o.

CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 148 a À 149;] SESSÃO DA 4J SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 51 a LEGISLATURA

13 DE DEZ. A 16 DEZ.

SENADO FEDERAL
SECRETARIA ESPECIAL DE EDITORAÇÃO E PUBLICAções

SUBSECRETARIA DE ANAIS
BRASÍLIA - BRASIL

2002

3

ÍNDICE TEMÁTICO

Pág

E3

Pág.

(CE)

LEI ROUANET

Pronunciamento de despedida da Casa para as
sunção ao cargo de Govemador do Estado do Cead.
Seno Lúcio Alcântara
.

Solicitação de apoio ao projeto de lei de autoria
de S. Ex', que visa democratizar e pulverizar os incentivos promovidos pela Lei Rouanet. Seno Luiz Pastore......

90

(FUNDEF)

MANDATO

Defesa do Projeto de Lei do Senado n° 67, de 2000,
de sua autoria, que visa conigir falhas na legislação do
FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino Fundamental, quanto à definição do valor mínimo
e a complementação devida aos estados mais pobres. Seno
Ademir Andrade
..

Balanço da atuação parlamentar de S. Ex' por oca
sião do téImino de seu mandato. Seno Carlos Patrocínio .......

41

Despedida do Senado Federal, destacando sua
atuação na defesa dos direitos da mulber. Seno Emilia
Fernandes
.

82

97

PARECER
37

25

37

(LBV)
Homenagem pelos 53 anos de existência da
Legião da Boa Vontade - LBV. Seno Mozarildo Cavalcan ti
..

MarJifestação de apreço ao Sr. Pedro Seleme, primeiro suplente de S. Ex·. Seno Osmar Dias
..
MULHER

INDÍGENA
Gravidade da questão indígena. Leitura de
manifesto assinado por dirigentes de entidades in
dígenas de Roraima, sobre os falsos procuradores,
e encaminhado ao Presidente eleito, Luiz Inácio
Lula da Silva, em repúdio à atuação do Conselho
Indígena daquele Estado Seno Mozarildo Caval
canti
..
Comentários à demarcação de tenas indígenas.
Manifestação de solidaliedade ao jwista Evandro Lins e
Silva pelo acidente soflido no Rio de Janeiro. N ecessi
dade de regulamentação do uso de transgênicos no Bra
sil. Seno Lúdio Coelho
.

83

MANIFESTAÇÃO

HOMENAGEM PÓSTUMA
Pesar pelo falecimento do sertanista Orlando
Villas Boas, grande conhecedor da Amazônia e inte
gralmente dedicado à causa do indígena brasileiro.
Votos de restabelecimento ao jurista Evandro Lins e
Silva, vítima de acidente ocorrido no Rio de Janeiro.
Seno Nabor Júnior
.

339

342

Parecer n° 1.312, de 2002, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n° 106, de 2002 (n° 6.295/2002, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 84 do Decreto-Lei
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal. Seno Romero Jucá
..
Parecer n° 1.313, de 2002, sobre o Projeto de Lei
da Câmara n° 106, de 2002 (n° 6.295/2002, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 84 do Decreto-Lei
n° 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo
Penal. Seno Romero Jud
..
Parecer n° 1.314, de 2002, da Comissão Diretora,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 3, de 2001, que al
tera dispositivos da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de
1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas em
presas urbanas e dá outras providências e dispõe sobre
as relações de trabalho na empresa de prestação de ser
viços a terceiros. Seno Edison Lobão
.
Parecer n° 1.315, de 2002, da Comissão Diretora,
que dá redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo
n° 318, de 2001. Seno Edison Lobão
..

122

123

124

132

II
Pág.

