar os investimentos feitos a partir daquele produ to registrado. As informações poderão, então, ser
tornadas públicas para que outros possam fabricar
congêneres ou genéricos, o que beneficiará os con sumidores, a partir da política de fabricação de con gêneres e genéricos. A não ser que eu esteja equi vocado, parece-me que no entendimento dos consu -
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midores, portanto, da população brasileira, a medida
provisória é positiva. Quero dizer a V. Exª que vamos
debatê-la amanhã neste plenário e ouvirei com mui ta atenção as razões de V. Exª para pedir o voto
contrário. Entretanto, exporei as razões pelas quais
votarei a favor.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Nobre
Senador Osmar Dias, assim à primeira vista, tem-se
a impressão de que esse é o objetivo. A medida pro visória foi criada principalmente para a agropecuária, para a qual ela seria extremamente válida.
Aprofundarei o debate, hoje ainda, com outros
companheiros que debateram conosco a Lei de Patentes, da qual tive a honra de ser um dos Relatores.
Queria mais prazo para que entrássemos no mercado. Não queria um único ano que deram quando fi zemos a Lei de Patentes, mas 10 anos, como é na
Europa, na Argentina, no Chile. Fomos derrotados
neste plenário à época e estabelecemos 1 ano.
A minha preocupação hoje é que, se ela for
aplicada como está ajudará um lado e prejudicará o
outro. Por isso, pedi que todos os Senadores se debrucem sobre essa medida provisória, para que não
cometamos nenhum erro. Com toda a certeza amanhã, no aprofundamento do debate, haveremos de
ver uma forma que não prejudique, de maneira alguma, o Brasil. Já pagamos muito: perdemos o pipeline, pois pagamos o restante das patentes que não
eram para ser pagas por ser inadmissível. Já perdemos o INPI, que seria um organismo forte, com ban co genético e tudo o mais, e hoje é um órgão falido,
que atende sempre com carência de prazo. Enfim, já
tivemos muito prejuízo. Isso não pode ocorrer, novamente.
Aproveito o ensejo para pedir aos Srs. Senadores que se aprofundem no entendimento dessa me dida provisória, para que amanhã o nosso debate
seja o mais profícuo e não permita que o Brasil con tinue vulnerável, porque já houve grande perda
quando da Lei de Patentes.
Sr. Presidente, gostaria, mais uma vez, de lembrar a responsabilidade que temos ao apreciar essa
medida provisória, que pode ser um instrumento re almente vantajoso para o Brasil, mas não da forma
como está redigida. Quando a li, fiquei preocupado.
Entendo que é necessário nos aprofundarmos no
debate para que não tenhamos novamente perdas
em relação à Lei de Patentes.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Ney Suassu na, o Sr. Ramez Tebet, Presidente, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Carlos Wilson, 1º Secretário.

seu ator principal, o de melhor ator dentre os filmes
lá apresentados.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Conce do a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, Senador Roberto Saturnino.

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Senador Carlos Wilson, Srªs e
Srs. Senadores, Senador Francelino Pereira, que
tanto tem batalhado pelo cinema nacional, gostaria
de enaltecer primeiramente algo extremamente po sitivo que está acontecendo. Filmes como Cidade de
Deus, Madame Satã e outros têm feito com que bra sileiros cheguem às salas de cinema e tenham von tade de aplaudir e assistir a outros filmes brasileiros
com a mesma qualidade. Cidade de Deus já bateu
recordes: mais de 2,5 milhões de espectadores pelo
Brasil afora. É um filme extremamente sério, extraor dinário, o qual tem levado as pessoas a refletirem a
respeito do que se passa numa das áreas de maior
dificuldade do Brasil, numa das metrópoles mais de senvolvidas: o Rio de Janeiro. Justamente ali obser vamos enormes restrições para viver com dignida de, desde a infância e a adolescência. Elas não têm
alternativa senão conviver com a marginalidade e a
violência, tornando-se aviõezinhos do narcotráfico.
Estão de parabéns os responsáveis pela película Cidade de Deus, merecidamente designada para re presentar o Brasil no próximo Oscar.

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Senador Eduardo Suplicy, somente para também
expressar a mesma satisfação com que V. Exª se
manifesta na tribuna, e reforçar esse sentimento que
nós, brasileiros, estamos tendo com a qualidade da
produção cinematográfica nacional nestes últimos
tempos. Depois de todo aquele esvaziamento, a cri se terrível que o cinema brasileiro enfrentou nos últimos anos, agora estamos vivendo exatamente o
ressurgir dessa sucessão de obras de arte da indústria cinematográfica brasileira que nos enche de or gulho, dada a importância e o significado que a pro dução cinematográfica tem em termos de promoção
da própria auto-estima brasileira, da retratação da
nossa realidade e da promoção do Brasil no exterior.
Madame Satã realmente é um grande filme, considerado internacionalmente, como, enfim, outras pro duções nacionais também granjearam o mesmo reconhecimento e prestígio: Cidade de Deus, O Invasor – citando somente os últimos. De forma que isso
nos leva a manifestar esse sentimento de regozijo. V.
Exª faz muito bem em ressaltar a importância disso
e a sua própria satisfação de estar no Rio no último
fim de semana, apreciando as belezas da nossa Ci dade e tendo a oportunidade de confraternizar com
seus colegas representantes daquele Estado. Meus
cumprimentos, Senador!

No último final de semana, tive a oportunidade
de assistir ao filme Madame Satã, de extraordinária
qualidade, que mostra a história de um personagem
que viveu nos anos 30, junto ao bondinho dos Arcos
da Lapa no Rio de Janeiro. Pudemos apreciar nova mente a qualidade do cinema brasileiro pela direção
do filme, pela qualidade dos atores, pelas imagens,
pela fotografia e pela história extraordinariamente
comovente, que nos faz pensar na vida de muitos
brasileiros que, como o personagem, sofreram dificuldades imensas para se tornarem artistas por se rem negros e objeto de preconceitos. Madame Satã
consegue, de alguma forma, fazer-nos pensar nisso.
Tive a oportunidade de encontrar o Senador
Roberto Saturnino no cinema. S. Exª e sua esposa
aplaudiram aquele belo filme. Ficamos contentes
com a qualidade extraordinária do filme brasileiro.
Madame Satã recebeu o prêmio de melhor fil me no Festival de Huelva, na Espanha, assim como

O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PT – RJ) –
Permite-me V. Exª um aparte?

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Congratulo-me com V. Exª, Senador Roberto Saturnino. Parabenizo Karim Ainouz, diretor de Madame
Satã, que ganhou o prêmio de melhor filme; Lázaro
Ramos, que faz justamente o papel de Madame
Satã e que recebeu o prêmio de melhor ator; e Walter Carvalho, pela fotografia, pois foram vencedores
no Festival de Huelva, na Espanha, juntamente com
outro filme brasileiro Uma Vida em Segredo, de Su zana Amaral, que recebeu o prêmio especial do júri
de melhor direção e melhor atriz para Sabrina Greve. Uma Vida em Segredo é uma adaptação do livro
de Autran Dourado, que fala da personagem Biela,
moça matuta, que não se adapta à vida na cidade.
Cumprimentamos, então, os responsáveis por esses filmes nacionais, assim como também o filme Cidade de Deus, que vem honrando o cinema brasileiro.
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O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Permi te-me V. Exª um aparte, eminente Senador Eduardo
Suplicy?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Com muita honra, ilustre Senador Francelino Pe reira.
O Sr. Francelino Pereira (PFL – MG) – Sena dor Eduardo Suplicy, depois da tormenta, há calma
e paz no plenário do Senado. V. Exª, neste clima de
paz, concede-nos a oportunidade de abordar um
pouco a cinematografia brasileira e internacional.
Lembrando que, efetivamente, esta Casa deu uma
contribuição decisiva, com a participação de V. Exª,
de forma saliente, e a dos Senadores Roberto Sa turnino e José Fogaça, e de toda a Comissão Espe cial do Cinema, para que fosse criada no Brasil a
Agência Nacional de Cinema, que está em pleno
funcionamento. Mas gostaria de pedir a V. Exª que
também mencionasse nesta exposição o filme Uma
Onda no Ar, com roteiro e direção de Helvécio Rat ton, cineasta que vive em Belo Horizonte, mas tam bém no Brasil e no mundo inteiro, tratando basica mente, ou exclusivamente, do desafio do cinema no
Brasil. O filme Uma Onda no Ar tem a mesma di mensão, embora com uma visão um pouco diferen te, do filme Cidade de Deus, exatamente porque re flete a batalha que travou uma liderança de uma vila
em Belo Horizonte, para implantar uma rádio comu nitária, ou seja, a Rádio Favela. Essa rádio foi uma
invenção de Misael e de seus companheiros, conhe cida inicialmente como Vila do Cafezal, marcada por
certos estigmas, que, aos poucos, transformou-se
em onze vilas, ligadas à cidade propriamente dita.
Esses amigos nossos criaram a rádio e enfrentaram
dificuldades para que ela funcionasse. A Polícia
trancou suas portas e retirou os aparelhos que eram
utilizados por Misael e seus amigos, até que o Mi nistro das Comunicações, Pimenta da Veiga, liberou
a autorização, que foi aprovada pela Câmara dos
Deputados e pelo Senado Federal. Estivemos lá vá rias vezes e sempre voltaremos. Na última vez, eu o
fiz ao lado do então candidato a Presidente da Re pública Ciro Gomes, numa revelação de que efetiva mente a rádio é um sucesso naquela cidade. Helvé cio Ratton, então, transformou a história da Rádio
Favela num filme chamado Uma Onda no Ar. Esse
filme está sendo exibido no Brasil inteiro, com mani festações de méritos de todas as formas. O filme se
ajusta a uma visão um pouco diferente do filme Ci dade de Deus, mas dentro da mesma linha básica.
Assim, é preciso citar sempre essa produção que
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veio de Minas Gerais, mas que está servindo ao ci nema nacional e estrangeiro também. Parabéns a V.
Exª pela iniciativa de promover o debate sobre uma
atividade muito importante para o Brasil.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado, Senador Francelino Pereira. Não co nhecia ainda o filme, mas, pelo que observo, a história dessa rádio comunitária servirá para que nós Se nadores e o novo Governo eleito possamos refletir
sobre a natureza das rádios comunitárias e a legislação a respeito. Tive conhecimento de que, neste
último final de semana, em Brasília, houve uma reunião com representantes das rádios comunitárias da
qual participaram cerca de 3.000 pessoas. Foram
convidados policiais federais a dar seu testemunho
sobre como haver um melhor reconhecimento do
serviço prestado por essas rádios comunitárias que
deveriam merecer mais atenção da legislação.
Sabemos que essas rádios prestam serviços
que muitas vezes não são prestados pelas grandes
emissoras, que são normalmente ligadas a grandes
grupos econômicos. Até mesmo emissoras de gran de significado para a vida nacional, por terem uma
grande amplitude de interesses no noticiário, esmeram-se na notícia, mas nem sempre prestam à comunidade os serviços que prestam as rádios comunitárias. Esse filme certamente contribuirá para conhecermos melhor esses fatos.
A propósito, registro que, nestes dias, se está
realizando o 35º Festival de Brasília do Cinema Bra sileiro, em que há a competição de, pelo menos,
seis filmes inéditos de longa metragem, tais como
Amarelo Manga, dirigido por Cláudio Assis; Cama
de Gato, de Alexandre Stockler; A Festa de Margarette, de Assis e Renato Falcão. Há ainda outros fil mes que não tive a oportunidade de conhecer, como
Dois Perdidos Numa Noite Suja, de José Joffily, e
Lua Cambará, de Cariry. Somos todos convidados a
assistir aos filmes desse 35º Festival de Cinema.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Senador Lindberg Cury, ouço V. Exª para que também possa participar dessa homenagem ao cinema
brasileiro.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador
Eduardo Suplicy, V. Exª é um Senador bastante atu ante. Entre assuntos econômicos e políticos debatidos extensivamente no Senado com muita freqüência, haja vista que esta Casa trata de temas dessa
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natureza, V. Exª traz a cultura à tona. Parabenizo-o
por várias razões e, principalmente, pela criação da
Agência Nacional do Cinema, que mostra por que
veio, pois está levando a cinematografia brasileira
para o mundo todo. Eu planejava registrar – e V. Exª
o fez com antecedência – o 35º Festival do Cinema
Brasileiro, que se realiza em Bra sília cri ando uma
importante tradição e trazendo lançamentos pro duzidos durante os anos anteriores. Assim, tanto o
público brasileiro quan to o brasiliense têm oportu nidade de conhecer as principais propostas ofere cidas pelo cinema. Participei do Primeiro Festival
do Cinema Brasileiro em Brasília. Como o tempo
passa de forma ver tiginosa, assiste-se, atualmen te, ao 35º Festival. Será, então, uma oportunidade,
especialmente para os Parlamentares que têm
atuado na área da cultura, de ver de perto esse
evento re alizado em nossa Capital. Parabenizo-o
por citar filmes que estão re percutindo no mundo
cinematográfico em quase to dos os festivais. Apre sento os meus cumprimentos e renovo o convite a
todos para que acompanhem o 35º Festival do Ci nema Bra sileiro, sendo a presença dos Parlamen tares importantíssima, principalmente porque se
fala em cultura e se pode verificar se os trabalhos
feitos aqui nesta Casa estão sendo bem direciona dos. Muito obrigado!

mação da Área de Livre Comércio das Américas, a
Alca. Seria importante refletirmos a respeito das ob servações formuladas na última quinta-feira na Folha de S.Paulo por Paulo Nogueira Batista Júnior:

O SR. EDUARDO SUPLICY – (Bloco/PT – SP)
– Quero, então, reforçar o convite que V. Exª, como
Senador do Distrito Federal, faz-nos para assistir mos ao 35º Festival de Cinema, quando serão exibi dos, além dos filmes que mencionei, Celeste e
Estrela; o ainda inédito segundo longa metragem de
Betse de Paula, O Casamento de Louise; e ainda
um outro filme de Alain Fresnot, Desmundo, ambien tado no Brasil do séc. XVI e falado em português ar caico, exibido com legendas em tradução para a for ma corrente do idioma.

Essa nova linha recebeu um claro endosso nas
eleições de meio de mandato, neste início de novembro. É claro que pesou decisivamente o prestígio conquistado pelo Governo Bush na luta contra o
terrorismo. Eis aí a grande contribuição de Bin Laden e seus correligionários: conseguiram despertar
e legitimar os piores instintos e tendências dos EUA.
Em retrospecto, pode-se perceber que, graças a
eles, um governo que começou fraco e meio desacreditado encontrou um ponto de apoio para se recuperar politicamente.

O filme é baseado em um romance da escrito ra Ana Miranda com base em fatos históricos verí dicos.

Mas, além do efeito Bin Laden, questões econômicas e de comércio exterior tiveram grande influência nos resultados das eleições em vários Esta dos ou regiões. Em 2001-2002, a aplicação de medidas de apoio setorial ou proteção contra a concorrência estrangeira foi cuidadosamente calibrada
para reforçar o cacife político-eleitoral do presidente
Bush e do Partido Republicano. Por exemplo: as res trições às importações de produtos siderúrgicos, a
ampliação do apoio à agricultura, o uso continuado
da legislação antidumping para proteger diversos setores e a aprovação pelo Congresso de um mandato
muito restritivo para negociar acordos comerciais
(Trade Promotion Authority de 2002).