Pág.
Parecer n° 1.316, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 577, de
2002, que aprova o ato que outorga concessão à Funda
ção Cultural e Educativa Senador Canedo para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás. Sen Mauro Miranda........
Parecer n° 1.317, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 628, de
2002, que aprova o ato que outorga concessão à Fundação
de Educação e Telecomunicação de Banetos para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Banetos, Estado de São Paulo. Seno Osmar Dias
..
Parecer n° 1.318, de 2002, da Comissão Di.retora,
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as. Seno Edison Lobão.
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Pará a alienar tenas de propriedade do Estado, até o li
mite de 16.000 hectares, à Sococo - Agroindústrias da
Amazônia. Seno Edison Lobão
.
Parecer n° 1.320, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 103, de
2000 (n° 283/99, na Cárnara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Prince
sa LIda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em frequência modulada na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina. Seno Olivir Gabardo
..
Parecer n° 1.321, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto ele Decreto Legislativo n° 36, de
2002 (n° 983/2001, na Cárnara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza o Conselho Comunitário do
Ceará - CONSEC a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará. Seno
Luiz Pastore.
..
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Parecer n° 1.322, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto ele Decreto Legislativo n° 308, de
2002 (n° 1.418/2001, na Cárnara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriz.a a Fundação José Ribamar Lun
guinbo de Desenvolvimento a executar selviço de radiodi
fusão comunitária na cidade de São Francisco do Oeste,
Estado do Rio Grande elo NOite. Seno Maria do Carmo
Alves. .
..
.
Parecer n° 1.323, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 339, de
2002 (n° 1.429/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Fundação Obra Assisten
cial para Inlegração Social da Comunidade a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de São
Vicente, Estado do Rio Grande do Norte. Seno Emiria
Fernandes.............
.
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Parecer n° 1.324, de 2002. da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto ele Decreto Legislativo n° 350, de
2002 (n° 1.121/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão a RBN - Rede
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Brasil Norte de Comunicação LIda. para explorar ser
viço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Dianópolis, Estado do Tocantins. Seno
Gilvam Borges.
..
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Parecer n° 1.325, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 378, de
2002 (n° 1.586/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à TV Primavera de
Criciúma LIda. para explorar selviço de radiodifusão de
sons e i.magens na cidade de Criciúma, Estado de Santa
Catarina. Seno Casildo Maldaner
..
Parecer n° 1.326, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislalivo n° 462, de
2002 (n° 1.629/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Empresa Jomalís
lica Noroeste LIda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Santa Rosa, Estado do
Rio Grande do Sul. Seno Emilia Fernandes
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2002 (n° 1.497/2001, na Cárnara dos Deputados), que
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Expansão Cultlll'al para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Manhuaçu, Estado
de Minas Gerais. Sen. Arlindo Porto
.
Parecer nO 1.328, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 476, de
2002 (n° 1.505/2001, na Cárnara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza o ConsellJo Comunitário de
Radiodifusão de Campestre a executar serviço de radio
difusão na cidade de Campesb:e, Estado de Minas Gera
is. Seno Francelino Pereira
.
Parecer n° 1.329, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 477, de
2002 (n° 1.536/2001, na Cárnara dos Deputados), que
aprova o alo que autoriza a Associação Beneficente Co
munitária ABC - SHALON a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso. Seno Lindberg Cury
..
Parecer n° 1.330, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 479, de
2002 (n° 1.649/2002, na Cárnara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária
Amigos de Cataguases a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Cataguases, Estado de Mi
nas Gerais. Seno Arlindo Porto.
..
, .
Parecer n° 1.331, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 482, de
2002 (n° 1.076/2001, na Cárnara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultlll'al e A1tística
de Radiodifusão Comunitária e Televisão Novo Tempo a
executar selviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Parintins, Estado do A1nazonas. Seno Ney Suassuna.
Parecer n° 1.332, de 2002, da Comissão de Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 484, de
2002 (n° 1.671/2002, na Cárna.ra dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Parai
bana de Comunicação LIda. para explorar serviço de ra
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diodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Cajazeíras, Estado da Paraiba. Seno Ney Suassuna
.
Parecer n° 1.333, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 486, de
2002 (n° 1.159/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Estrela de
Ibiúna Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Campi.na Verde, Estado
de Minas Gerais. Seno Francelino Pereira
.
Parecer n° 1.334, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 488, de
2002 (n° 1.289/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação para o Desenvol
vimento ComunitáJi.o de Radiodifusão do Bairro da
Assembléia de Incentivo à Cultura, Arte, Esporte e Lazer
- Asderbai<:a a executar serviço de radiodifusão comuni
tária na cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia.
Seno Geraldo Althoff
..
Parecer n° 1.335, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 489, de
2002 (nO 1.307/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Riacho das Almas a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Riacho das Almas, Estado de
Pernambuco. Seno Gilvam Borges
.
Parecer n° 1.336, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 494, de 2002
(n° 1.367/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio FM Ponta
pedrense a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Ponta de Pedras, Estado do Pará. Seno Luiz Otávio ..
Parecer n° 1.337, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 495, de
2002 (n° 1.373/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Co
munitário Rádio Caruaru FM a executar serviço de radi
odifusão comunitáIi.a na cidade de Caruaru, Estado de
Pernambuco. Seno Gilvam Borges
..
Parecer n° 1.338, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 497, de
2002 (n° 1.381/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente de
Santa Cruz da Venerada a executar serviço de radiodifu
são comunitária na cidade de Santa Cruz, Estado de Per
nambuco. Seno Lindberg Cury
..
Parecer n° 1.339, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 498, de
2002 (n° 1.384/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura de Santa Maria da Vitória 
ACCCSMV a executar serviço de radiodifusão comuni
táJi.a na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Ba
hia. Seno Antonio Carlos Junior.
..
Parecer n° 1.340, ele 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 499, de
2002 (n° 1.464/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação ComunitáIi.a São
Raimundo Nonato de Tutum a executar serviço de radio-
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difusão comunitária na cidade de Tutum, Estado do
Maranbão. Seno Emilia Fernandes
..
Parecer n° 1.341, de 2002, da Comissão de
Educação. sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 505,
de 2002 (n° 1.339/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da Empre
sa de Radiodifusão Tupinambá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul.
Seno Jonas Pinheiro
.
Parecer n° 1.342, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 517,
de 2002 (n° 1.082/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comuni
t:iIi.a da Comunicação para o Desenvolvimento Soci
al, Cultural e Artístico de Varzedo a executar servi
ço de radiodifusão comunitária na cidade de Varze
do, Estado da Bahia. Seno Antonio Carlos Junior. .....
Parecer n° 1.343, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 518,
de 2002 (n° 1.30612001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Movi
mento Comunitário Rádio Colinas FM a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Brejo da Madre de Deus, Estado de Pernambuco.
Seno Lindberg Cury
..
Parecer nO 1.344, de 2002, da Comissão de
Educação, soble o Plújeto de Decreto Legislativo n° 527,
de 2002 (n° 1.631/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação de De
senvolvimento Comunitário de Várzea Nova a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Várzea Nova, Estado da Babia. Seno Antonio
Carlos Junior.
..
Parecer n° 1.345, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 531,
de 2002 (n° 1.820/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação da Rá
dio ComunitáJi.a Dimensão - ARCOD a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais. Seno Franceli
no Pereira
..
Parecer n° 1.346, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 532,
de 2002 (nO 1.944/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitá
ria Amargosa a executar serviço de radiodifusão co
munitáIi.a na cidade de Amargosa, Estado da Bahia.
Seno Antonio Carlos Junior.
..
Parecer n° 1.347, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de DecIeto Legislativo n° 535,
de 2002 (nO 1.358/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a concessão da LK Ra·
diodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifu
são sonora em onda média na cidade de Culi.tiba,
Estado do Paraná. Seno Casildo Maldaner..
.
Parecer n° 1.348, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 541,
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de 2002 (n° 1.557/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Sem:ma FM
S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cacboeiras de Macacu,
Estndo do Rio de Janeiro. Seno Geraldo Cândido ..
Parecer n° 1.349, ele 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 563, de
2002 (n° 1.35312001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Felicidade
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cabrobo, Estado
de Pernambuco. Seno Olivir Gabardo
.
Parecer 11° 1.350, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 566, de
2002 (n° 1.818/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Felicidade
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Petrolândia, Estado de Per
nambuco. Seno Olivir Gabardo
..
Parecer n° 1.351, de 2002, da Comissão de Educa
ção, som'e o Projeto de Decreto Legislativo n° 570, de 2002
(n° 1.88012002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga pelmissão à Intervox Transmissões e Siste
mas Lrda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de POltO Belo, Estado de
Santa CatalIDa. Seno Geraldo Althoff
.
Parecer n° 1.352, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 572, de
2002 (n° 1.767/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação de Radiodifusão
e Desenvolvimento Comunitário de Forquilha - Senhor
Antonio Ferreira Gomes Martins a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de ForquilLa, Estado
do Ceará. Seno Geraldo Cândido
.
Parecer n° 1.353, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 574, de
2002 (n° 1.545/2001, na Câmal'a dos Deputados), que
aprova o ato que oUlorga permissão à Conquista Comu
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em freqüência modulada na cidade de São Mateus,
EstaJo do Espírito Santo. Seno Luiz Pastore
.
Parecer n° 1.354, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 579, ele
2002 (nO 1.832/2002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autOliza a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Boa Nova de Goiallésia a exe
cul;)r serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Goianésia, Estado de Goiás. Seno Maguito Vilela
.
Parecer n° 1.355, de 2002, ela Comissão da Comis
são de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Requeri
mento n° 294, de 2002, de autOlia do Senador Edual'do Su
plicy, que solicita ao Miniso'o da Fazenda informações so
bre denúncias de irregulalidades em projetos f1l1anciados
pelo Banco do Nordeste do Brasil - BNB, no pelíodo de
1995 a 2002, cujos valores ultrapassam a cifra de
R$3oo.oo0,00 (trezentos mil reai.s). Seno Jefferson Peres......
Parecer n° 1.356, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 184, de
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1999 (n° 33/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão da Rádio Brotas Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Piraí do Sul, Estado do Paraná. Seno OLivir
..
Gabardo
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Proposta de Emenda à Constituição n° 14. de
2002, tendo como primeiro signatár'io o Senador Fer
nando Ribeiro, que cria compensação financeira, com
parte da receita do imposto de importação, às unidades
da Federação que produzirem saldo positivo na sua ba
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lança com o exterior. Seno Fernando Ribeiro
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REQUERIMENTO
Requerimento n° 728, de 2002, de autoria do Sena
dor Francelino Pereira, soLicitalrdo vo(O de aplauso pela
posse do pmfessor Aloísio Gonzaga de Andrade Araújo, no
cargo de Diretor da Faculdade de Direito d;l Universidade
Federal de Minas Gerais - UFMG, em Belo Hol1zonte. A
Presidência encaminhará o voto de aplauso. Seno Francelino
..
Pereira
Requerimento n° 729, de 2002, de autoria do Sena
dor Francelino Pereira, solicitando a trarnitnção COlljWltn do
Projeto de Lei do Senado n° 185, de 2002, com o Projeto de
Lei do Senado nO 210, de 2CXXJ, por disporem sobre a mes
ma matéria. O requerimento será incluído em Ordem do
Dia opor1Wlamente. Seno Francelino Pereira
..
Requerimento n° 730, de 2002, de autoria do Se
nador FranceLino Pereira, solicitando a tramitação con
junta da Proposta de Emenda à Constituição n° 24, de
2001, com as Propostas de Emenda à Constituição nOs
41, de 1999 e 5, de 2001, por disporem sobre a mesma
matéria. O requerimento será incluído em Ordem do Dia
oportunamente. Seno Francelillo Pereira
..
Requer1.menlO n° 731, de 2002, solicitando homena
gens de pesar pelo falecimento do Desembargador Herui
que Chesne au Lenz César, falecido em CuritibalPR, no
dia 15 próximo passado. Seno Olivu Ga!Jardo
..
Requeri.mento n° 732, de 2002. solicitando o adi
amento da discussão do PLS n° 240, de 2002, para que a
matélia seja analisada pela Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura - Cr. Seno Eduardo Suplicy
..
Requerimento n° 733, de 2002, solicitando a reti
rada, em caráter definiLivo, do Requerimento nO 519, de
2002, que dispõe sobre a tramitação em conjunto do
Projeto de Lei do Senado n° 90 de 1999 e do PrOjeto de
Lei da Câmara nO 54, de 2002. Seno Lúcio Alcântara .......
Requelimento n° 734, de 2002, solicitalldo a dispen
sa de publicação do Parecer, pal'a imediata discussão e vota
ção da redação f1l1al do Projeto de Lei da Câmara n° 17, de
2002 ( n° 259, de 1999, na Casa de origem), que dispõe so
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Ata da 148ª Sessão Não Deliberativa
em 13 de dezembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Mozarildo Cavalcanti e Nabor Júnior
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Lúdio
Coelho, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 111, DE 2002
(Nº 5.832/2001, na Casa de origem)
Dispõe sobre a transformação da
Faculdade de Ciências Agrárias do Pará
em Universidade Federal Rural da Amazônia e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada a Universidade Federal Rural
da Amazônia, por transformação da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará, sucessora da Escola de
Agronomia da Amazônia, criada pelo Decreto – Lei nº
8.290, de 5 de dezembro de 1945, transformada em
Autarquia de Regime Especial pelo Decreto nº
70.686, de 7 de junho de 1972, com sede e foro no
município de Belém, capital do Estado do Pará, vincu lada ao Ministério da Educação.
Art. 2º A Universidade Federal Rural da Amazô nia, especializada em ciências agrárias, gozará de
autonomia didático-científica, disciplinar, administrati -