Seria importante que, de fato, déssemos força
ao cinema brasileiro, comparecendo a essa amostra
de filmes como Cidade de Deus e Madame Satã,
que ganhou o prêmio Colombo de Ouro, no Festival
de Cinema realizado nesse final de semana na
Espanha.
Gostaria, ainda, de ressaltar, Sr. Presidente, a
importância do encontro que se está realizando no
Congresso Nacional, A Cúpula Parlamentar de Inte gração Continental, que discutirá o processo de for -

“Como fica a Alca depois das recentes eleições nos EUA e no Brasil? Tudo indica que pior. Um
acordo só será concluído, se o Brasil se conformar
com uma negociação que se revelará cada vez mais
problemática e desequilibrada.
Ao longo dos últimos anos, Paulo Nogueira Batista tem procurado explicar por que a Alca era uma
iniciativa potencialmente perigosa para o Brasil.
Com o governo de George W. Bush, as perspectivas
da Alca tornaram-se ainda mais sombrias. Os EUA
passaram a seguir, com uma dose de franqueza maior do que a habitual, uma concepção muito peculiar
de livre comércio, concepção que pode ser resumida da seguinte forma: por um lado, o máximo de
abertura nos temas e setores em que os EUA apresentam vantagens competitivas; por outro, protecionismo, não raro sem disfarces, para os setores frágeis ou pouco competitivos da economia norte-americana.
Sempre foi um pouco assim. Mas nos tempos de
Bush as sutilezas e hipocrisias foram para o espaço.
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Em outras palavras, medidas que já vinham in dicando, de forma bastante evidente, que a Alca
pouco nos poderia trazer de positivo contribuíram
para a importante vitória de Bush e dos republica nos nas eleições recentes. Ora, em time que está
ganhando...

voráveis, desde o início dos 90? Como disse um
ex-ministro brasileiro, em conversa recente co migo,
a Alca é uma espécie de “super-Malan”. Um Malan
preservado e garantido em acor do internacional
com a maior po tência eco nômica e militar do planeta!

Tradicionalmente, os democratas eram vistos
como mais protecionistas do que os republicanos
em matéria de comércio internacional e, em com pensação, mais flexíveis em matéria financeira (FMI,
dívida externa etc.). O governo George W. Bush, en tretanto, vem sendo mais protecionista do que o seu
antecessor democrata. E não compensa essa maior
rigidez comercial com flexibilização na área financei ra. Ao contrário, no campo financeiro, Bush segue a
tradição republicana e tende a ser mais rígido do
que Clinton (vide o tratamento dispensado pelo FMI
e pelo Governo dos Estados Unidos à Argentina em
2001-2002).

Se as eleições valeram alguma coisa, o Brasil
não poderá entrar na Alca. E, sem o Brasil, não haverá a Alca.

É verdade que nesse terreno o Governo Bush
não tem sido tão rígido quanto se chegou a temer. O
tratamento dispensado ao Brasil, notadamente o ta manho do empréstimo previsto no nosso mais re cente acordo com o FMI, indica que a rigidez finan ceira é menor na prática do que no discurso da ad ministração republicana.
Para o Brasil, porém, o acordo com o FMI é
“uma faca de dois legumes”, como diria Vicente Mat heus. Traz, sem dúvida, um importante alívio de cur to prazo para as nossas agruras financeiras. Mas
um país que depende do FMI corre o risco de per der poder de barganha e negociações que envolvam
interesses de países desenvolvidos que controlam
essa entidade. Os Estados Unidos têm, como se
sabe, muita influência no FMI. E são os principais
mentores e propulsores da Alca. Não é preciso dizer
mais nada.
Por outro lado, há que considerar também as
eleições brasileiras. Todos os candidatos à Presi dência, inclusive José Serra, propuseram a retoma da de um projeto nacional de desenvolvimento e fizeram campanha sob o lema da mudança de orien tação econômica. Nas eleições de 2002, a política
econômica do Governo Fernando Henrique Cardoso
foi alvo de severas críticas e não teve defensores
convictos.
Ora, o que é a Alca senão o aprofundamento e
a consolidação, em tratado internacional, do modelo
econômico e de inserção externa que foi aplicado no
Brasil, com resultados preponderantemente desfa-

Assim conclui Paulo Nogueira Batista em seu
artigo sobre a Alça, depois das eleições nos Estados Unidos e no Brasil.
Quero ressaltar quão importante é termos a
prudência necessária antes de aceitarmos as diretrizes que, sobretudo, o Governo Norte-Americano
tem proposto para o acordo da Alca.”
Sr. Presidente, ainda na semana passada, res saltei a importância do acordo firmado em Salvador
entre os Ministros da Justiça e do Interior, do Brasil,
Argentina, Uruguai, Paraguai, Bolívia e Chile de pro moverem a livre circulação de pessoas nesses paí ses da América do Sul que formam o Mercosul,
mais a Bolívia e o Chile. Hoje o jornal O Estado de
S. Paulo elogia também esse acordo no editorial
“Cidadãos do Cone Sul”.
Peço, Sr. Presidente, que seja transcrito este
editorial, que coincide justamente com o ponto de
vista que aqui temos defendido da importância de
aprimorarmos o entendimento entre os países do
Mercosul, a Bolívia e o Chile, quem sabe um dia da
América do Sul, tendo essa possibilidade de todos
os brasileiros, uruguaios, paraguaios, argentinos,
bolivianos, chilenos, agora, de poderem viver, trabalhar, estudar ali onde escolherem. Assim, terminará
o dilema dos brasigüaios, ou argentinos, ou brasileiros, aqui ou acolá, ou bolivianos etc., aqui, clandestinos. Isso será algo do passado, a partir de 2003 e
cumprimentamos as autoridades deste País, inclusive o Ministro da Justiça brasileiro, por este passo
importante.
Este é o requerimento, Sr. Presidente.