va e de gestão financeira e patrimonial, nos termos da
Lei nº 5.540, de 28 de novembro de 1968.
Art. 3º A Universidade Federal Rural da Amazônia, observando o princípio de indissociabilidade en tre o ensino, pesquisa e extensão, organizará sua es trutura e forma de funcionamento nos termos desta
lei, de sua Estrutura Regimental, de seu Regimento
Geral e das normas legais pertinentes.
Parágrafo único. Enquanto não forem aprovados
a Estrutura Regimental e o Regimento Geral, na forma prevista na legislação, a Universidade Federal Rural da Amazônia será regida pelo Regimento da Faculdade de Ciência Agrárias do Pará, no que couber,
e pela legislação federal de ensino.
Art. 4º Passam a integrar a Universidade Federal Rural da Amazônia, sem solução de continuidade,
independentemente de qualquer formalidade, as unidades existentes e os respectivos cursos, de todos os
níveis, atualmente ministrados pela Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará.
Parágrafo único. Os alunos regularmente matri culados nos cursos ora transferidos passam igualmente a integrar o corpo discente da Universidade
Federal Rural da Amazônia, independentemente de
adaptação ou qualquer outra exigência formal.
Art. 5º Ficam transferidos para a Universidade
Federal Rural da Amazônia todos os servidores pertencentes ao Quadro de Pessoal da Faculdade de
Ciências Agrárias do Pará, com os respectivos cargos
efetivos, mantidos todos os direitos e vantagens legalmente adquiridos e atualmente percebidos.
Art. 6º São transferidos para a Universidade Federal Rural da Amazônia, doze cargos de Direção
(CD), sendo um CD – 2, um CD-3 e dez CD – 4, bem
como quarenta e duas Funções Gratificadas, sendo
onze FG – l, duas FG – 2, seis FG – 3, treze FG – 4,
duas FG – 6 e oito FG – 7, pertencentes à estrutura de
cargos em Comissão e Funções Gratificadas da Fa -
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culdade de Ciências Agrárias do Pará, na forma do
Anexo I desta lei.
Art. 7º Ficam criados na Universidade Federal
Rural da Amazônia quatro cargos de Direção, sendo
um CD – 1 e três CD – 3, na forma do Anexo II desta
lei, por transformação de cinco Cargos de Direção
CD-4 e seis Funções Gratificadas FG – 1, na forma do
anexo II desta lei.
Art. 8º Ficam criados os cargos de Reitor e
Vice-Reitor da Universidade Federal Rural da Amazô nia.
Art. 9º Ficam extintos os cargos de Diretor e
Vice-Diretor da Faculdade de Ciências Agrárias do
Pará.
Art. 10. O Quadro de Cargos em Comissão e
Funções de Confiança da Universidade Federal Rural
da Amazônia será o constante do Anexo III desta lei.
Art. 11. A administração superior da Universida de Federal Rural da Amazônia será exercida pelo Rei tor e pelo Conselho Universitário, no âmbito de suas
respectivas competências, a serem definidas na
Estrutura Regimental e no Regimento Geral.
§ 1º A Presidência do Conselho Universitário
será exercida pelo Reitor da Universidade Federal
Rural da Amazônia.
§ 2º A Estrutura Regimental da Universidade
Federal Rural da Amazônia disporá sobre a forma de
escolha e o mandato do Reitor, bem como sobre a
composição e as competências do Conselho Univer sitário, de acordo com a legislação pertinente.
§ 3º O Vice-Reitor, nomeado de acordo com a
legislação pertinente, substituirá o Reitor em suas faltas ou impedimentos legais e/ou temporários.
Art. 12. O Patrimônio da Universidade Federal
Rural da Amazônia será constituído:
1 – pelos bens e direitos que integram o patrimô nio da Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, os
quais ficam automaticamente transferidos, sem reservas ou condições, à Universidade Federal Rural da
Amazônia.
II – pelos bens e direitos que a Universidade vier
a adquirir;
III – pelas doações ou legados que receber;
IV – por incorporações que resultem de serviços
realizados pela Universidade.
§ 1º Os atos a que se refere este artigo com preenderão o tombamento, a avaliação e todos os
que se relacionarem com a integração dos bens e
direitos enumerados nos incisos I a IV deste ar ti go,
ao patrimônio da Universidade Federal Rural da
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Amazônia, sem ônus para esta, mediante escritura
pública.
§ 2º Os bens e direitos da Universidade Federal
Rural da Amazônia serão utilizados ou aplicados, exclusiva – mente, para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos casos e
condições permitidos em lei.
Art. 13. Os recursos financeiros da Universidade
Federal Rural da Amazônia serão provenientes de:
I – dotação que lhe for anualmente consignada
no Orçamento da União;
II – doações, auxílios e subvenções que lhe venham a ser feitos ou concedidos pela União, Estados
e Municípios ou por quaisquer entidades, públicas ou
privadas;
III – remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares, mediante acordos,
convênios ou contratos específicos;
IV – taxas, anuidades e emolumentos que forem
cobrados pela prestação de serviços educacionais,
com observância da legislação per tinente;
V – resultados de operações de crédito e juros
bancários, nos termos da lei;
VI – receitas eventuais;
VII – saldo de exercícios anteriores.
Art. 14. Fica o Poder Executivo autorizado a praticar os atos e adotar medidas que se fizerem necessárias à efetivação do disposto nesta lei.
Art. 15. As dotações orçamentárias necessárias
ao atendimento dos encargos decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta do orçamento aprovado
para a Faculdade de Ciências Agrárias do Pará, neste
exercício.
Art. 16. Enquanto não se efetivar a im planta ção da estrutura or ganizacional da Universidade,
na forma de sua Estrutura Re gimental e do seu Re gimento Geral, os cargos de Reitor e de Vice – Rei tor serão providos pro tempore, pelo Ministério da
Educação.
Art. 17. O Ministério da Educação, no prazo de
cento e oitenta dias da publicação desta lei, tomará as
providências necessárias para a elaboração da Estrutura Regimental e do Regimento Geral da Universidade Federal Rural da Amazônia, a serem aprovados
pela instância própria, na forma da legislação pertinente.
Art. 18. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
....................................................................................
LEI Nº 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1968
Fixa normas de organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras
providências.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 8.290
DE 5 DE DEZEMBRO DE 1945
Cria a Escola de Agronomia da
Amazônia.
....................................................................................
DECRETO Nº 70.686
DE 7 DE JUNHO DE 1972
Transforma em autarquias os esta belecimentos isolados de ensino superior que menciona.
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O expediente lido, juntado ao processado do
Aviso nº 81, de 2002-CN, vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União, o
Aviso nº 3.338-SGS-TCU/2002, que encaminha ao
Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.599, de
2002-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria nas obras de canalização dos córregos Botafogo e
Capim Puba, na Cidade de Goiânia/GO (TC nº
004.167/2002-0).
O expediente lido, juntado ao processado do
Decreto Legislativo nº 26-CN, de 2002, vai à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu, da Câmara dos Deputados, a relação
dos nomes eleitos por aquela Casa para compor a
Comissão Representativa do Congresso Nacional,
que exercerá o mandato no período de 17 de dezembro de 2002 a 14 de fevereiro de 2003.
É a seguinte a composição da Comissão Representativa:

....................................................................................
(Às Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, e de Educação.)
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União, o
Aviso nº 3.328-SGS-TCU/2002, que encaminha ao
Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.593, de
2002-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Re latório e Voto que a fundamentam, referente à audito ria na construção de trechos rodoviários no Corredor
Leste – BR-365/MG – Ervália – Muriaé – Divisa
MG/RJ (TC nº 004.535/2002-8).
O expediente lido, juntado ao processado do
Aviso nº 106, de 2002-CN, vai à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – A Presidência recebeu, do Tribunal de Contas da União, o
Aviso nº 3.323-SGS-TCU/2002, que encaminha ao
Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.595, de
2002-TCU (Plenário), bem como dos respectivos Re latório e Voto que a fundamentam, referente à audito ria na obra de construção das eclusas do rio Tocantins (TC nº 004.068/2002-1).
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Bloco PSB/PC do B
Agnelo Queiroz
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – Pas sa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos
sabemos que uma verdade, para ser completa e legítima, tem que ser fruto senão da unanimidade, pelo
menos da maioria dos que estão envolvidos com o
tema que aquela verdade pretende expressar. Um
dos temas que tem sido dominante nessa questão de
verdades ou meias-verdades no Brasil é a questão in dígena. Lamentavelmente, os índios têm tido pouco
espaço para se manifestarem e dizerem o que que rem. Existem muitos procuradores de índios – aliás,
procuradores sem procuração – que se organizam
em instituições e, a partir daí, passam a falar pelos índios e a disseminar verdades incompletas e, muitas
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vezes, muitas mentiras. E isso está ocorrendo em
meu Estado, Roraima.
Surpreendentemente, nas últimas décadas, as
áreas pretendidas pela Funai para serem áreas indígenas, ou aquelas já delimitadas ou demarcadas ou
até mesmo homologadas, juntas, correspondem a
57% da área territorial do meu Estado. Houve um au mento de mais de 1.500%, nas últimas décadas, no
tamanho das reservas. E a população indígena do
Estado representa 7% da população geral. Isso é um
contra-senso, alguma coisa está equivocada nessa
questão tão problemática que envolve, repito, interesses que não são os legítimos dos índios.
Não vou expressar apenas a minha opinião, que
é legítima, assim como é legítima a dos que discordam da minha visão e a opinião de quem porventura
discorde dessas duas visões. O que mais me admira
é que o próprio Governo brasileiro tenha elegido em
Roraima uma única organização para ser a representante dos índios no Estado, ignorando as outras existentes, que são várias. Realmente, desconfio dessa
verdade que se apresenta na imprensa que só leva
em consideração uma instituição que fala pelos índios
e desconhece as outras, que são a maioria.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, deixarei de emitir a minha opinião para ler o manifesto que recebi ontem, via fax, datado do dia 11 de dezembro e assinado pelos dirigentes de três entidades indígenas de
Roraima, a Sodiur (Sociedade de Defesa dos Índios
Unidos do Norte de Roraima), a Arikom (Associação
Regional Indígena dos Rios Kinô, Cotingo e Monte
Roraima) e Alidcir (Aliança de Integração e Desenvolvimento das Comunidades Indígenas de Roraima):
Nós, índios da SODIUR (Sociedade de
Defesa dos Índios Unidos do Norte de Roraima), ARIKOM (Associação Regional Indígena dos Rios Kinô, Cotingo e Monte Roraima) e ALIDCIR (Aliança de Integração e Desenvolvimento das Comunidades Indígenas
de Roraima), vimos à nação brasileira manifestar a nossa insatisfação, concernente ao
prêmio dos direitos humanos que Sua Excelência, o senhor Presidente, entregará ao CIR
[Conselho Indígena de Roraima]. Isto só
acontecerá, porque o senhor presidente desconhece a realidade do quadro assolador desenvolvido pelo CIR, subsidiado pelas ONGs
e Diocese de Roraima que sob a égide de
defender os direitos humanos dos Índios os
submergem a uma condição sub-humana.
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Não vemos nenhum horizonte promis sor para alcançarmos dignidade, exercermos
nossa cidadania, e muito menos desfrutarmos dos direitos humanos. O CIR, que se diz
defensor dos direitos humanos dos índios,
luta diuturnamente para impedir a eletrificação rural nas comunidades indígenas, a
abertura de estradas e vicinais, a implantação do Quartel do Exército, o sistema de co municação telefônico, as infra-estruturas básicas necessárias ao desenvolvimento econômico em qualquer setor de produção.
Diante disso, só podemos concluir que
pretendem nos privar do desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, menosprezando nossa capacidade racional, a fim de que
sejamos objetos para quem as instituições go vernamentais ou não, criadas para defesa dos
direitos humanos, possam fazer campanhas
nacionais e internacionais para nos alimentarem e preservarem, mesmo que habitemos as
regiões mais ricas, com potenciais agropecuários, minerais, turístico, eco-turístico e outras
fontes econômicas fabulosas. Todavia, obcecados por ideologias dominantes estejamos pas sando por miséria e pobreza, dependendo de
proteção como quaisquer outros animais irracionais, para mantermos vivo a nossa espécie.
Não admitimos isso em nenhuma hipótese. Por
isso esclarecemos, ao mesmo tempo, em que
conclamamos a Nação brasileira para que nos
auxilie na consolidação dos nossos ideais de
desenvolvimento, fazendo valer o artigo 3º da
Constituição Federal, para o bem-estar de todos. Que a área Raposa Serra do Sol não seja
homologada em área continua, mas que atenda aos interesses da população roraimense,
índios e não índios. (sic)
Então, Sr. Presidente, veja que três entidades
se posicionam contrárias a uma outra entidade indígena. Portanto, não se trata de uma questão in tra-étnica. Não estamos discutindo se são os ditos