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 (Carlos Wilson) – V. Exª
será atendido nos termos regimentais, Senador Edu ardo Suplicy.
Concedo a palavra à Senadora Emilia Fernan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da orado ra.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, há pro nunciamentos que se fazem desta tribuna, nesta
Casa, que têm um significado muito mais amplo do
que termos um Plenário nos escutando, até porque
entendemos que o Parlamento tem a obrigação de in corporar determinados temas como meta, buscando
constantemente perseguir e alcançar esses objetivos.
Então, queremos, também, dizer que se fala,
muitas vezes, desta tribuna, para a sociedade brasile ira, para os movimentos sociais organizados, para os
nossos educadores, para os estudantes deste País e,
principalmente, para aqueles movimentos que, na
busca da garantia de direitos, combatem todas as formas de violência, todas as formas de discriminação,
que, ainda, infelizmente, existem no nosso País.
Este tema que vamos abordar é exatamente um
deles e tem esta característica, por isso, estamos
mantendo a nossa inscrição, nesta tarde, fazendo um
chamamento à sociedade brasileira para o tema que
vamos abordar.
Há 307 anos, mais especificamente, no dia 20
de novembro de 1695, morria, neste País, Zumbi
dos Palmares – o maior líder da resistência anties cravista das Américas. Em uma guerra de vida e
morte, travada entre a escravidão e a liberdade,
Zumbi figurou como um gênio militar, como o co mandante do Quilombo dos Palmares – reduto de
homens e mulheres livres, que chegou a abrigar
mais de 30 mil habitantes.
Por sua capacidade de comandar, de resistir e
por seu ideal de liberdade, de justiça e de dignidade
que ajudaram a construir este País diante das inú meras tentativas de destruição do Quilombo de Pal mares, Zumbi encarnou os sentimentos mais signifi cativos de dignidade humana que estão em seu
ideário pela preservação da vida, pela implantação
de um clima de justiça e pela busca incessante de li berdade. São sentimentos que estão atualizadas e
que precisam ser resgatados constantemente no es pírito, na consciência da gente deste tempo e do fu turo que se avizinha.
Morto aos 39 anos de idade, Zumbi tornou-se
herói nacional. Extrapolou sua figura, sua imagem e
agora é reconhecido internacionalmente. Sua luta
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contra a discriminação racial permanece, ainda hoje,
como um desafio para a sociedade. Por isso, a data
de sua morte tornou-se um marco: o Dia Nacional da
Consciência Negra, 20 de novembro. Trata-se de uma
data para refletirmos sobre os avanços conquistados
e os direitos ainda negados aos negros e negras deste País.
Sr. Presidente, em todos os Estados e cidades
do País teremos, nesta semana e até o final do mês,
atividades alusivas ao Dia Nacional da Consciência
Negra. É necessário registrar que, na próxima quarta-feira, 20 de novembro, em Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, mais de 10 mil integrantes de entidades gaúchas de defesa da comunidade negra e de lideranças das comunidades quilombolas participarão
da Marcha pelas Reparações ao Povo Negro.
A mobilização sairá do Parque Marinha do Bra sil, às 17 horas, em direção a um ato show que será
realizado no Largo Glênio Peres, no centro de Porto
Alegre. Trata-se de um lugar de referência para todos os eventos democráticos, culturais e políticos
em nossa Capital. A caminhada e uma diversidade
de atividades integram a programação da 11ª Semana de Consciência Negra de Porto Alegre, que teve
início no último dia 14 de novembro e prossegue até
o final do mês.
Os promotores da Marcha distribuirão uma carta à população, falando da vulnerabilidade social a
que está sujeita a comunidade negra, da exclusão do
mercado de trabalho, da discriminação racial e da falta de oportunidades profissionais e econômicas, que
trariam crescimento para essa população. O documento também reivindica políticas públicas contundentes que se proponham a amenizar essas desigualdades.
Srªs e Srs. Senadores, falo de políticas como
as implementadas nos últimos três anos pelo nosso
Governo Popular e Democrático do Rio Grande do
Sul. Em nosso Estado, foram registradas 45 áreas
remanescentes de quilombos. O Governo, em conjunto com entidades do movimento negro, trabalha
no reconhecimento dos territórios para demarcação,
concessão de títulos de propriedade para os remanescentes e ações de trabalho e renda, em convênio com a União.
Na área da saúde, em 1999, decreto do Governo estabeleceu a política estadual de controle de he moglobinopatias, como a anemia falciforme, doença
que atinge parcela importante da população afrodescendente, já que um em cada 900 nascidos desenvolve a doença. A Secretaria de Saúde do Estado incluiu
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o quesito raça e etnia nos documentos de busca epi demiológica e no teste do pezinho. São todas reivindi cações que valorizam e qualificam a luta e a expres são das comunidades negras.
Esse programa contempla exames especializa dos, educação comunitária e divulgação sobre doen ças e tratamento para doentes. Cremos que medidas
nesse sentido devem ser adotadas em âmbito nacio nal para garantir a saúde plena da comunidade negra
no Brasil.
Sabemos, Srªs e Srs. Senadores, que a desi gualdade social tem cor e endereço: é negra e mora
na periferia, na favela, na vila, no morro, sob o viaduto
e em comunidade quilombola. Comumente, a popula ção negra é associada a uma minoria, o que denota
total equívoco político e numérico. Negros e pardos
somam 44,3% da população total brasileira. No en tanto, ainda lhe são negados os mais básicos direitos.
De acordo com pesquisa sobre o Índice de De senvolvimento Humano referente à população afro descendente brasileira, constatamos que a qualidade
de vida do negro no País fica em 101º lugar, e a do
branco, em 46º.
Conclui-se, portanto, que os negros brasileiros
têm qualidade de vida comparável a de países pobres
como o Vietnã (que é o 101º lugar na classificação de
desenvolvimento das Nações Unidas) e Argélia (100º
lugar), onde o desenvolvimento humano é considera do de médio para baixo. Já os brancos têm qualidade
de vida similar a de países de maior desenvolvimento,
como a Croácia e os Emirados Árabes.
O Brasil, nos seus 502 anos de existência, deve
seu desenvolvimento a quase 400 anos de escraviza ção e de utilização de trabalho forçado de negros e
negras. Temos, assim, dois “brasis”: um moderno e
rico, com seus habitantes majoritariamente brancos e
amarelos; e outro anacrônico e miserável, onde a
grande maioria é formada por afrodescendentes.
Esse quadro não é apenas uma simples heran ça da escravidão, uma vez que o racismo vem sendo
recriado e realimentado quotidianamente. Tomando
como exemplo o mercado de trabalho, verificamos,
em termos de renda, que existe uma ordem incontes tável: homem branco, mulher branca, homem negro,
mulher negra. Ou seja, os homens brancos recebem,
em média, 6,3 salários mínimos; os negros e pardos,
2,9 salários mínimos. As mulheres brancas recebem
3,6 salários mínimos; as negras e pardas, 1,7 salário
mínimo.
Verificamos que, em todas as regiões do País,
homens e mulheres negros são evidentemente discri -
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minados no mercado de trabalho. As desvantagens
geradas por atitudes discriminatórias ocorrem ao longo de todo o ciclo socioeconômico de vida da população negra.
No caso da mulher negra, sabemos que a situação ainda é pior. Quando o assunto é desemprego,
por exemplo, a maior taxa ocorre na população de
mulheres pobres e negras, em todas as localidades
pesquisadas.
Sr. Presidente, do ponto de vista legal, a nossa
Constituição Cidadã, a de 1988, garante que a cidadania e a dignidade da pessoa humana são princípios
estruturantes do estado democrático e de direito, proclamando-se a promoção do bem de todos, sem pre conceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Podemos considerar como avanços da Constituição de 1988, do ponto de vista do ordenamento jurídico:
– radicalização do tratamento da discriminação
racial, transformando-a em crime imprescritível e inafiançável;
– criação da figura jurídica dos “remanescentes
de quilombos”;
– abertura da possibilidade de ações reparatórias, seja em relação a esses últimos, seja em relação
à população negra em geral, ao aceitar a possibilidade de ações afirmativas de reparação das desigualdades raciais.
Nossas normas estaduais e municipais sinalizam novas e mais promissoras possibilidades de en frentamento eficaz das desigualdades raciais, porque, entre outros motivos:
– não se limitam a fixar princípios de não discriminação ou estabelecer sanções negativas;
– estabelecem medidas positivas para a promoção da igualdade, o que implica papel ativo, uma obrigação positiva para o Estado e não apenas uma abstenção (não discriminar);
– introduzem princípios e regras que, ao menos
teoricamente, autorizam adoção de medidas destinadas a compensar as desigualdades;
– lançam mão de métodos persuasivos, preocupados em evitar que a discriminação aconteça e preocupados também com a educação para a tolerância;
– ao adotarem métodos persuasivos, sinalizam
preocupações com causas e não apenas com resultados.
No entanto, sabemos que as distâncias entre
conquistas legais e a concretização das ações políticas são muito grandes. Nesse sentido, é fundamental
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a persistência de estratégias, resistências e lutas his tóricas da população negra, para que se fortaleça e
se reavive a memória, desde a escravidão até os dias
atuais.
A Marcha Contra o Racismo, pela Cidadania e a
Vida, realizada em novembro de 1995, em Brasília, foi
um momento marcante da atualidade. Ao reunir cerca
de 30 mil pessoas, essa Marcha foi, sem dúvida, o
maior evento sobre a questão racial na história do
País, contribuindo, de lá para cá, para avançar, fortalecer a ampliar as ações políticas.
Fatos mais recentes foram as mobilizações e
formulações para a III Conferência Mundial contra o
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intole rância Correlata, realizada na África do Sul, em se tembro de 2001, reunindo 16 mil pessoas de 173 paí ses.
Alguns aspectos das conclusões dessa Confe rência foram: a escravidão considerada crime contra
a humanidade; o comprometimento com a erradica ção do racismo e o estímulo ao desenvolvimento político, econômico e social da população negra, princi palmente das mulheres negras.
O documento oficial brasileiro foi levado para a
Conferência e depois retirado do seu relatório. O Go verno brasileiro admite que, apesar do atraso históri co, houve alguns avanços, reconhece a sua respon sabilidade histórica pelo escravismo e pela marginali zação econômica, social e política dos descendentes
de africanos e propõe como recomendação “altera ção do Código Penal Brasileiro, para incluir agravan tes de crimes como o racismo, a xenofobia e formas
correlatas de intolerância”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todo esse
acúmulo de lutas e proposições resultam em novas
possibilidades de vida para a população negra e ex pressa a incessante tarefa sugerida aos setores com prometidos com a luta anti-racismo de denunciar as
desigualdades, formular propostas e monitorar a im plementação das políticas públicas.
Mas é necessário avançar ainda mais. O atual
momento político brasileiro – em que o País, em sua
transição democrática de poder, busca garantir o tra tamento da questão social como principal eixo estru turante para a reconstrução nacional – é extrema mente favorável para que seja enfrentado com priori dade o debate e a formulação de propostas de com bate ao racismo, o que contribuirá para a busca de garantia da eqüidade e justiça social.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, registro
da tribuna desta Casa, para a sociedade, para o Par-
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lamento brasileiro e para os movimentos organizados
dos negros e das negras, os compromissos do futuro
governo deste País, já publicamente divulgados, para
que, na organização da sociedade, na movimentação
do Parlamento e na luta de homens e de mulheres, façamos com que se tornem realidade:
– efetivar a titularidade da terra às comunidades remanescentes de quilombos urbanos e rurais;
– assegurar o desenvolvimento de pro gramas
de
profissionalização
de
mão-de-obra e de geração de renda para os
membros dos grupos excluídos, incluindo a
população negra;
– introduzir, nas políticas de apoio à
pesquisa científica e tecnológica, a igualdade de tratamento para os projetos referentes
às relações raciais;
– garantir o cumprimento da Convenção III da Organização Internacional do Trabalho, que trata da assistência às situações
de discriminação em relação ao emprego e
na admissão do mercado de trabalho entre
homens e mulheres, brancos e negros,
brancas e negras, acompanhado dos dados
estatísticos sobre desigualdade racial no
mercado de trabalho;
– intensificar a implementação do Programa Integral da Saúde da Mulher, incluindo
o desenvolvimento de programas específicos
que contemplem o binômio raça/gênero;
– assegurar o desenvolvimento na detecção da anemia falciforme, da hipertensão
e das miomatoses, males cuja incidência
maior é na população negra e que acarretam repercussões na saúde reprodutiva;
– assegurar uma boa qualidade de en sino e a adoção de uma pedagogia que pregue a igualdade, que não seja sexista e que
trabalhe a etnia como algo consistente da
própria vida cultural do nosso País;
– desenvolver programas que assegurem igualdade de oportunidade e de tratamento nas políticas culturais;
– promover o mapeamento e o tombamento dos sítios e documentos detentores
de reminiscências históricas dos quilombos
bem como a proteção das manifestações
culturais afro-brasileiras;
– estabelecer, definitivamente, como
prioridade, programas de combate à violên-
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cia racial, com foco especial para as condições vividas pela juventude negra;
– criar instrumentos e canais de participação que diagnostiquem, proponham,
acompanhem, avaliem e fiscalizem a execução das políticas anti-racismo, com ênfase
no fortalecimento institucional dos atores sociais que protagonizam essa luta;
– garantir o desenvolvimento de políti cas de combate à feminilização da pobreza,
com base na proteção do trabalho da mulher, mediante incentivos específicos que
contemplem as mulheres negras, por meio
de programas de acesso, de capacitação e
de treinamento para o mercado de trabalho;
– garantir a implementação do programa de prevenção à violência contra grupos
em situação mais vulnerável, como crianças,
adolescentes, idosos, mulheres, negros e negras, portadores de deficiência, indígenas,
homossexuais e trabalhadores sem terra.
É importante que o nosso Governo, que será li derado pelo nosso Presidente, Luiz Inácio Lula da
Silva, tenha consciência da importância de garantir
a representação e a visibilidade dos grupos étnicos
em todas as atividades: políticas públicas, campa nhas, atividades de comunicação do Governo e de
entidades que tenham investimentos político-econô micos da União.
Essa é a missão do País neste novo momento
em que a dignidade, a justiça e o combate à pobreza
e à exclusão são desafiadores. Ao mesmo tempo, a
sociedade deve organizar-se, para que a resistência e
a luta manifestem-se.
Esse Dia Nacional da Consciência Negra, quando resgatamos a história e fortalecemos a luta do presente com a perspectiva de um futuro melhor, precisa
ser registrado nos Anais desta Casa como compro misso nosso, como compromisso do Parlamento, mas
principalmente como compromisso do novo tempo
que o Brasil viverá, quando a sociedade brasileira e
os movimentos organizados de negros e negras aju darão a resgatar essa grande dívida social.
Dessa forma, Srªs e Srs. Senadores, na inspira ção de Zumbi dos Palmares, temos convicção de que
estaremos contribuindo de forma efetiva para a cons trução e o fortalecimento de uma sociedade mais jus ta, mais igualitária, revertendo o processo histórico de
exclusão da comunidade negra brasileira.
Era a homenagem que queria fazer à história de
luta da comunidade negra, uma história que se perpe -
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tua durante os nossos dias e que, portanto, é sempre
tema para os registros nos Anais desta Casa.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Concedo a palavra ao Senador Mauro Miranda.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a moradia passou, a partir da Emen da nº 26, de 2000, de minha iniciativa, a ser um dos direitos sociais do cidadão reconhecidos pela Carta de
1988. É, portanto, dever constitucional do Estado brasileiro trabalhar para que todos os cidadãos tenham
acesso a meios realistas para a aquisição da casa
própria.
Quando digo que os meios colocados à disposição dos brasileiros devem ser realistas, Srªs e Srs. Senadores, tenho em mente duas condições básicas a
que esses dispositivos de financiamento da moradia
devem atender. Primeiramente, refiro-me à acessibilidade, isto é, ao fato de os financiamentos estarem ao
alcance do trabalhador. Além disso, na medida do possível, é necessário que esses meios sejam autofinanciados, o que significa que o trabalhador deve ser capaz de pagar, com seus recursos, a ajuda financeira
recebida, de modo a não descapitalizar, no longo prazo, as fontes oficiais de recursos para financiamento.
Evidentemente, cabem aqui duas observações.
A primeira constata que há um elevado contingente
de brasileiros excluídos do mercado de trabalho formal que não têm condição de pagar nada. Para esses, programas a fundo perdido podem ser postos em
execução com o necessário cuidado para evitar beneficiar quem não precisa.
A outra observação parte da consciência de que
o déficit habitacional não se limita às camadas de menor renda da população, mas se estende a uma boa
parte da classe média, duramente empobrecida ao
longo dessas últimas décadas de estagnação econômica. Esse fato implica a criação de formas de financiamento ajustadas para cada estrato socioeconômico,
única maneira de se debelar, em prazo razoável, o
problema do déficit habitacional, que constitui, sem a
menor dúvida, um dos fatores determinantes para a
posição humilhante do Brasil na tabela do Índice do
Desenvolvimento Humano – IDH – da Organização
das Nações Unidas – ONU.
É nesse contexto que saúdo a aprovação, pela
Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, do Projeto de Lei nº 18, da Câmara dos Deputados, que acrescenta inciso ao art. 20 da Lei nº 8.036, de 1990, para
permitir a utilização do Fundo de Garantia por Tempo
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de Serviço – FGTS – na aquisição de lote urbanizado,
visando à construção da casa própria.
Trata-se de proposição meritória do Deputado
Geraldo Magela, de que fui Relator na Comissão de
Assuntos Sociais do Senado Federal.
Ora, Sr. Presidente, a falta desse dispositivo
constituía uma lacuna naquele diploma legal, pois há
um grande contingente populacional que, mesmo empregado, não tem condições de comprar sua casa
própria, nem mesmo com as alternativas hoje dispo níveis para a utilização de seu FGTS – aquisição de
moradia pronta, liqüidação de saldo devedor de finan ciamento concedido pelo Sistema Financeiro de Ha bitação, abatimento de prestações do Sistema Finan ceiro de Habitação, ou pagamento de parcelas de
imóvel residencial em fase de construção.
Essas pessoas, no entanto, quando dispõem de
um lote, podem ir construindo aos poucos sua moradia, com o próprio trabalho, nos dias de folga do em prego, ou por meio de mutirões com os vizinhos.
As restrições previstas no projeto, segundo as
quais a área do lote a adquirir não exceda 250 m², a
quantia financiada não ultrapasse 80% do seu valor e
a conta vinculada do trabalhador tenha pelo menos
três anos de depósitos contínuos, mesmo com mu dança de empregador, servem para conferir a essa alternativa de financiamento habitacional aquela devida
segurança de equilíbrio financeiro para o FGTS, sem
representar um grande entrave para os tomadores.
São motivos bastantes para que eu peça, reco mende, sugira a meus Pares a atenção merecida por
esse projeto e sua aprovação, pois é uma medida que
contribuirá para a solução da nódoa social que é o déficit de moradias, hoje de quase 7 milhões e 600 mil
famílias que não têm casa própria em nosso querido
Brasil.
Eram essas as minhas palavras, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Romero
Jucá e Eduardo Siqueira Campos enviaram discursos
à Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, comemo ra-se, neste 19 de novembro, o Dia da Bandeira.
Constituindo, juntamente com o Hino, o Selo e o Bra são de Armas da República, o elenco dos símbolos
nacionais, ela foi criada a partir de projeto conjunto de
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Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos, e de desenho de Décio Vilares, com nítida influência do pavilhão do Império, do pintor francês Jean Baptiste De bret, substituída a coroa imperial pela esfera azul-celeste e a divisa positivista “Ordem e Progresso”.
Essa esfera reproduz o céu da cidade do Rio de
Janeiro, com a constelação do Cruzeiro do Sul, às 8
horas e 30 minutos de 15 de novembro de 1889, dia
da Proclamação da República.
Neste ponto, é oportuna a referência ao “Plebiscito da Bandeira”, sugerido pelos jornais da França e
realizado logo após essa data histórica, indagando se
o pavilhão do Império deveria ou não ser mantido em
sua forma original, substituindo-se apenas as armas
da Monarquia. Pela unanimidade dos votos dos presidentes das províncias, consolidaram-se as alterações
por decreto de 19 de novembro de 1899.
Posteriormente, a Bandeira foi modificada pela
legislação, de sorte a que nela constassem os 26
Estados e o Distrito Federal. Dessa forma, o Ceará,
que aqui representamos, corresponde à estrela
Epsilon, da constelação de Escorpião, a oitava do
Zodíaco.
As normas legais pertinentes resumem-se à Lei
nº 5.700, de 1º de setembro de 1971, com o aporte de
disposições das Leis nºs 6.620, de 17 de dezembro
de 1978; 6.913, de 27 de maio de 1981; e 8.421, de 12
de maio de 1992, esta dispondo sobre a forma e apresentação dos Símbolos Nacionais, em princípio inalteráveis, liberando-lhes o uso, assegurado, contudo,
“o respeito que se lhes deve”.
Admite “a permanência da Bandeira Nacional
hasteada à noite, desde que convenientemente iluminada”, e libera sua apresentação em edifícios públicos e particulares, escolas, clubes de esporte, igrejas, escritórios etc.
Determina que ela “estará permanentemente no
topo de um mastro especial na Praça dos Três Poderes, na Capital da República, como símbolo perene
da Pátria e sob a guarda do povo”.
Nomeia, como vimos, o Hino, as Armas, o Selo e
a Bandeira como símbolos nacionais e estabelece a
sua atualização “sempre que ocorrer a criação ou extinção de Estados”.
Determina os tipos de sua confecção, segundo
as dimensões e condições de uso, estabelecendo
módulos a serem observados para a distância dos
vértices do losango amarelo, do círculo azul e dos ta manhos da faixa branca e das letras da legenda
“Ordem e Progresso”.
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Sob a nossa presidência, o Conselho Editorial
da Câmara Alta do País fez editar, em 1999, “A História dos Símbolos Nacionais”, de Milton Luz, compre endendo a Bandeira, o Brasão, o Selo e o Hino pátri os, há pouco citados.
Expõe-se, nesse livro, que o “Símbolo Augusto
da Pátria” foi criado em 19 de setembro de 1822, por
decreto de D. Pedro I, referendado por José Bonifácio.
Essa Bandeira, representativa do Reino do Brasil,
teve alterada a coroa real pela imperial, após a acla mação de D.Pedro como o primeiro Imperador, e tro cadas as armas do Império pelo emblema republica no, em 1889.
Segundo o autor, o que distingue a nossa Ban deira é a disposição do losango amarelo sobre o campo verde, porquanto, em todo o mundo, nenhum outro
pavilhão nacional dispõe de desenho igual ou pareci do, nem mesmo possui o verde e o amarelo como
suas cores principais ou únicas.
Para muitos, tais cores são os seus elementos
fundamentais, constituindo o emblema central não
mais do que uma indicação superposta, representati va de um regime ou de uma época, o que justificou a
rejeição de todas as tentativas de mudanças do dese nho original, quando da Proclamação da República.
Por isso mesmo, o Governo Provisório da Repú blica Federativa dos Estados Unidos do Brasil, com o
Decreto nº 4, de 19 de novembro de 1889, entendeu
que a antiga bandeira recordava “as lutas gloriosas
do Exército e da Armada na defesa da Pátria”, simbo lizando as cores a perpetuidade e integridade dela
entre as outras nações.
Nos dias correntes, ainda por força da citada Lei
nº 5.700, de 1971, constitui desrespeito à Bandeira
brasileira apresentá-la em mau estado de conserva ção; alterar-lhe a forma, as cores, as proporções, o
dístico, ou acrescentar-lhe inscrições; usá-la como
roupagem, reposteiro, pano de boca, guarnição de
mesa, revestimento de tribuna e como cobertura de
placas, retratos, painéis ou monumentos a inaugurar,
além de reproduzi-la em rótulos ou invólucros de pro dutos expostos à venda.
Igualmente, as que demonstrarem mau estado
de conservação devem ser incineradas no Dia da
Bandeira, em cerimônia peculiar, proibindo-se que as
de outro países sejam hasteadas sem que seja ao
seu lado direito, e em igual dimensão, salvo nas se des de representações estrangeiras.
Concluímos, Sr. Presidente, este indispensável
registro, concordando que a nossa Bandeira é, sem
dúvida, o mais “querido símbolo da terra”.
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Não fosse a própria representação do País, conforme define a Carta Magna, em seu art. 13, ela constitui fator de agregação nacional, quer por despertar
em todos os brasileiros o forte sentimento de amor à
Pátria, quer por induzir à união quantos deles se diferenciem por idade, sexo, cor, prática religiosa ou
ideologia.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, uma das gran des conquistas dos portadores de deficiência foi, sem
dúvida, o acesso às práticas esportivas, tão importan tes para a sua integração social como para a manifestação de verdadeiros talentos desportivos. O chamado desporto adaptado surgiu da necessidade de reabilitar os indivíduos traumatizados advindos das duas
Grandes Guerras Mundiais. O esporte, como prática
para pessoas portadoras de deficiência física, efetivou-se na Inglaterra, no ano de 1944, mais precisamente em Aylesbury, no Hospital de Stoke Mandeville, onde o médico alemão Ludwig Guttman, neurocirurgião e neurologista, introduziu as atividades espor tivas como parte essencial do tratamento médico
para recuperação das incapacidades geradas por le sões medulares.
Por ocasião dos Jogos Olímpicos de Verão, que
aconteceram na Inglaterra em 1948, o Dr. Guttman
aproveitou o evento para criar os jogos de Stoke Mandeville para paraplégicos, que passaram a acontecer
anualmente, com a participação de outros países.
Posteriormente, esforços foram somados para que,
em 1960, acontecessem oficialmente os Primeiros
Jogos Paraolímpicos em Roma. A partir daí, a Organização Internacional de Esportes instituiu a realização
das PARALIMPICS, nome dado às olimpíadas em
que participam portadores de deficiência. Desde en tão, os Jogos Paraolímpicos acontecem na mesma
época e na mesma cidade em que se realizaram os
Jogos Olímpicos.
No Brasil, há 44 anos, nasciam as duas primeiras entidades com o objetivo de fomentar o esporte
para as pessoas portadoras de deficiência em nosso
país: o Clube do Otimismo, no Rio de Janeiro, e o Clube dos Paraplégicos, em São Paulo. De lá para cá muitas foram as mudanças. O paradesporto cresceu, se
desenvolveu e alcançou níveis de qualidade e rendimento similares aos do esporte olímpico brasileiro. As
conquistas de nossos paratletas foram fruto de muita
perseverança, treinamento, força de vontade e, acima
de tudo, a crença de que o esporte não é apenas um
meio de reabilitação da pessoa portadora de deficiên-
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cia, mas, acima de tudo, um poderoso instrumento de
sociabilização e aumento da auto-estima.
Em 1960, quando a Primeira Paraolimpíada foi
realizada em Roma, Itália, participaram dos jogos
apenas 400 atletas de 23 países. Em Sydney, Austrá lia, nos jogos de 2000, competiram 4 mil atletas de
123 países. O desenvolvimento internacional teve re flexos no Brasil: na Primeira Paraolimpíada em que o
país participou, em 1972, os paratletas brasileiros
não conquistaram medalhas. Já nos jogos de 2000,
em Sydney, o Brasil fez sua melhor campanha Parao límpica, voltando para casa com 22 medalhas e qua tro recordes mundiais.
Essa evolução deveu-se, em grande parte, à
atuação das entidades responsáveis pelo desporto
paraolímpico brasileiro. No Brasil, a estrutura do es porte para pessoas portadoras de deficiência inici ou-se em 1975 com a criação da ANDE – Associação
Nacional de Desportos para Deficientes, que abriga va todo tipo de deficiência. Com a participação cres cente de pessoas deficientes, entidades de deficiên cias afins foram se agregando em outras associações
e, hoje, compreendem seis associações esportivas
distintas ligadas ao Comitê Paraolímpico Brasileiro.
São elas: Associação Brasileira de Desportos para
Cegos (ABDC); Associação Brasileira de Desportos
em Cadeira de Rodas (ABRADECAR); Associação
Nacional de Desportos para Deficientes (ANDE), que
organiza competições para paralisados cerebrais e
outras deficiências; Associação Brasileira de Despor tos para Deficientes Mentais (ABDEM) e a recém cri ada Confederação Brasileira de Basquete em Cadei ra (CBBC).
Em que pese a idêntica importância de todas
essas entidades, quero destacar, neste pronuncia mento, a atuação da Associação Brasileira de Des portos em Cadeira de Rodas (ABRADECAR), com
especial ênfase para a publicação Toque a Toque,
editada por sua iniciativa.
Fundada em 09/12/84, na cidade do Rio de Ja neiro, a ABRADECAR é uma instituição especifica mente esportiva, com regionais distribuídas pelo
País, sem finalidade lucrativa, criada a partir da cons tatação da necessidade de uma entidade represen tante de atletas portadores de deficiência físico-moto ra, e dos interesses da classe de atletas, dentro e fora
do País.
A ABRADECAR setorizou o País em cinco regi onais que, gradativamente, ampliaram as áreas de
atuação do esporte adaptado, criando coordenações
nacionais das modalidades praticadas, que traba lham no sentido de proporcionar, igual e gradativa -
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mente, recursos e benefícios internos e externos,
com o objetivo de favorecer a melhoria da qualidade
de vida da pessoa portadora de deficiência.
A instituição mantém-se de contratos e patrocínios diversificados, firmados com empresas privadas
e governamentais, visando, principalmente, o atendimento de necessidades de cada modalidade e dos
atletas.
Além de promover eventos esportivos estaduais,
nacionais e mundiais, com vistas a integrar atletas e
equipes, melhorando, desta maneira, o desempenho
dos atletas brasileiros, a ABRADECAR tem, também,
as missões de manter atualizadas informações inerentes ao esporte adaptado, de fomentar o desenvolvimento do desporto em cadeira de rodas no Brasil, de
divulgar o esporte adaptado e de fornecer subsídios
técnicos e teóricos para o seu aperfeiçoamento.
Para a consecução desses objetivos, a
ABRADECAR edita, desde 1995, a revista Toque a
Toque, com a finalidade de divulgar os acontecimentos do paradesporto em níveis nacional e internacional. A publicação é distribuída gratuitamente a universidades, associações de portadores de deficiências,
órgãos públicos, clínicas médicas, autoridades municipais, estaduais e federais, associados e clubes,
além de 15 países.
A Toque a Toque é a única publicação voltada
para os paraolímpicos no Brasil e, por isso, tem feito
tanto sucesso. Além de divulgar os resultados de campeonatos, traz artigos técnicos e científicos que são
fontes de pesquisa para alunos de Fisioterapia e Edu cação Física das principais universidades brasileiras.
Com essa iniciativa, a ABRADECAR possibilita
aos paratletas a oportunidade de ver suas conquistas
registradas, o que é um importante reforço de estímulo e motivação e contribui, decisivamente, para a consolidação da prática do esporte adaptado em nosso
País.
Hoje, afortunadamente, o paradesporto brasileiro conta com o apoio de leis que viabilizam o seu de senvolvimento e asseguram recursos para o fomento
do esporte adaptado, para o treinamento dos atletas e
para a manutenção das entidades nacionais.
Mas é bom não esquecermos que isso só se tornou possível pela ação pioneira do associativismo,
que deu os primeiros passos para garantir aos portadores de deficiência o pleno desenvolvimento de suas
potencialidades.
Por essa razão, Srªs e Srs. Senadores, quero registrar meus cumprimentos ao relevante trabalho da
Associação Brasileira de Desportos em Cadeira de
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Rodas e saudar, particularmente, a publicação da revista Toque a Toque, ação e veículo que contribuem
para melhorar a qualidade de vida da pessoa portado ra de deficiência, integrando-a totalmente à sociedade
e permitindo-lhe exercer plenamente sua cidadania.
Muito obrigado pela atenção!
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (Blo co/PSDB – GO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senado res, foi publicado no Diário Oficial da União, do últi mo dia 14, o edital do concurso público para professor
da Escola Técnica Federal – ETF de Palmas, no qual,
serão oferecidas 50 vagas para o cargo de professor,
distribuídas em mais de 20 disciplinas.
Este concurso representa um passo importante
para a efetiva implantação da Escola Técnica Federal
na capital tocantinense, que tem à frente uma compe tente comissão de professores e gestores em educa ção do Centro Federal de Educação Tecnológica do
Paraná – CEFET/PR. Escola Técnica que vem ao en contro de um acalentado sonho de todo o povo da Região Norte e se insere na visão moderna de que é preciso qualificar os jovens para chegarem ao mercado
de trabalho com conhecimentos que lhes permitam
entender o mundo competitivo em que vivem.
A maioria das pessoas que conhece Palmas se
impressiona com os aspectos físicos do prédio que
comportará esta nova unidade educacional, assim
como sua localização privilegiada. No entanto, como
pedagogo que sou, por formação acadêmica, o que
mais me traz satisfação é saber que a implantação da
ETF de Palmas estará nas mãos de profissionais que
trazem uma tradição de nove décadas, sendo o Cen tro de Educação Tecnológica do Paraná considerado
um centro de referência do ensino tecnológico, não só
na Região Sul, mas em todo o País.
Isto nos dá a certeza de que mais do que prédi os, equipamentos e laboratórios bem implantados, teremos em Palmas uma escola técnica oferecendo en sino de qualidade, com política pedagógica que terá
por objetivo educar dentro de um padrão de excelên cia, sempre com os olhos voltados para a evolução
permanente e adaptando-se às mudanças, às exi gências e aos constantes avanços tecnológicos que o
mundo globalizado nos apresenta dia após dia.
Nesse processo de ensino/aprendizagem, esta mos certos de que na definição de objetivos pela
equipe do CEFET/PR será dada a devida importância
para a necessidade de se construir a missão estraté gica da escola, com respeito ao contexto cultural, re gional, social, político e econômico do Tocantins.
Estamos certos que haverá uma valorização do siste-
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ma produtivo, preparando nossos jovens para o mun do do trabalho, sem, contudo, perder a referência de
que é indispensável dar aos futuros alunos da Escola
Técnica Federal de Palmas uma visão crítica do mundo, até mesmo como exercício de uma pedagogia
moderna, que se materialize na construção do saber
que forma homens e mulheres de modo integral.
Não podemos deixar de citar, e ao mesmo tempo de agradecer, ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso e ao Ministro da Educação, Paulo Renato
Souza, pelo empenho que tiveram em instalar a Escola Técnica Federal de Palmas, compreendendo o
quão importante será para o desenvolvimento de todo
o Tocantins a formação de técnicos capazes de se
tornarem forças motrizes para impulsionar o desenvolvimento sustentável do Estado. Aliás, quanto ao
desenvolvimento sustentável, com o amplo uso da
tecnologia não será para nós tocantinenses uma novidade ou uma mudança de comportamento a trazer
preocupações. Isto porque é este modelo de progresso que tem balizado os oitos anos contínuos de ges tão do Governador Siqueira Campos e que, com certeza, será também marca da administração do próximo Governador Marcelo Miranda.
Como Senador, como pedagogo, mas fundamentalmente como cidadão e morador de Palmas, a
mais nova capital do país, quero parabenizar a equipe
do Centro de Educação Tecnológica do Paraná, que
traz sua parcela de contribuição para a consolidação
do Estado do Tocantins. Desejo a todos muito sucesso, certo de que a escolha destes 50 educadores, por
meio de concurso público, com sua primeira fase marcada para 15 de dezembro próximo, representa um
marco histórico para o Estado.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores
que constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 25, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 25, de 2002, proveniente da Medida
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Provisória 59, de 2002, que dispõe sobre a utilização
das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacio nal no encerramento do exercício financeiro de 2001,
e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, na forma
do Projeto de Lei de Conversão nº 25 de 2002, e con trário às Emendas nºs 1 a 3, proferido no Plenário da
Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão
Mista, Relator: Deputado Francisco Dornelles
(PPB-RJ).
Relator Revisor: Senador
(A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de ontem, ocasião em que teve
sua apreciação transferida para a sessão deliberativa
ordinária de hoje, após ouvir as lideranças, estando a
matéria trancando a pauta).
–2–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 26, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 26, de 2002, proveniente da Medida
Provisória 61, de 2002, que dispõe sobre a assunção,
pela União, de responsabilidades civis perante tercei ros no caso de atentados terroristas ou atos de guerra
contra aeronaves de matrícula brasileira operadas
por empresas brasileiras de transporte aéreo público,
excluídas as empresas de táxi aéreo, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, na forma
do Projeto de Lei de Conversão nº 26 de 2002, proferi do no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista , Relator: Deputado Hercula no Anghinetti (PPB-MG).
Relator Revisor: Senador
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
–3–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 27, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 27, de 2002, proveniente da Medida Pro-
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visória 62, de 2002, que altera o art. 25 da Lei nº 9.605,
de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as san ções penais e administrativas derivadas de condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, na forma
do Projeto de Lei de Conversão nº 27 de 2002, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista , Relator: Deputado Paulo
Marinho (PFL-MA).
Relator Revisor: Senador
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
–4–
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO
Nº 28, DE 2002
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
§ 6º do art. 62 da Constituição Federal,
com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 32)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei de
Conversão nº 28, de 2002, proveniente da Medida
Provisória 69, de 2002, que dispõe sobre a proteção
de informação não divulgada submetida para aprovação da comercialização de produtos e dá outras providências, tendo
Parecer favorável à Medida Provisória, na forma
do Projeto de Lei de Conversão nº 28 de 2002, incorporando integralmente a Emenda nº 14 e, parcialmente, a Emenda nº 11; e contrário às demais, proferido no Plenário da Câmara dos Deputados, em substituição à Comissão Mista, Relator: Deputado Hugo
Biehl (PPB-SC).
Relator Revisor: Senador
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
–5–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 110, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno,nos termos do
Requerimento nº 542, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 110, de 2001 (nº 3.752/97, na Casa de origem), que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas e dá outras providências, tendo
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Pareceres sob nºs 593, 594 e 595, de 2002, das
Comissões
– de Assuntos Sociais, Relator: Senador Ju vêncio da Fonseca, 1º pronunciamento: pela audiên cia da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre a constitucionalidade e juridicidade da matéria;
2º pronunciamento: favorável, com voto contrário do
Senador Waldeck Ornelas; e
– de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Amir Lando, favorável, com votos contrários
dos Senadores Pedro Simon, Antônio Carlos Junior,
Waldeck Ornelas, Romero Jucá, José Eduardo Dutra,
Roberto Freire e Osmar Dias, e abstenção do Sena dor Lúcio Alcântara.
A matéria constou da pauta da sessão delibera tiva ordinária do último dia 12, quando teve sua apre ciação adiada para o dia 16 de dezembro. No entanto,
no dia 14 foi aprovado o Requerimento nº 542, de
2002, de urgência para a presente matéria.
–6–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 128, DE 2002-COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 22, de 2002
Complementar)
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 532, de 2002)
(Votação nominal)
Discussão, em turno único do Projeto de Lei do
Senado nº 128, de 2002-Complementar, de autoria
do Senador Lúcio Alcântara, que altera dispositivos
da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de
1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do
Distrito Federal sobre operações relativas à circula ção de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de co municação, e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 1.017, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador Paulo Sou to, favorável, com a Emenda nº 1-CAE, que apresen ta; e pela rejeição do Projeto de Lei do Senado nº 22,
de 2002-Complementar, que tramita em conjunto.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
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–7–
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 22,
DE 2002 – COMPLEMENTAR
(Tramitando em conjunto com o
Projeto de Lei do Senado nº 128, de 2002
Complementar)
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 532, de 2002)
Projeto de Lei do Senado nº 22, de 2002-Complementar, de autoria do Senador Antônio Carlos Valadares e outros Senhores Senadores, que altera dispositivos da Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, para regular a substituição tributária no
campo do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços
de transporte interestadual e intermunicipal e de co municações.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
–8–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 533, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 68, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 1.037, de 2002, Relator: Senador Carlos Bezerra), que autoriza a União a conceder garantia à con tratação de operação de crédito externo no valor equivalente a até setenta e cinco milhões de dólares dos
Estados Unidos da América, de principal, entre a Cai xa Econômica Federal (CEF) e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento – Banco Mundial (BIRD), destinada a financiar parcialmente o Programa de Modernização do Setor de Saneamento –
PMSS II.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
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–9–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 69, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II,
combinado com o art. 338, IV, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 534, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto de Reso lução nº 69, de 2002 (apresentado pela Comissão de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pare cer nº 1.038, de 2002, Relator: Senador Romero
Jucá), que autoriza a União a conceder garantia, e o
Governo do Estado de Goiás a conceder contraga rantia à União - ambas referentes ao empréstimo da
Saneamento de Goiás S/A (SANEAGO) junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no va lor equivalente a até quarenta e sete milhões e seis centos mil dólares dos Estados Unidos da América,
destinado a financiar, parcialmente, o Programa de
Água e Saneamento de Goiânia.
À matéria poderão ser oferecidas emendas até
o encerramento da discussão.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 10 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 29, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92,
de 1999; 1, 5, 20, de 2000; e 15, de 2001)
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 29, de 2000 (nº 96/92, na
Câmara dos Deputados), que introduz modificações
na estrutura do Poder Judiciário, tendo
Pareceres sob nºs 538 e 1.035, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Bernardo Cabral,
– 1º Pronunciamento: (sobre as Propostas): favorável à Proposta de Emenda à Constituição nº 29,
de 2000, com as Emendas nºs 1 a 105-CCJ, que
apresenta; encaminhando os Requerimentos de des taque nºs 340 a 356, de 2002; e pela prejudicialidade
das Propostas de Emenda à Constituição nºs 21, de
1995, 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81, 92, de 1999,
1, 5, 20, de 2000 e 15, de 2001, que tramitam em con junto; e
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– 2º Pronunciamento: (sobre as Emendas nºs
106 a 239, de Plenário, apresentadas durante a dis cussão em primeiro turno): favorável às Emendas nºs
106, 109, 111, 114, 117, 125, 133, 138, 139, 143, 146,
147, 149, 152, 159, 163, 166, 167, 194, 204, 211, 218
e 222; favorável, nos termos de subemendas, às
Emendas nºs 54-CCJ, 177, 181, 197, 217 e 232; pela
prejudicialidade das Emendas nºs 110, 124, 182 a
185, 189, 192, 193, 198 a 200, 202, 203, 205, 207 a
210, 212, 213, 215, 223, 228 a 231, 233, 235 a 237; e
pela rejeição das Emendas nºs 107, 108, 112, 113,
115, 116, 118 a 123, 126 a 132, 134 a 137, 140 a 142,
144, 145, 148, 150, 151, 153 a 158, 160 a 162, 164,
165, 168 a 176, 178 a 180, 186 a 188, 190, 191, 195,
196, 201, 206, 214, 216, 219 a 221, 224 a 227, 234,
238 e 239.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de 27 de junho passado, quan do teve sua discussão encerrada, em primeiro turno,
com apresentação de emendas.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 11 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1995
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição
nºs 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador
Antonio Carlos Valadares, que altera dispositivos da
Constituição Federal.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 12 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Geraldo Althoff, que acrescenta parágrafos aos artigos
27 e 168 e altera os artigos 28 e 29 da Constituição
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Federal, que tratam de relações jurídico-orçamentári as entre os Poderes dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
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Constituição Federal, para atribuir ao Superior Tribunal de Justiça a iniciativa de lei sobre a criação de varas da Justiça Federal especializadas em processar e
julgar os crimes financeiros.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).