brancos, os não-índios, contra os índios ou vice-ver sa. Trata-se, isso sim, de uma questão entre os pró prios índios. Tenho chamado a atenção, desta tribu na, para esse conflito e hoje estou lendo um mani festo dos próprios índios.
E tem mais, Sr. Presidente. Os mesmos dirigen tes dessas três entidades encaminharam o Manifesto
Indígena de Roraima, ao Presidente eleito, Luiz Iná cio Lula da Silva, vazado nos seguintes termos – e
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faço questão de ler para que os telespectadores da
TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado e a Nação
brasileira que nos assiste possam tomar conhecimento do outro lado da verdade; se é que o outro lado está
com a verdade.
Presidente Lula,
Nós, abaixo-assinados da SODIUR –
Sociedade de Defesa dos Índios Unidos de
Roraima, da ALIDCIR – Aliança e Desenvolvimento dos Índios de Roraima, da ARIKOM
– Associação Regional dos Índios do Rio
Kinô e do Monte Roraima, entidades regularmente constituídas e legalmente representantes da maioria esmagadora das comunidades indígenas dos lavrados (campos
gerais) e serras do Estado de Roraima
(72%), mais uma vez (com em outras inúmeras vezes) apresentamos o manifesto de
nossas reivindicações e a verdade com relação à área indígena Raposa – Serra do Sol.
Repetimos mais uma vez (das inúmeras vezes que já dissemos) que não somos
e não aceitamos ser considerados índios
coitadinhos que não tem voz própria nem
sabem o que querem.
Por favor, preste atenção nisto,
Presidente Lula!
É muito importante!
Somos alfabetizados, eleitores, temos
escola na maioria das nossas comunidades,
temos tratores, caminhões ou caminhonetes, granja, criamos gado, temos antenas
parabólicas, somos vereadores, vice-prefeitos, até mesmo Secretário de Estado em
Roraima, cursamos Universidade federal,
somos pastores evangélicos.
Acima de tudo, exigimos sermos vistos
como cidadãos! somos brasileiros como
todos os demais que existem!
Até quando seremos tutelados pela
Funai, e
Porque?
Os antropólogos e sociólogos que tanto festejam por ser o brasileiro um povo multi-racial e mestiço, no caso de nós índios,
manifestam, claramente, um repúdio, um
preconceito mal disfarçado, impedindo, de
todas as maneiras, que nos misturemos
com o restante da população. Para isso,
usam os argumentos mais falsos, fingidos e
completamente mentirosos. (sic)
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Sr. Presidente, estou lendo as palavras tais
quais foram escritas pelos próprios signatários do
documento.
(...)
Dizem eles que índio só pode casar
com índia e vice-versa! A desculpa mais comum e absurda é que se acontecer mistura
de raças, o índio perderá sua cultura. Por
acaso, o japonês que vive no Brasil há mais
de 60 anos deixou de comer sushi e de se
sentir japonês? O brasileiro, no Japão, esqueceu o churrasco, a feijoada e o futebol? O
sírio-libanês deixou de ser árabe no Brasil?
Porque então essa falsidade de que o
índio não pode conhecer ou adotar outros
costumes, andar vestido, conhecer outras
comidas, ter instrução?
Queremos fazer parte da raça
brasileira!
Antropólogos e sociólogos de mesa de
bar querem criar jardins zoológicos
humanos (como fizeram com nossos irmãos
ianomâmis). querem recriar no Brasil uma
segregação racial, um apartheid indígena.
Na verdade, esses supostos defensores de
nossa causa têm é raiva de nós, por isso
querem nos manter absolutamente isolados
de todos.
Por que isso? Índio não é gente?
Por que o índio tem de viver sempre
tutelado e sem progresso?
Isso não é atitude cristã e nem mesmo
democrática!
Área indígena Raposa Serra do Sol
As nossas propostas
Presidente, já reiteramos uma infinida de de vezes para o governo federal e repetimos mais uma vez que não aceitamos em
hipótese nenhuma, que a área indígena na
raposa serra do sol seja contínua.
Isso não é o desejo da maioria indígena
Tem de prevalecer e ser respeitada o
desejo da maioria, especialmente, num governo que se diz socialista e profundamente
democrático.
No caso da Raposa Serra do Sol,
maus brasileiros e maus índios, também,
querem que prevaleça a vontade única do
CIR (Conselho Indígena de Roraima) e de
seus associados que, além de serem mino-
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ria, é gente perversa, de más intenções
para conosco, violentos, terroristas, ladrões
e, por isso mesmo, de convivência pacífica
impossível.
não aceitamos de nenhuma maneira
fazer união com as comunidades contaminadas por esses vícios morais.
O CIR – Conselho Indígena de Roraima – aparece muito na imprensa e na TV,
porque tem as costas quentes da FUNAI, da
diocese de Roraima (que é da Teologia da
Libertação), de Ongs estrangeiras demasiado interessadas na internacionalização da
Amazônia e dos tais inocentes úteis e outros não tão inocentes assim, instalados em
vários órgãos do Governo, em Brasília.
pode acontecer que o senhor pense
que estas palavras não foram escritas por
nós, que não sejamos capazes de
raciocinar, mas isso será apenas mais um
lamentável preconceito, pois o senhor e
outros não nos conhecem e não podem
julgar.
índio é burro? Não consegue aprender
nada? Como é então que o Marcos Terena,
indígena de Mato Grosso do Sul, é piloto de
avião da Funai, tendo sido formado na Academia da Força Aérea? Como é que temos
irmãos fazendo o 2º Grau e outros na Universidade Federal de Roraima fazendo Curso de
matemática, e outros fazendo medicina antropologia, etc, em outras faculdades pelo
Brasil afora e até no estrangeiro?
Como é que os xavantes de Mato
Grosso são fazendeiros, grandes produtores
de arroz e técnicos formados?
Como é que o prefeito de Santa Elena
de Uairén, cidade venezuelana na fronteira
com Roraima sendo índio pemón, tem três
faculdades: economia, administração e informática?
Ele é da mesma etnia dos nossos irmãos do lado brasileiro, na Serra do Sol, e
que aqui são chamados ingaricó.
Temos alertado constantemente, e
alertamos novamente: se a área indígena
Raposa Serra do Sol for demarcada de
modo contínuo, vai haver uma inevitável
guerra entre nós. (sic)
Repito para os que começaram a acompanhar