– 13 –
– 16 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 16, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 16, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora He loísa Helena, que altera a redação do § 1º do art. 99 e o
art. 168 da Constituição Federal, a fim de estabelecer,
para os poderes e órgãos que especifica, limites nas dotações das respectivas propostas orçamentárias.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 14 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 33, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 33, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Jefferson Péres, que altera o art. 114 da Constituição Federal, para indicar as partes que têm legitimidade
para instaurar dissídio coletivo e as hipóteses em que
este pode ocorrer.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 17 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 54, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que acrescenta parágrafo único ao art. 98
da Constituição Federal.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).

Proposta de Emenda à Constituição nº 54, de
1999, tendo como primeira signatária a Senadora Luzia Toledo, que acrescenta inciso ao art. 93 da Constituição Federal, para estabelecer princípio relativo à
composição dos Tribunais Superiores.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).

– 15 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 23, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 23, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ro berto Requião, que acrescenta parágrafo art. 109 da

– 18 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 62, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 62, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Moza-
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rildo Cavalcanti, que altera a alínea a do inciso I do ar tigo 96 da Constituição Federal, para determinar elei ções diretas para os órgãos diretivos dos tribunais.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 19 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 71, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 71, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pe dro Simon, que acrescenta parágrafo ao art. 18 da
Constituição Federal e dá nova redação ao art. 132 da
Constituição Federal.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 20 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 74, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
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Suassuna, que altera a competência do Superior Tribunal de Justiça.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 22 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 92, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 81,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 92, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Paulo Souto, que acrescenta alínea ao inciso I do art. 102
da Constituição, para conferir ao Supremo Tribunal
Federal competência para julgar, originariamente,
nos crimes de responsabilidade, os juízes de direito,
juízes federais, desembargadores e membros dos Tribunais Regionais Federais.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 23 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Proposta de Emenda à Constituição nº 74, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Pedro Simon, que altera o § 1º do art. 128 da Constitui ção Federal, para autorizar os integrantes do Ministé rio Público a oferecer lista tríplice à escolha do Procu rador-Geral da República.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).

Proposta de Emenda à Constituição nº 1, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que altera o artigo 104 da Constituição Federal
e dá outras providências.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).

– 21 –

– 24 –

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 81, DE 1999
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 5, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 20 e 29, de 2000; e 15, de 2001)

Proposta de Emenda à Constituição nº 81, de
1999, tendo como primeiro signatário o Senador Ney

Proposta de Emenda à Constituição nº 5, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador José

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

22236 Quarta-feira 20

1167

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Roberto Arruda, que dispõe sobre o recesso parlamentar e as férias forenses coletivas.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 25 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 20, DE 2000
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5 e 29, de 2000; e 15, de 2001)
Proposta de Emenda à Constituição nº 20, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Se bastião Rocha, que altera o § 1º do art. 128 da Constituição Federal, a fim de estabelecer que a escolha do
candidato ao cargo de Procurador-Geral da Repúbli ca será feita mediante processo eletivo.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 26 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 15, DE 2001
(Tramitando em conjunto com as
Propostas de Emenda à Constituição nºs 21,
de 1995; 5, 16, 21, 23, 33, 54, 62, 71, 74, 81 e 92,
de 1999; 1, 5, 20 e 29, de 2000)
Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
2001, tendo como primeiro signatário o Senador João
Alberto Souza, que altera o art. 128 da Constituição
para determinar a indicação do Procurador-Geral da
República dentre os integrantes de lista tríplice esco lhida pelos membros do Ministério Público Federal,
mediante eleição.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 27 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2002
Quarta sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, de
2002, tendo como primeiro signatário o Senador Fernando Ribeiro, que cria compensação financeira, com
parte da receita do imposto de importação, às unida -
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des da Federação que produzirem saldo positivo na
sua balança com o exterior, tendo
Parecer sob nº 532, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Antonio Carlos Junior, favorável, com as Emendas
nºs 1 a 4-CCJ, de redação, que apresenta, e abstenção do Senador Ricardo Santos.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 28 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 2, de 2002,
tendo como primeiro signatário o Senador Ricardo
Santos, que altera o § 5º do art. 212 da Constituição
Federal (destinação do salário-educação), tendo
Parecer favorável, sob nº 486, de 2002, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Osmar Dias.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 29 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 380, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 380, de 2001, que outorga permissão
à Fundação Sônia Ivar para executar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Brazlândia – DF, tendo
Parecer favorável, sob nº 9, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Lindberg Cury.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 30 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 206, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 206, de 2002 (nº 1.287/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária “Cultura e Saúde” a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Caiapônia, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 747, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
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(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 31 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 209, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 209, de 2002 (nº 1.294/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Alternativa de Radiodifu são a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Lourenço, Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, sob nº 748, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Arlin do Porto.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 32 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 229, DE 2002
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Parecer favorável, sob o nº 925, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Eduardo Su plicy.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 34 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 240, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 240, de 2002 (nº 1.019/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural de Três Fronteiras “ACTF” a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Três Fronteiras, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob o nº 926, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira Campos.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 35 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 241, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 229, de 2002 (nº 1.168/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Beneficente, Artística Comunitária Ana
Nunes do Rêgo – ABACANR a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Portalegre, Esta do do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob o nº 923, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc : Senadora Maria do Carmo Alves.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 241, de 2002 (nº 1.024/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Sócio-Cultural Ribeirão Branco a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Ribeirão Branco, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 806, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Valmir
Amaral.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).

– 33 –

– 36 –

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 239, DE 2002

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 242, DE 2002

Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 239, de 2002 (nº 1.008/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural
e Social Metrópole a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Andradina, Estado de São
Paulo, tendo

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 242, de 2002 (nº 1.047/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Apodi/RN (ACAPORN) a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Apodi, Estado do
Rio Grande do Norte, tendo
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Parecer favorável, sob o nº 927, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc : Senadora Maria do Carmo Alves.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 37 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 243, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 243, de 2002 (nº 1.052/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Rádio Comunitária de Extremoz a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Extremoz, Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob o nº 928, de 2002, da Comissão de Educação, Relatora ad hoc : Senadora Maria do Carmo Alves.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 38 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 245, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 245, de 2002 (nº 1.218/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária e Escola de Rádio São
José do Vale do Rio Preto (ACERSJ) a executar servi ço de radiodifusão comunitária na cidade de São José
do Vale do Rio Preto, Estado do Rio de Janeiro, tendo
Parecer favorável, sob o nº 929, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo Cân dido.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 39 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 257, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 257, de 2002 (nº 1.170/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Desenvolvimento Cul tural e Artístico de Corbélia a executar serviço de radi odifusão comunitária na cidade de Corbélia, Estado
do Paraná, tendo
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Parecer favorável, sob nº 755, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 40 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 258, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 258, de 2002 (nº 1.214/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Parque Amazônia a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob o nº 933, de 2002, da Comissão de Educação, Relator ad hoc: Senador Eduardo Siqueira Campos.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 41 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 259, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 259, de 2002 (nº 1.252/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura
de Santa Maria/RN ACCCSM/RN a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Ma ria, Estado do Rio Grande do Norte, tendo
Parecer favorável, sob nº 934, de 2002, da Co missão de Educação, Relatora: Senadora Marina Silva.
(Apreciação transferida para a sessão deliberativa ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 42 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 261, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 261, de 2002 (nº 978/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Artístico, Cultural e
Social de Santa Albertina a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Albertina,
Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 935, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma.
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(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 43 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 264, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 264, de 2002 (nº 1.106/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural do Município de Indiara – Go iás (Rádio Educativa FM) a executar serviço de radi odifusão comunitária na cidade de Indiara, Estado de
Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 756, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 44 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 265, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decre to Legislativo nº 265, de 2002 (nº 1.128/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Pirapozinho a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Pi rapozinho, Estado de São Pau lo, tendo
Parecer favorável, sob nº 936, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Romeu Tuma.
(Apreciação transferida para a sessão delibera tiva ordinária de hoje, em virtude do trancamento da
pauta pelo Item 1).
– 45 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 32, DE 2001
(Votação nominal)
Votação, em segundo turno, da Proposta de
Emenda à Constituição nº 32, de 2001, tendo como
primeiro signatário o Senador Sebastião Rocha, que
altera o inciso II do art. 37 da Constituição Federal
para permitir o desenvolvimento funcional de ocupan te de cargo efetivo ou emprego permanente, median te processo seletivo, tendo
Parecer sob nº 236, de 2002, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
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José Fogaça, oferecendo a redação para o segundo
turno.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 13, quando teve
sua discussão encerrada e a sua votação transferida
para hoje.
– 46 –
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 42, DE 2000
(Votação nominal, se não houver emendas)
Quinta e última sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
42, de 2000, tendo como primeiro signatário o Senador Maguito Vilela, que dá nova redação ao art. 217
da Constituição Federal, para vedar a recondução
dos dirigentes de entidades de administração do desporto por mais de um período consecutivo, tendo
Parecer sob nº 1.178, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Álvaro Dias, favorável, com as Emendas nºs 1 e
2-CCJ, que apresenta, e votos contrários dos Senadores José Eduardo Dutra, Leomar Quintanilha e Bello Parga.
A matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 13, quando teve
sua discussão adiada para hoje.
– 47 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 71, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 71, de 2002 (nº 1.192/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Comunicação e Cultura de Bonfinópolis a excutar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Bonfinópolis, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 759, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mauro Miranda.
– 48 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 78, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 78, de 2002 (nº 1.023/2001, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Iporaense de Comunicação
–
ASSICOM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Iporá, Estado de Goiás, tendo
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Parecer favorável, sob nº 760, de 2002, da Comissão de Educação, Relator: Senador Mau ro Mi randa.
– 49 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 88, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 88, de 2002 (nº 1.078/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação Comunitária de Desenvolvimen to Cultural e Artístico de Quitandinha a executar ser viço de radiodifusão comunitária na cidade de Qui tandinha, Estado do Paraná, tendo
Parecer favorável, sob nº 762, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.
– 50 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 111, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 111, de 2002 (nº 974/2001, na
Câmara dos De putados), que aprova o ato que au toriza a Associação de Desenvolvimento Cultural e
Artístico da Comunidade de São João do Triunfo –
PR a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São João do Triunfo, Estado do Paraná, tendo
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Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio FM de Iporá Ltda. para ex plorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Canápolis, Estado de Minas
Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.004, de 2002, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Arlindo
Porto.
– 53 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 551, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 551, de 2002 (nº 2.098/2002, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Super Rádio DM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Alegre, Estado do Espírito
Santo, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.073, de 2002, da
Comissão de Educação, Relator: Senador Ricardo
Santos.
– 54 –
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 82, DE 2000

– 51 –

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 82, de 2000, de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a Polícia do Senado Federal,
tendo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 266, DE 2002

Pareceres sob nºs 972 e 973, de 2002, das
Comissões

Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 266, de 2002 (nº 1.132/2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Rádio Comunitária Sapé FM a executar ser viço de radiodifusão comunitária na cidade de Sapé,
Estado da Paraíba, tendo

– de Constituição, Justiça e Cidadania, Rela tor: Senador Romeu Tuma, favorável, com as Emen das nºs 3 a 6-CCJ, que apresenta; pela rejeição das
Emendas nºs 1 e 2-Plen, com votos em separado,
contrário do Senador Roberto Freire, e favorável do
Senador Sebastião Rocha; e

Parecer favorável, sob nº 937, de 2002, da Co missão de Educação, Relator ad hoc: Senador Adir
Gentil.

– da Comissão Diretora, Relator: Senador
Carlos Wilson, favorável, com a Emenda nº 7-CDir
(Substitutivo), que oferece.

– 52 –

O SR. PRESIDENTE (Carlos Wilson) – Está
encerrada a sessão.

Parecer favorável, sob nº 766, de 2002, da Co missão de Educação, Relator: Senador Álvaro Dias.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 349, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 349, de 2002 (nº 1.476/2001, na

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 45
minutos.)
(OS 20113/02)
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MEDIDA PROVISÓRIA Nº 41, DE 2002

FORMA PLEITEADA

Por que deve ser modificada

MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 41, DE 20 DE JUNHO DE 2002

Já há alguns anos, o atual governo vem tentan do, com êxito, controlar e, se possível, reduzir os pre ços dos medicamentos, especialmente os de uso
continuado em doenças crônicas.
Como parte desse esforço, o Congresso Naci onal aprovou e o Poder Executivo sancionou a Lei nº
10.147 de 21 de dezembro de 2000 que aumentou
alíquotas do Cofins e do PIS/Pasep incidentes sobre
vários produtos mas que, ao mesmo tempo, instituiu
crédito presumido na industrialização e isenção na
comercialização das alíquotas destes mesmos im postos incidentes sobre determinados medicamen tos de faixa preta ou vermelha com o único objetivo
de reduzir seus respectivos preços ao consumidor.
Mais tarde, verificou-se que alguns outros im portantes medicamentos de uso continuado tais
como hemoderivados, eritropoietina, interferon e ou tros não tinham sido incluídos nas listas da Lei nº
10.147. Visando a corrigir esta falha, editou-se a
Medida Provisória nº 41 de 20 de junho de 2002, re cém-aprovada pela Câmara dos Deputados.
Ocorre entretanto que grave erro foi cometido
na redação desta MP, erro este que passou desper cebido na Câmara e que cabe agora ao Senado cor rigir. O referido erro foi o de incluir nos dispositivos
da MP classificações tarifárias do TIPI que incluem
produtos de diagnóstico in vitro , produtos estes
que claramente não são medicamentos mas sim,
como definem a Anvisa e o Ministério da Saúde,
meramente “produtos para a saúde”, anteriormente
denominados “correlatos”.
Como a Lei nº 10.147 aumentou as alíquotas
do Cofins e do PIS/Pasep para ao mesmo tempo
conceder seu crédito presumido ou isenção apenas
a medicamentos, os produtos para diagnóstico, não
o sendo (medicamentos) terão suas alíquotas des ses impostos aumentadas em até 8,85%, o que re sultará, inexoravelmente em aumento de preços
para os produtos de diagnóstico, o que onerará so bretudo o poder público, responsável por mais de
60% das compras desses produtos.
Em resumo: Caso não se acrescente na MP
um dispositivo que excetue os produtos de diagnós tico in vitro a MP produzirá o efeito exatamente
oposto ao que queria produzir, ou seja, aumentos de
preços.

Altera a Lei nº 10.147, de 21 de dezembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio - PIS-PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, nas operações de
venda dos produtos que especifica, e dá
outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a se guinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Os arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de
dezembro de 2000, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 1º A contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público – PIS/PASEP e a Contribuição para
o Financiamento da Seguridade Social – COFINS,
devidas pelas pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código
3003.90.56, 30.04, exceto no código 3004.90.46 e
3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1, 3002.10.2,
3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e
3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00, 3401.11.90,
3401.20.10 e 9603.21.00, excetuando-se destas
classificações os produtos de diagnóstico in vitro, todos da Tabela de incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados TIPI, aprovada pelo Decreto nº
4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
....................................................................................
....................................................................................
4º A pessoa jurídica que adquirir, para industrialização de produto que gere direito ao crédito presumido de que trata o art. 3, produto classificado nas posições 30.01 e 30.03, exceto no código 3003.90.56,
nos itens 3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3,
3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99,
3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributado na
forma do inciso I do caput, poderá excluir das bases
de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins o respectivo valor de aquisição. (NR)
“Art. 3º Será concedido regime especial de utilização
de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e
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da Cofins às pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos classificados na po sição 30.03, exceto no código 3003.90.56, nos itens
3002.10.1, 3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2,
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3001.20.90,
3001.90.10, 3001.90.90, 3002.9020, 3002.90.92,
3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1, e na posição 30.04,
exceto no código 3004.90.46, da TIPI, e que, visando assegurar a repercussão nos preços da redução da carga
tributária em virtude do disposto neste artigo”:
I – tenham firmado, com a União, compromisso
de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º art. 5º
da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; ou
II – cumpram a sistemática estabelecida pela
Câmara de Medicamentos para utilização do crédito
presumido, na forma determinada pela Lei nº 10.213,
de 27 de março de 2001.
....................................................................................
2º O crédito presumido somente será concedido
na hipótese em que o compromisso de ajustamento
de conduta ou a sistemática estabelecida pela Câma ra de Medicamentos, de que tratam, respectivamente,
os incisos I e II deste ar tigo, inclua todos os produtos
constantes da relação referida no inciso I do § 1, in dustrializados ou importados pela pessoa jurídica.
...................................................................(NR)
Art 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos em rela ção aos fatos geradores referentes aos produtos clas sificados na posição 30.01, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2,
3002.10.3,
3002.20.1,
3002.20.2,
3006.30.1, 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00,
todos da TIPI, a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente à publicação desta Medida Provisória.
Brasília, 20 de junho de 2002; 181º da Independência e 114º da República. – FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO – Pedro Malan – Barjas Negri.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 41, DE 2002
Altera a Lei nº 10.147, de 21 de de zembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os Progra mas de Integração Social e de Formação
de Patrimônio – PIS-PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – CONFINS, nas operações
de venda dos produtos que especifica, e
dá outras providências.
Autor: Poder Executivo
Relator: Senador
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I – Relatório
O Poder Executivo propõe a Medida Provisória
de nº 41, com a finalidade de acrescentar ao rol de
produtos contemplados com o regime especial de tributação dos medicamentos outros artigos, omitidos
na Lei que instituiu o referido regime, entre os quais
os hormônios (anticoncepcionais), interferon, eritropoetina e hemoderivados.
Esclarece que esse aperfeiçoamentos é necessário, afim de possibilitar a redução de preços de de terminados medicamentos cujos insumos deixaram
de ser incluídos no regime especial em questão, por
não se classificarem nas posições da Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados referidas na
Lei nº 10.147/2000, de maneira que acabaram não
sendo atingidos pelo novo tratamento fiscal.
Decorrido o interstício regimental, não foram
apresentadas emendas às propostas.
A proposta encontra-se agora sob exame deste
Plenário, de acordo com as normas regimentais a respeito da tramitação de medidas provisórias.
E o relatório
II – Voto do Relator
Cumpre de início ressaltar a importância do papel
que tem desempenhado o regime especial de tributação de medicamentos, que ora se pretende aperfeiçoar,
no esforço de baratear os medicamentos, em nosso
País, tornando-os mais acessíveis à população e reduzindo também os gastos do sistema público de saúde.
Ocorre que a Lei nº 10.147/2000, que instituiu o
regime especial em tela, ao enumerar os produtos
atingidos, fê-lo por meio de sua posição na Tabela do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI. Por
este motivo, deixaram de ser incluídos no regime alguns produtos importantes para a saúde.
O objetivo da presente medida é corrigir essa
distorção, acrescentando ao rol enumerado pela Lei
nº 10.147 as novas posições da TIPI onde se enquadram os produtos já mencionados.
O texto original encaminhado pelo Poder Executivo, contudo, fez referência genérica a tais posições
da TIPI, sem observar que nelas se incluem, além dos
medicamentos que se pretende atingir, também outros produtos, mais especificamente os destinados a
procedimentos diagnósticos.
A se manter o texto original, esses produtos diagnósticos passarão a ser tributados com as alíquotas relativas à tributação concentrada do PIS (2,2%) e
da Confins (10,3%), sem no entanto fazerem jus ao
benefício compensatório representado pelo crédito
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presumido, instituído pela Lei nº 10.147, que se destina exclusivamente aos medicamentos.
Essa situação haverá de redundar em aumento
da carga tributária para o setor de diagnóstico, aumento
este que não está no escopo do regime tributário especial de que ora se trata, mas que decorre de improprie dade da configuração da TIPI, que reúne, na mesma
posição, produtos destinados a finalidades distintas.
Pretende-se corrigir esse problema com a inserção no texto original proposto pelo Poder Executivo, de
disposição que excetua do regime especial de tributação concentrada os “produtos de diagnóstico in vitro”.
Isso posto, voto pela aprovação da Medida Pro visória de nº 41, de 2002, na forma do anexo projeto
de lei de conversão.
Sala da Comissão, de de 2002.
MEDIDA PROVISÓRIA
Nº 41, DE 20 DE JUNHO DE 2002
Altera a Lei nº 10.147, de 21 de de zembro de 2000, que dispõe sobre a incidência da contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação
do Patrimônio – PISPasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – CONFINS, nas operações de
venda dos produtos que específica, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional, no uso da atribuição que
lhe confere o parágrafo único do art. 62 da Constitui ção, aprova o seguinte Projeto de Lei de Conversão
da Medida Provisória nº 41, de 20 de junho de 2002:
Art. 1º 0s arts. 1º e 3º da Lei nº 10.147, de 21 de
dezembro de 2000, passam a vigorar com as seguin tes alterações:
Art. 1º A contribuição para os Programas de Inte gração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/Pasep e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – CONFINS, devidas pelas
pessoas jurídicas que procedam à industrialização ou a
importação dos produtos classificados nas posições
30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04, ex ceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07 nos itens
3002.10.1,
3002.10.3,
3002.20.1,
3002.20.2,
3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.20.10 e 9603.21.00, excetuando-se destas
classificações os produtos de diagnóstico in vitro, todos da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produ tos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto nº

1175
Novembro de 2002

4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
....................................................................................
§ 4º A pessoa jurídica que adquirir, para industrialização de produto que gere direito ao crédito presumido
de que trata o art. 3º, produto classificado nas posições
30.01 2 30.03, exceto no código 30.03.90.56, nos itens
3002.10.1,
3002.10.2,
3002.10.3,
3002.20.1,
3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos códigos
3002.90.20, 3002.90.92, , todos da TIPI, tributado na
forma do inciso I do caput, poderá excluir das bases de
cálculo da contribuição para o PIS/Pasep e da Confins o
respectivo valor de aquisição” (NR)
“Art. 3º Será concedido regime especial de utilização de crédito presumido da contribuição para o PIS/Pasep e da Confins às pessoas jurídicas que procedam à
industrialização ou a importação dos produtos classificados na posição 30.03, exceto no código 3003.90.56 nos
itens 3002.10.1. 3002.10.2, 3002.10.3. 3002.20.01,
3002.20.2, 3006.30.1 e 3005.30.2 e nos códigos
3002.20.90
,
3001.90.10,
3001.90.90,
3002.90.20 3002.90.92 3002.90.99,
3005.10.10 e 3006.60.00, todos da TIPI, tributados na forma do inciso I do art. 1, e na posição 30.04,
exceto no código 3004.90.46, da TIP1, e que visando
assegurar a repercussão nos preços da redução da
carga tributária em virtude do disposto neste ar tigo:
I – tenham firmado, com a União, compromisso
de ajustamento de conduta, nos termos do § 6º do art.
5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985; ou
II – cumpram a sistemática estabelecida pela
Câmara de Medicamentos para utilização do crédito
presumido, na forma determinada pela Lei nº 10.213,
de 27 de março de 2001.
....................................................................................
§ 2º O crédito presumido somente será concedido na hipótese em que o compromisso de ajustamento de conduta ou a sistemática estabelecida pela Câ mara de Medicamentos, de que tratam respectivamente, os incisos I e II deste artigo, inclua todos os produtos constante da relação referida no inciso I do § 1º industrializados ou importados pela pessoa jurídica.
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação, produzindo efeitos em relação aos fatos geradores referentes aos produtos classificados na posição 30.01, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2,
3002.10.3,
3002.20.1,
3002.20.2,
3006.30.1, 3006.30.2 e nos código 3002.90.20,
3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10 e 3006.60.00,
todos da TIPI, a partir do primeiro dia do quarto mês
subseqüente à publicação desta Medida Provisória.
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CRE

- MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777)

Atualizado em 30.7.2002
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1.1) - COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS
1184

ANAIS DO SENADO
FEDERAL
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

NOVEMBRO 2002

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

NOVEMBRO 2002
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2.1) - COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
SOCIAIS
ANAIS DO
SENADO
FEDERAL
NOVEMBRO 2002
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

NOVEMBRO 2002

2.2) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ANAIS DO
SENADO FEDERAL
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

1187
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2.3) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
ANAIS DO SENADO
FEDERAL
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

NOVEMBRO 2002

2.4) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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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 –

1190

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO
FEDERAL
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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ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

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:

1193

4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
1194

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

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

4.3) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1195

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

4.4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

1196

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

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

NOVEMBRO 2002
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

6.1) – COMISSÃO DE SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA
NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1199

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

1200

ANAIS DO SENADO FEDERAL

NOVEMBRO 2002

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

1201

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
(05 TITULARES E 03 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

ALBERTO SILVA

PI-3055/57

LUIZ OTÁVIO (2)

PA-3050/4393

1-WELLINGTON ROBERTO (3)

PB-3194/95

1-FREITAS NETO (1)

PI-2131/37

PFL
MOREIRA MENDES

RO-2231/37

BLOCO (PSDB/PPB)
VAGO (4)

1-RICARDO SANTOS

ES-

2022/24
BLOCO OPOSIÇÃO (PT-PPS)

PDT
JEFFERSON PERES

AM-2061/67

(1) Desfiliou-se do PFL, filiando-se ao PSDB, sendo substituído na Comissão pelo Senador Jonas Pinheiro, em 10/10/2001, e
designado membro suplente, pelo Bloco PSDB/PPB, em 17/10/2001.
(2) Filiou-se ao PPB.
(3) Substituído na Comissão pelo Senador Amir Lando, em 21/11/2001.
(4) Nos termos do Ato nº 1, de 2002, da Mesa do Senado Federal, que declarou a perda do mandato do Senador Fernando
Matusalém,
pela representação do Estado de Rondônia (Publicado no DSF, de 06/03/2002)

REUNIÕES:
SECRETÁRIO:JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 3935 / 3519
Fax 311-1060

ALA SENADOR NILO COELHO
SALA Nº 06 - telefone: 311-3254
Email: jcarvalho@sgmsleg.senado.gov.br
ATUALIZADA EM: 05/03/2002

1202

COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL
ANAIS DO SENADO FEDERAL
NOVEMBRO 2002
(Representação Brasileira)
PRESIDENTE DE HONRA: SENADOR JOSÉ SARNEY

Presidente: Senador Roberto Requião
Vice-Presidente: Deputado Ney Lopes
Secretário-Geral: Deputado Feu Rosa
Secretária-Geral Adjunta: Senadora Emilia Fernandes
(18 Titulares e 18 Suplentes)

MEMBROS TITULARES MEMBROS SUPLENTES
SENADORES
NOME

UF

ROBERTO REQUIÃO
CASILDO MALDANER
JOSÉ FOGAÇA

PR
SC
RS

JORGE BORNHAUSEN (1)

SC
SC

ADIR GENTIL
ANTERO PAES DE BARROS

LÚDIO COELHO

MT
MS

GAB
***09
###15

*07
** 04
### 05
#24

FONE
311 2401
224-5884
311 1207
311 4206
311 2041
311 1348
3112381

EMÍLIA FERNANDES

RS

##59

311-2331

ARLINDO PORTO

MG

*05

311-2324

FAX

NOME
PMDB
323 4198 1. PEDRO SIMON
323 4063 2. AMIR LANDO
223-6191 3. MARLUCE PINTO
PFL
323 5470 1. WALDECK ORNELAS
323 5099 2. JOSÉ JORGE
Bloco (PSDB/PPB)
321 9470 1. LUIZ OTÁVIO
3112387 2. RICARDO SANTOS
PT/PPS (2)
323-5994 1.Jefferson Péres (PDT)
PTB
323-2537 1. VAGO