o meu discurso a partir de agora que estou lendo
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um manifesto escrito pelos três representantes das
entidades indígenas. Portanto, são palavras dos ín dios, cuja transcrição solicito à Mesa.
Prosseguindo:
(...)
Não será iniciada por nós. Vivemos
constantemente ameaçados pela gente do
CIR, porque não concordamos e repelimos
as suas maldades, que são contra tudo e
contra todos que não aceitem se dobrarem
à vontade deles.
Uma guerra entre os índios hoje em
dia não vai mais ser de aço e flecha. So mos pacíficos, mas o CIR interpreta isso
como sendo co var dia, mas não somos co vardes.
Se nossas terras forem invadidas pela
gente do CIR e se as ameaças de agressão
e expulsão que recebemos constantemente
se concretizarem, pode ter certeza de que
um gigantesco e muito sangrento conflito in dígena vai acontecer em Roraima.
Os fazendeiros nunca ameaçaram os
índios, mas os indígenas do CIR fazem isso
contra os de sua própria raça, porque são
insuflados, treinados e auxiliados por essa
famigerada, inútil, comprometida e corrompida Funai, que está muito distante do ideário
de Rondon, ele próprio um índio, filho de
cruzamento de mãe índia e pai branco, lá
em Mato Grosso, na região de Mimoso, próximo de Cuiabá.
Esse indígena Rondon era engenheiro
militar e chegou a marechal, o senhor sabia
disso? Ele também foi o fundador do SPI –
Serviço de Proteção aos Índios, pois ninguém melhor do que ele sabia o que era ser
índio e quais as suas necessidades. Por
isso mesmo, no livro Rondon conta sua vida
ele afirmava que os indígenas “têm de ser
levados para a comunhão nacional” (palavras textuais dele), o que vale dizer:
Os indígenas têm o direito de progre dir, de não serem vistos como bichos-do-mato, têm o direito de se tornarem
cidadãos produtivos para o País também.
Isso não é conversa fiada. Convém
que o senhor se informe muito bem antes
de tomar qualquer iniciativa e que essa
questão se transforme num grande desastre em seu Governo. Estamos avisando
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isso para todos os governos há bastante
tempo.
Não é verdade, nunca foi verdade que
os índios de Roraima sejam unidos com o
CIR. Essa união não existe.
Não aceitamos, não podemos aceitar,
não queremos de maneira nenhuma que o
CIR, nosso inimigo declarado, comande as
nossas vidas e nem que a Raposa-Serra do
Sol seja feita de maneira contínua.
Presidente,
Sabemos muito bem do que falamos,
pois todos nós, indígenas dos lavrados e
das serras de Roraima, já fomos associados
do CIR, sem nenhuma exceção, e éramos
todos manipulados pela Igreja Católica.
Acontece que quando os padres começaram a mandar que a gente roubasse o gado
dos fazendeiros, invadisse as fazendas, de predasse as propriedades, nós vimos que
isso era muito errado e era ato criminoso.
Então, nos afastamos definitivamente do
CIR - Conselho Indígena de Roraima - e dos
padres.
Desde então, os padres e o CIR nos
perseguem. Aqueles índios são totalmente
dominados, incentivados, treinados, financiados pelos padres e praticam toda sorte de
terrorismo contra nós, contra fazendeiros e
contra agricultores.
O CIR e a diocese de roraima são
como um vírus aidético, alastrando o crime,
o ódio e as mentiras.
O que queremos?
1. Demarcação em Ilhas.
Porque? Pelos fatos já enumerados e
porque, desde há muito tempo, estamos
tendo atritos, inclusive de morte, por causa
da intransigência do CIR, que quer mandar
em tudo e em todos. Não podemos aceitar e
temos resistido até agora, de maneira pacífica. Não somos covardes, apenas pacíficos.
mas tudo tem limite.
A demarcação em ilhas colocará freio
definitivo nas invasões que o CIR faz nas
nossas terras e nas dos fazendeiros, ficando os limites das comunidades bem definidos.
Deverá existir uma demarcação administrativa entre todas as comunidades. Não
nos misturamos com gente do CIR.
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2. Municípios
Porque? Havendo municípios, as co munidades não ficarão abandonadas, pois
serão atendidas nos hospitais ou postos de
saúde, podendo ainda conseguir transporte
de ambulância ou aéreo, como hoje em dia
acontece. Na sede dos municípios, serão
encontradas as escolas de que necessitamos, já que em algumas delas a população
é esmagadoramente indígena.
Nas sedes, poderemos encontrar ôni bus ou outras conduções.
3. Estradas
Porque? Nós queremos e temos o di reito de podermos caminhar por estradas.
Há os que acham que nós só podemos e
devemos caminhar por dentro do mato.
Essas idéias retrógradas são as que mais
dizem aqueles que aparecem como defensores da causa indígena, mas que são ou
ignorantes ou mal intencionados, não querendo permitir que tenhamos progresso.
Somos a favor do progresso! O mundo
não pode andar para trás!
4. Eletrificação Rural
Porque? Justamente porque somos a
favor do progresso. A energia possibilita
conforto, comunicação. De que adianta cavar um poço fundo, cheio de água se não ti vermos energia para ligar a bomba que vai
puxar a água?
Não queremos ficar usando lampari nas cheias de fumaça a vida inteira, cansando a vista e os pulmões de noite, para estudar ou fazer qualquer coisa.
Queremos TV, liquidificador, máquina de
lavar. Porque o índio não pode ter esses utensílios? Isso não é preconceito racial? Os que
são contra isso querem conforto só para eles.
5. Educação
Porque? Temos necessidade de co nhecimento. Gente ignorante não progride.
Queremos progredir. Vemos até mesmo, nas
comunidades dos brancos, que, sem instrução, todos passam dificuldades.
6. Transporte
Porque? Sem transporte, como escoar
nossos produtos? Temos milho em grande
quantidade. Queremos plantar arroz e frutíferas. O transporte traz o progresso. Queremos o progresso.
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7. Vicinais
Porque? Diversas co munidades associadas nossas não tem ligação fácil entre
elas. Por isso, queremos a abertura de vi cinais e pavimentação das rodovias principais;
8. Auto-Sustentação
Porque? Queremos desenvolver projetos que utilizem as potencialidades de cada
comunidade.
9. Ecoturismo