UF

GAB

FONE

FAX

RS
RO
RR

*** 03
### 15
**8s

311 3232
311 3130
311 1301

311 1018
323 3428
225 7441

BA
PE

# 13

311 2211
311-1284

323-4592

###

PA
ES

*13

3111027
311-2022

3114393
323-5625

AM

###07

311-2061

323-3189

(1) Licenciado do exercício do mandato, a partir de 22/02/2002
(2) O PDT se desliga do Bloco de Oposição, conforme Ofício nº 27/2002, publicado no DSF, de 18/4/2002.
LEGENDA:
* ALA SEN. AFONSO ARINOS
**ALA SEN. NILO COELHO
***ALA SEN. ALEXANDRE COSTA

# ALA SEN. TEOTÔNIO VILELA
## ALA SEN. TANCREDO NEVES
### ALA SEN. FELINTO MÜLLER

@ EDIFÍCIO PRINCIPAL
@@ ALA SEM. RUY CARNEIRO
@@@ALA SEN. DINARTE MARIZ

NOVEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MEMBROS TITULARES

1203

MEMBROS SUPLENTES

DEPUTADOS
NOME

UF

GAB

MARISA SERRANO
FEU ROSA

MS
ES

237
960

NEY LOPES
PAULO GOUVÊA

RN
SC

326
755

CONFÚCIO MOURA
DARCÍSIO PERONDI

RO
RS

*573
518

PAULO DELGADO

MG

*268

JARBAS LIMA

RS

621

EZÍDIO PINHEIRO

RS

744

FONE

FAX
NOME
BLOCO PSDB/PTB
318-5237 318-2237 1. VICENTE CAROPRESO
318-5960 318-2960 2. YEDA CRUSIUS
BLOCO PFL/PST
318-5326 318-2326 1. LUCIANO PIZZATTO
318-5755 318-2755 2. RONALDO CAIADO
PMDB
318-5573 318-2573 1. EDINHO BEZ
318-5518 318-2518 2. OSMAR SERRAGLIO
PT
318-5268 318-2268 1. Dr. ROSINHA
PPB
318-5621 318-2621 1.CELSO RUSSOMANNO
BLOCO PSB/PcdoB
318-5744 318-2744 1.INÁCIO ARRUDA

UF

GAB

SC
RS

662
956

318-5662 3182662
318-5956 3182956

PR
GO

541
227

318-5541 3182541
318-5227 3182227

SC
PR

703
845

318-5703 3182703
318-5845 3182845

SP

756

318-5756 3182756

CE

*582

318-5582 3182582

FONE

PR

LEGENDA:
* GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO III
# GABINETES LOCALIZADOS NO ANEXO II

SECRETARIA DA COMISSÃO:
ENDEREÇO: CÂMARA DOS DEPUTADOS - ANEXO II - SALA T/24 - BRASÍLIA - DF – 70160-900
FONE: (55) (061) 318 7436 - 318 7186 - 318 8232 - 318 7433 - FAX: (55) (061) 318 2154
www.camara.gov.br/mercosul
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tivo nº 360, de 2002 (nº 1.390/01, na Câmara dos
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária de Radiodifusão de Recreio para
o Desenvolvimento Artístico e Cultural a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Recreio, Estado de Minas Gerais. ,..................
Parecer de nº 1,098, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 395, de 2002 (nº 1.452/01 , na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária de Radiodifusão Cultural Cristinense
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cristina, Estado de Minas Gerais..
Parecer de nº 1,101, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 406, de 2002 (nº 1,500/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a permis
são dos Empreendimentos Radiofônicos Sulminas
Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Itajubá, Es
..
tado de Minas Gerais
,
Parecer de nº 1,114, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 432, de 2002 (nº 1,555/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Popular Passaquatrense de Radiodifusão
para o Desenvolvimento Artístico e Cultural a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Pasas Quatro, Estado de Minas Gerais
,
Posicionamento contrário ao adiamento da
votacão da Reforma do Judiciário pelo Plenário
amanhã ......... ,... ,.. ,.. , "", .. "" ,...... ,... ,... , .... ,.. ',.....
Considerações a respeito das péssimas con
dições das rodovias brasileiras, Aparte ao Senador
Waldeck Ornelas"...... "
"
"
Considerações acerca de filmes que retra
tam as favelas brasileiras, em especial o filme Uma
Onda no Arde Helvécio Ratton, Aparte ao Senador
Eduardo Suplicy" ... " .... " ........ '.............
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GERALDO MELO
Parecer nº 1.030, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 63, de 2001 (nº 2.862/2000, na Casa
de origem), que dá nova redação ao artigo 12 da
Lei nº 7,713, de 22 de dezembro de 1988, que trata
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1074
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GERALDO ALTHOFF
Requerimento n° 536, de 2002, solicitando
adiamento da discussão da Proposta de Emenda
à Constituição n° 42, de 2002 a fim de ser feita na
sessão de 20-11-02. Sen Geraldo Althofl.

da incidência do Imposto de Renda sobre os ren
dimentos recebidos acumuladamente
Parecer nº 1.072, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre o Ofício nº S/11, de
1982 (nº 418/82, na origem), do Governo do Estado
do Pará, solicitando autorização do Senado Federal
para alienar uma área de terras de volutas situadas
no Município de Moju, à firma Sococo-Agroindústria
da Amazônia Ltda., com base no Ofício nº 139/2002,
daquele Governo, que solicita o prosseguimento da
tramitação da matéria. (Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 561, de 2002)
, .. "."
" ..
Enaltecimento ao companheiro Eduardo
Siqueira Campos. Aparte ao Senador Eduardo
Siqueira Campos,
Posicionamento do PSDB face ao governo do
Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Consi
derações sobre a mudança da data de posse do
..
..
novo Presidente eleito,

500

Parecer nº 1,028, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 404, de 2002 (nº 1.479/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Areia Branca LIda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Caraguatatuba, Estado de São Paulo,.,
Requerimento de Nº 541, de 2002, solicitan
do ao Tribunal de Contas da União as informações
..
..
que menciona, "...
Parecer de nº 1.083, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 333, de 2002 (nº 1,590102, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Cen
tro Social e Comunitário dos Moradores de Pastos
Bons a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Pastos Bons, Estado do Maranhão"
Parecer de nº 1,088, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 351, de 2002 (nº 1.124/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Lucena e Castro Ltda, para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Chapadinha, Estado do Maranhão"
Parecer de nº 1.089, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 352, de 2002 (nº 1,126/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação dos Amigos da Cultura de Colinas a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Colinas, Estado do Maranhão"...." ....... ,,"
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Parecer de nQ 1,092, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ363, de 2002 (nº 878/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associa
ção de Mães de Pirapemas a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Pirapemas,
Estado do Maranhão"""""""", """"".,,.
Parecer de nQ 1.093, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nQ364, de 2002 (n Q946/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociacão Comunitária Barra-Cordense a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Barra do Corda, Estado do Maranhão""""."".
Parecer de nQ 1,102, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 407, de 2002 (n Q1.507/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que autoriza a Associação
Comunitária Cidadania, Comunicação e Cultura de
Matinha - MA a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Matinha, Estado do Ma
ranhão,.
Parecer de nQ 1,103, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 408, de 2002 (nº 1.510/01, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária "São Francisco de Assis"
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Porto Franco, Estado do Maranhão.. ,".

Pág

JOÃO ALBERTO SOUZA
Análise da rentabilidade média das instituições
bancárias com parada com o setor produtivo""

815

JONAS PINHEIRO
864

866

884
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Parecer de n Q1,081, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ328, de 2002 (n Q 1,530/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à KMR - Telecomunicações LIda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Jaciara, Estado de Mato Grosso",
Parecer de n Q1,094, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ366, de 2002 (n Q1,253/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rádio Regional Centro Norte LIda, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Lucas do Rio Verde, Estado
.. .........,
de Mato Grosso,,,,,,.,,,,,,.
Q
Parecer de n 1,109, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 417, de 2002 (n Q 1.408/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são ao Sistema Lageado de Comunicação LIda,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cuiabá, Estado
de Mato Grosso ............... .....
,

HELOíSA HELENA

842

868

898

JOSÉ AGRIPINO
Considerações sobre o receituário do FMI e
críticas à missão que chega ao Brasil hoje,
Requerimento nQ 531, de 2002, que solicita
destaque para rejeito dop art. 2 Qda Emenda Subs
titutiva da Comissão de Relações Exteriores ao
Projeto de Decreto Legislativo nQ298, de 2001 , que
aprova o texto da Convenção nQ171, da Organiza
ção Internacional do Trabalho, relativo ao Trabalho
Noturno.
Requerimento nQ540, de 2002, de urgência,
lido no Expediente da presente sessão."" .. "".,
Emendas nQs 26 a 36, apresentadas a Medida
Provisória nº 77, de 2002"
.. """
Comentários sobre as declarações do Presi
dente Fernando Henrique Cardoso feitas em Oxford,
na Inglaterra, sobre o programa Fome Zero...
Considerações ao pronunciamento do Sena
"" , """
dor Romero Jucá.
Críticas à indisponibilidade pelo Governo Fe
deral de recursos orçamentários destinados à pre
venção e combate à seca ... ", ''''''''''''''''''''''''''''''

•

37

312

Requerimento de nQ532, de 2002, de urgência
para o Projeto de Lei do Senado nQ 128, de 2002
- Complementar, que altera dispositivos da Lei
Complementar nQ87, de 13 de setembro de 1996,
que dispõe sobre o imposto dos estados e do Dis
trito Federal sobre operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de co
municação e dá outras providências,

481

327
JOSÉ JORGE
328

656

Sugestões ao próximo governo para que exe
cute o Projeto Prisma, do Ministério de Minas e
Energia, que cria diretrizes para ampliar a produção
mineral e siderúrgica do Brasil, bem como que seja
criada a Agência Nacional de Mineração. ""'"

927

Parecer de nº 1,084, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ337, de 2002 (n Q 1305/01, na Câmara dos

651

76
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Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Radiodifusão Cultural e Comunitária
Danúzia Danielle a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Escada, Estado de
Pernambuco
.
Parecer de n2 1.095, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nQ367, de 2002 (n 2 1.284/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão de Ribeirão
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ribeirão, Estado de Pernambuco
.
Parecer de nQ1.096, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 368, de 2002 (nº 1.304/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária do Bairro São José a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Carpina, Estado de Pernambuco
.
Parecer de n2 1.097, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 370, de 2002 (n 2 1308/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Cultural Rádio Buíque FM a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Buíque,
Estado de Pernambuco.
.
Parecer de nQ1.110, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 418, de 2002 (n Q1410/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Venturo SA FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Venturosa,
Estado de Pernambuco.
.
.
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LEOMAR QUINTANILHA

870

Considerações sobre a publicação da Cartilha
do Idoso e a necessidade de criação de cursos de
especialização em envelhecimento humano...

818

LlNDBERG CURY

872

874

900

JUVÊNCIO DA FONSECA
Parecer nQ 1.045, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 342, de 2002 (n 2 1465/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação de Recuperação, Conservação e Preser
vação da Bacia Do Rio Pardo a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Ribas do Rio
Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul
..
Parecer n2 1.046, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n2 343, de 2002 (n 2 1466/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Caracol a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Caracol, Estado
de Mato Grosso do Sul. ....
Parecer nº 1.055, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo

nQ 377, de 2002 (n Q 1.386/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Desenvolvimento Artístico
e Cultural de Pedro Gomes - ACOPE  a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul.

Recordações da época em que trabalhou
com o pai do Senador Eduardo Siqueira Campos.
Aparte ao Senador Eduardo Siqueira Campos...
Defesa de celeridade na aprovação de projeto
de lei que cria o Fundo Constitucional do Distrito
Federal para garantia do repasse automático de
recursos federais
..
Parecer de NQ 1.104, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
410, de 2002 (nº 1.345/01, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Fundação
Cultural Divino Espírito Santo de Jataí, para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Jataí, Estado de Goiás.
..
Reflexões sobre o caso Pedrinho e as pos
síveis repercussões negativas para o seqüestrado
e sua família biológica
.
Questiona o Senador Romeu Tuma a respeito
da intervenção das Forças Armadas e do Exército
Brasileiro no combate ao crime. Aparte ao Senador
Romeu Tuma
..
Considerações acerca do 35° Festival do
Cinema Brasileiro. Aparte ao Senador Eduardo
Suplicy
.
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LÚCIO ALCÂNTARA
420
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Parecer nQ1.036, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 331 , de 2002 (n Q 1.564/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Fundação Educativa Salesiana Padre Cíce
ro, para executar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Juazeiro do
Norte, Estado do Ceará
.
Requerimento de nQ533, de 2002, de inicia
tiva da Comissão de Assuntos Econômicos, solici
tando urgência para o Projeto de Resolução nQ68,

155
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de 2002, que autoriza a União a conceder garantia

radiodifusão comunitária na cidade de Abaetetuba,
Estado do Pará. .

à contratação de operação de crédito externo no
valor equivalente a até US$75,000,000.00 (setenta
e cinco milhões de dólares dos Estados Unidos da
América), de principal, entre a Caixa Econômica
Federal (CEF) e o Banco Internacional para Re
construção e Desenvolvimento - Banco Mundial
(BIRD), destinada a financiar parcialmente o Pro
grama de Modernização do Setor de Saneamento
- PMSS 11............ ........
Requerimento de nº 534, de 2002, de iniciativa
da Comissão de Assuntos Econômicos, solicitando
urgência para o Projeto de Resolução nº 69, de 2002,
que autoriza a União a conceder garantia, e o Gover
no do Estado de Goiás a conceder contragarantia à
União - ambas referentes ao empréstimo da Sane
amento de Goiás S/A (SANEAGO) junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor
equivalente a até US$ 47,600,000.00 (quarenta e sete
milhões e seiscentos mil dólares dos Estados Unidos
da América), destinado a financiar, parcialmente, o
Programa de Água e Saneamento de Goiânia
Transcurso, no próximo dia 15 de novembro,
do aniversário da Proclamação da República.
Transcurso hoje do Dia da Bandeira.

-
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LUIZ PONTES
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482
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LUIZ OTÁVIO
Parecer nº 1.066, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 426, de 2002 (nº 1.605/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Rádio Comunitária de Oriximiná, R.C.O.
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Oriximiná, Estado do Pará.
Parecer nº 1071 ,de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 446,
de 2002 (nº 157812001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à RBN  Rede
Brasil Norte de Comunicação Ltda. para explorar ser
viço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Santarém, Estado do Pará.
Parecer de nº 1.090, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 355, de 2002 (nº 1240/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a con
cessão da Fundação Dom Joaquim para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda tropical na
cidade de Tefé, Estado do Amazonas. ...
Parecer de nQ 1.121, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 471, de 2002 (nº 870/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rá
dio Comunitária Guarany FM a executar serviço de
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452

460

860

Parecer de nº 1.087, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 348, de 2002 (nº 1.480/01, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão à
Rede Fortal de Comunicações Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo
dulada na cidade de Cedro, Estado do Ceará....
Parecer de nº 1.100, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 402, de 2002 (nº 1.470/01, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rio Jaguaribe a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Russas, Estado do Ceará..
Parecer de nº 1.117, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 449, de 2002 (nº 1.602/02, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permis
são à Rádio Jardim FM Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Jardim, Estado do Ceará..............
Parecer de nº 1.122, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 472, de 2002 (n Q 1.835/02, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Vale do Jaguaribe para executar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Aracati, Estado do Ceará..
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MAGUITO VILELA
Necessidade de investimentos no setor de
ecoturismo no País, destacando o caso da Pousada
das Araras, no município de Serranópolis, em Goiás,
que é um santuário ecológico brasileiro, merecendo
ser visitado pela sua beleza.
Considerações a respeito das péssimas con
dições das estradas federais e o favorecimento ao
roubo de carga. Aparte ao Senador Mauro Miranda.
Apoio à intenção do Presidente eleito Luís
Inácio Lula da Silva de promover audiências popu
lares como forma de manter sintonia com as ne
cessidades da população.
MAURO MIRANDA
Requerimento nº 529, de 2002, que solicita
preferência para a Emenda nº 28, a fim de ser votada
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322
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antes Medida Provisória nQ 47, de 2002, que dispõe
sobre a estruturação da Carreira de Perito Federal
Agrário a Criação da Gratificação de Desempenho
de Atividade de Perito Federal Agrário - GDAPA e
da Gratificação Especial de Perito Federal Agrário
- GEPRA, e dá outras providências
..
Requerimento nQ 530, de 2002, que solicita
adiantamento da discussão do Projeto de Lei da
Câmara n Q 110, de 2001 a fim de ser feita na ses
.
são de 16 de dezembro
Comentários à pesquisa da Confederação
Nacional dos Transportes sobre as péssimas con
dições das rodovias brasileiras e, em especial, das
que cortam o Estado de Goiás..
Considerações sobre o turismo brasileiro es
pecialmente a Pousada das Araras no Goiás. Aparte
ao Senador Maguito Vilela
.
Parecer nQ 1.042, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nQ 327,
de 2002 (n Q 1528/2001, na Câmara dos Deputados)
, que aprova o ato que renova a permissão outorgada
à Rádio Paranaíba Ltda. para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Itumbiara, Estado de Goiás.........
Parecer nº 1.068, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nQ 436, de 2002 (n Q 1.584/2001, na Câmara
dos Deputados). que aprova o ato que renova a
concessão da Fundação Padre Pelágio - Rádio
Xavantes de Ipameri para explorar serviço de ra
diodifusão sonora em onda média na cidade de
Ipameri, Estado de Goiás
.
Parecer nQ 1.069, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nQ 438, de 2002 (n Q 1.519/2001, na Câmara dos
Deputados). que aprova o ato que outorga permis
s50 à Fundação Rádio Educativa de Iporá - FUNREI
para executar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Iporá, Estado
..
de Goiás.
Satisfação com a união da bancada goiana
no Congresso Nacional em busca de recursos para
o Estado de Goiás.
.
Requerimento de nQ 542, de 2002, de urgência
para o Projeto de Lei da Câmara nQ 110, de 2001,
que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conse
lhos Regionais dos Despachantes Documentalistas
..
e dá outras providências
Parecer de nQ 1.078, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo n Q 309, de 2002 (nº 1.434/01, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária e Cultural de Ouro Verde

243

311

a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ouro Verde, Estado de Goiás
.
Parecer de n Q 1.080, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legis
lativo nº 324, de 2002 (nº 1.506/01, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de São João D'aliança a
executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São João D'Aliança, Estado de Goiás.
Posicionamento favorável à aprovação de
Projeto de lei oriundo da Câmara dos Deputados,
que permite a utilização do FGTS para aquisição
da casa própria ....

836
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MOREIRA MENDES
320

416

455

Registro da realização do 14º Festival de
Turismo de Gramado no Estado do Rio Grande do
.
Sul, e do 1Q Salão de Turismo do Mercosul
Considerações a respeito da necessidade da
reforma agrária Aparte ao Senador Amir Lando...
Homenagem à Rede Amazônica de Rádio e
..
Televisão pelos 30 anos de sua fundação
Requerimento nQ 528, de 2002, que solicita
que seja destacado para votação em separado a
Emenda 179, apresentada à MPV nQ 46/2002, para
inserir no projeto de lei da conversão... ...
Proposta de Emenda de nQ 31, de 2002, tendo
como primeiro signatário o Senador Moreira Mendes,
que altera os arts. 71 e 75 da Constituição Federal,
estabelecendo prazo para o julgamento, pelas ca
sas legislativas, das contas anualmente prestadas
pelos Chefes do Poder Executivo, em nível Federal,
estadual, distrital e municipal
.

39
41
74

227

618

MOZARILDO CAVALCANTI

457

613

672

Preocupação com a ação dos Estados Unidos
no uso de herbicidas para destruição das planta
ções de coca na Amazõnia, sob o pretexto do Plano
Colômbia. Apelo ao Governo Eleito no sentido de
que defina prioridades para a Amazônia brasileira,
com a intenção de evitar sua desnacionalização..
Defesa da instituição de um programa nacional
voltado para a efetiva redução das desigualdades
..
regionais
Q
Requerimento n 527, de 2002, solicitando a
inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Decreto
Legislativo nQ 468, de 2002 (n Q 1.70212002, na Câ
mara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Editora Boa Vista Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na
cidade de Boa Vista, Estado de Roraima.
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Solicitação de apoio à aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição nº 16, de 2002, de au
toria de S Exa. que altera o inciso I do art. 159 da
Constituição Federal, para destinar percentual de IR
e IPI para instituições Federais de Ensino Superior
localizadas na Amazõnia Legal.

467

Requerimento n° 537, de 2002, solicitando
destaque, para votação em separado, do art. 10
do Projeto de Resolução n° 6, de 2001.

502

Requerimento n° 538, de 2002, solcitando
destaque, para votação em separado, do dispositi
vo constante da Emenda n° 3-CDI R, apresentada
ao Projeto de Resolução n° 6, de 2001 ..
Requerimento n° 539, de 2002, solicitando a
dispensa de publicação do Parecer para imediata
discussão e votação da redação final do Projeto
de Resolução n° 6, de 2001, de autoria do Sena
dor Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a estrutura
e o funcionamento da subsecretaria de Arquivo do
..
.
Senado Federal.
Redação final do Projeto de Resolução
nº 6, de 2001 (Parecer nº 1.075, de 2002-CDIR).
Aprovada, nos termos do Requerimento nº 539, de
2002..
"'"'''' .
Requerimentos nQs 532 a 534, de 2002, de
urgência, lidos no Expediente da presente sessão
Aprovados. O Projeto de Lei do Senado nº 128, de
2002-Complementar, e os Projetos de Resolução
nQs 68 e 69, de 2002, serão incluidos na Ordem
do Dia da segunda sessão deliberativa ordinária
subseqüente....
..
.
Projeto de Lei do Senado nº 252, de 2002,
que altera a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965,
(Código Eleitoral), para assegurar o exercício do
sufrágio aos condenados cuja sentença não tran
sitou em julgado
.
Homenagem pelo transcurso do aniversário
.
da Polícia Federal. . . . " .. ,

502

606

608

Parecer de nº 1.079, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 314, de 2002 (nº 1.597/02, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Rádio
Comunitária Cruz das Armas FM a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de João
Pessoa, Estado da Paraíba.
..

838

Parecer de nº 1.085, de 2002, da Comissão
de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legisla
tivo nº 341, de 2002 (nº 1.463/01, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a As
sociação Comunitária de Radiodifusão Sousense
- ACRS a executar serviço de radiodifusão comu
nitária na cidade de Sousa, Estado da Paraíba ....

850

Necessidade de aprofundamento na análise
do Projeto de Lei de Conversão nº 28, de 2002, que
dispõe sobre a proteção de informação não divulga
da submetida para aprovação da comercialização
.
de produtos.

981

OLlVIR GABARDO

606

Razões de seu desligamento do PDT - Par
... " .. """ .. ""
tido Democrático Trabalhista
Agradecimento ao Senador Eduardo Siqueira
Campos pelas homenagens prestadas. Aparte ao
Senador Eduardo Siqueira Campos.

44

470

OSMAR DIAS

959
960

469

NEY SUASSUNA
Apelo para a votação do orçamento ainda
neste ano..
..
.
Considerações a respeito da matéria publica
da no jornal Folha de S. Paulo. Aparte ao Senador
EduardO Siqueira Campos ..... ........

Reconhecimento dos méritos do Presidente
Fernando Henrique Cardoso na manutenção da
estabilidade econômica, política e institucional
durante os oito anos de seu governo
..

606

NABOR JÚNIOR
Preocupação com a Universidade Federal
do Acre pela falta de recursos. Aparte ao Senador
Mozarildo Cavalcanti..
..

Pág.

82

473

Apelo à Casa para que vote o mais rápido
possível Projeto de Resolução de sua autoria, que
propõe mudança no art. 4º do Código de Ética do
Senado, referente a processo de renúncia de
senador..
.
.

646

Explicações acerca do Projeto de Leí de
Conversão nº 28, de 2002. Aparte ao Senador Ney
Suassuna
.

982

PAULO SOUTO
Parecer nº 1027, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Lei do Senado nº 180,
de 2002, de autoria do Senador Edison Lobão e ou
tros Srs. Senadores, que altera a Lei nº 8.670, de 30
de junho de 1993, que dispõe sobre a criação de Es
colas Técnicas e Agrotécnicas Federais e dá outras
providências.
.
.
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PAULO HARTUNG
Projeto de Lei do Senado nº 249, de 2002
- Complementar, que altera dispositivos da Lei Com
plementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que
dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito
Federal sobre as operações relativas à circulação
de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comu
nicação, e dá outras providências, com a redação
que lhe deu a Lei Complementar nº 102, de 11 de
julho de 2000. ..
.

159

938

RAMEZTEBET
Projeto de Lei do Senado nº 250, de 2002,
que dá nome de Palácio Tuiuiú ao prédio do Tribu
nal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul ......
Apoio à mudança da data de posse do novo
..
Presidente eleito
Homenagens pelo transcurso do 113º aniver
sário da Proclamação da República
.
Registra a presença do Senador Michel Biron,
representante da provincia de Quebec, no Canadá,
em viagem oficial a este parlamento
..
Homenagem pelo Dia da Bandeira Nacional

620
654
931

934
937

RICARDO SANTOS
Parecer nº 1.073, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 551, de 2002 (nº 2.098, na Câmara dos Depu
tados), que aprova o ato que outorga permissão
à Super Rádio DM Uda para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Alegre, Estado do Espírito Santo..

465

ROBERTO FREIRE
Pronuciamento de pesar pelo falecimento do
Sr. Byron Sarinho, tendo o Sr. Presidente (Ramez
Tebet) se associado às homenagens prestadas.
ROBERTO SATURNINO
Leitura de carta da Associação dos Amigos
da Rádio MEC, protestando contra a vinculação da

657

Considerações sobre a boa safra de filmes
nacionais Aparte ao Senador Eduardo Suplicy.....

983

ROMERO JUCÁ

PEDRO SIMON
Considerações sobre o caso Pedrinho. Aparte
..
ao Senador Lindberg Cury..
.

emissora à Secretaria de Comunicação Social da
Presidência da República.......... ........

310

Discutindo a Medida Provisória (Incluída em
Ordem do Dia nos termos do § 6º do art. 62 da Cons
tituição Federal, com a redação dada pela Emenda
Constitucional nº 32) Medida Provisória nº 42, de
2002, que dispõe sobre a estruturação da Carreira
de Inteligência, a remuneração dos integrantes do
Quadro de Pessoal da Agência Brasileira de Inteli
gência - ABIN, e dá outras providências
.

210

Satisfação com a divulgação do trabalho ela
borado pela Confederação Nacional da Indústria
- CNI, sobre as perspectivas da economia brasi
leira nos próximos anos, intitulado "A Indústria e o
Brasil: uma agenda para o crescimento"
..

324

Parecer nº 1.038, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre a Mensagem nº 293,
de 2002 (nº 836/2001, na origem), que propõe ao
Senado Federal seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da Re
pública Federativa do Brasil, no valor total equiva
lente a até US$ 47,600,000.00 (quarenta e sete
milhões e seiscentos mil dólares dos Estado Unidos
da América), de principal, entre a Saneamento de
Goiás S/A - SANEAGO e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento - BID, destinada a financiar,
parcialmente, o Programa de Água e Saneamento de
Goiânia. (Projeto de Resolução nº 69, de 2002) ...
Parecer nº 1.056, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 381, de 2002 (nº 1.679/2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga conces
são à Editora Boa Vista Uda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Bonfim, Estado de Roraima..
.
Considerações a resperto da necessidade de uma
interação entre a Universidade e o homem ribeirinho.
Aparte ao Senador Mozarildo Cavalcanti.... ..
.
Homenagem ao Centro de Integração Empre
sa - Escola, entidade não-governamental voltada
para a ação social ......
Requerimento de nº 540, de 2002 (nº 9/2002
CRE), solicitando ao Ministro de Estado das Rela
ções Exteriores as informaçôes que menciona.
Considerações sobre o alcance social do Fun
do de Fortalecimento da Escola - FUNDESCOLA,
programa do Ministério da Educação em parceria

405

437

468

611

617
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com as secretarias estaduais e municipais de edu
cação..
Réplica aos comentários da Senadora
Heloísa Helena.
. . ..
Cumprimentos ao relevante trabalho da
Associação Brasileira de Desportos em Cadei
ra de Rodas, saudando a publicação da revista
Toque a Toque

814
652

993

ROMEU TUMA
Parecer nº 1.061, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 403, de 2002 (nº 1471/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciação Comunitária Beneficente, Cultural e Social
Borboremense a executar serviço de radiodifusão
co munitária na cidade de Borborema, Estado de
São Paulo. .
.
.
Parecer nº 1.062, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 405, de 2002 (nº 1493/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a per
missão da Difusora Mogia na Comunicação LIda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Ribeirão Preto,
Estado de São Paulo
.
Parecer nQ 1.064, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
nº 416, de 2002 (nº 1407/2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que autoriza a Asso
ciacão Rádio Comunitária do 3º Milênio de Agudos
a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Agudos, Estado de São Paulo
.
Parecer nº 1.067, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 430,
de 2002 (n Q 1.329/2001, na Cãmara dos Deputados),

Pág.

que aprova o ato que autoriza a Associação Pradopo
lense de Apoio à Educação e Cultura "APAEC" a exe
cutar seNiço de radiodifusão comunitária na cidade de
Pradópolis, Estado de São Paulo .

454

Homenagem aos 38 anos de criação da
Polícia Federal
.

934

TIÃOVIANA
Requerimento nQ 531, de 2002, que solicita
destaque para Rejeito do art. 2º da Emenda Subs
titutiva da Comissão de Relações Exteriores ao
Projeto de Decreto Legislativo nº 298, de 2001, que
aprova o texto da Convenção nº 171, da Orrgani
ção Internacional doTrabalho, relativo ao trabalho
Noturno......
.
.

444

446

449

312

WALDECK ORNELAS
Parecer nº 1.031, de 2002, da Comissão de
Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nQ 128, de 2001 (nº 1.149/95, na Casa de
origem), que estabelece forma de tributação na
importação de mercadorias por pequenos comer
ciantes e dá outras providências ... ".""

24

Críticas ao veto presidencial à emenda de au
toria de S. Exª à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que
visava reduzir o déficit financeiro da Previdência.,

475

Projeto de Lei do Senado nº 251, de 2002,
que dispõe sobre incentivos fiscais para projetos
ambientais

620

Considerações sobre o resultado da pesquisa
anual sobre o Estado de conservação das estradas
brasileiras feita pela Confederação Nacional dos
Transportes Terrestres
..
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