Porque? Tendo Roraima enorme potencial dessa especialidade de turismo, é
mais do que natural utilizar essa vocação
natural da região com inúmeros grandes e
pequenas cachoeiras, serras, campos naturais, paisagens lindíssimas e o próprio
dia-a-dia das nossas comunidades, até hoje
completamente desconhecidas dos turistas.
As comunidades indígenas da Venezuela praticam intensa atividade de ecoturismo
há muitos anos e com excelentes resultados. os indígenas americanos fazem isso e
até as comunidades esquimós no Alasca.
Não há nenhum problema nessa atividade,
ao contrário do que alardeia a Funai, para
tentar impedir que o ecoturismo indígena se
concretize.
10. Garimpo e Mineração
Porque? Está previsto na Constituição
de 1988 que o Presidente da República tem
de demarcar áreas garimpeiras. Assim sendo, as comunidades indígenas tem todo o direito de explorarem, diretamente ou através
de terceiros, essa atividade mineral. Somos
mais do que conhecedores de comunidades
indígenas estrangeiras o fazem com sucesso.
11. FMI
Até o país obterá lucros com isso,
pois não conseguimos entender como possuindo jazidas imensas dos mais variados
minérios, o país nada explore e aumente
sempre as suas dívidas com países estrangeiros, tendo meios para não precisar submeter-se à ditadura do FMI, podendo vir a
ser uma verdadeira potencia econômica e
financeira.
É um absurdo, uma incoerência, uma
burrice mesmo não se aproveitar o imenso
potencial mineral de Roraima.
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12. Áreas Produtivas
Porque? No geral, sempre houve convivência pacífica entre índios e os produtores
de Roraima. Alguns fatos isolados foram e
ainda são transformados mentirosamente
pelo CIR, como se fossem acontecimentos
freqüentes e costumeiros, apresentando a todos os fazendeiros como criminosos, e eles,
gente do CIR, como anjinhos, coisa que nunca foram. Estão mais para demônios.
As lavouras de arroz são a única ativi dade agrícola de grande produtividade e su cesso em Roraima. Desejamos que essa
atividade permaneça e que sejam feitos
convênios com os fazendeiros para transferência de tecnologia. Seriam beneficiadas
inúmeras comunidades não só com o conhecimento técnico, como pela renda financeira, melhorando as condições de vida das
comunidades envolvidas.
Repetimos que não somos contra o
progresso. O CIR é que gosta do atraso, mas
nós não fazemos parte dessa ignorância.
Queremos também, Presidente Lula,
que, pelo menos uma única vez que seja,
escutem a nossa palavra.
Todos que vem à Roraima só ouvem o
CIR, e eles não representam a maioria, apenas tem bons contatos na TV e costas
quentes na Funai e de muita gente que con sideramos desconhecedoras da realidade
que vivemos e dos graves problemas e con flitos que existem em Roraima.
Somos contra:
A – Práticas de terrorismo e roubo de
gado, costumeiramente adotados pelo CIR.
B – Destruição do patrimônio público,
como pontes, torres de telefonia, retransmissão de TV, grandes torres de transmissão
elétrica, como o CIR costuma fazer.
C – Fechamento de estradas públicas,
como o CIR faz.
D – Assalto a veículos com mercadorias, nas estradas, como o CIR já praticou.
E – Constantes ameaças de invasão
das sedes de municípios, como o CIR está
habituado a fazer.
F - Roubo de gado dos fazendeiros,
matar o gado, envenenar o gado, invadir fa zendas e ameaçar aos fazendeiros, como o
CIR faz.
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Essa área raposa – Serra do sol, fica
na fronteira do Brasil com a Venezuela e a
Guiana. Não podemos deixar o Brasil nas
mãos de criminosos, sejam padres ou índios
não Brasileiros. (sic)
Assinam Silvestre Leocádio da Silva, pela Sodiur; Anísio Pedrosa Lima, pela Alidcir, e Gilberto
Macuxi, pela Arikom.
Sr. Presidente, vou até me eximir de fazer comentários sobre esses documentos, porque, por si
só, eles mostram a gravidade do problema indígena
de Roraima, que precisa ser analisado. Creio, inclusive, que esse é um caso de segurança nacional. O próprio Conselho de Defesa Nacional deveria tomar pro vidências no que tange a esse assunto.
Trouxe um recorte do jornal Brasil
Norte, tirado da internet, que diz:
Relatório entregue por fhc a lula diz
que a amazônia está sob ameaça.
O estabelecimento de uma Frente Brasil,
das FARCs [Forças Armadas Revolucionárias
da Colômbia] com grupamentos de elite – guerrilheiros experimentados em combate – com tarefa de manter abertas linhas de acesso a suprimentos, munições e refúgio na selva brasileira ... [friso: na selva brasileira!] foi detectado pelos serviços de inteligência militar. Segundo o
jornal O Estado de S. Paulo, esse alerta consta
no relatório entregue pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso ao Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, cujo conteúdo também traz
avisos de que a Amazônia está sob risco, mas
a defesa dessa área é prioridade das Forças
Armadas do Brasil, que já “povoaram” a região
com mais de 23 mil militares.
Portanto, Sr. Presidente, é aquela história: não
poderão, amanhã, me acusar de ter feito como
aquele que viu e fez que não viu e, podendo falar,
preferiu ficar calado.
Deixo, mais uma vez, um alerta com as palavras
dos próprios índios em relação ao que está acontecendo no meu Estado, que é um ponto sensível da
Amazônia brasileira.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO.
(Inseridos nos termos do art. 210 do
Regimento Interno do Senado Federal.)
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O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) – O pedido
de transcrição do documento que acaba de ser lido
por V. Exª, Senador Mozarildo Cavalcanti, será deferi do na forma regimental. (Pausa.)
O Sr. Nabor Júnior deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao ilustre Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronun cia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, dois acontecimentos dolorosos ocorre ram no dia de ontem e causaram profundo pesar à população brasileira.
O primeiro deles foi o falecimento do sertanista
Orlando Villas Boas, ocorrido na cidade de São Paulo,
depois de uma longa enfermidade que o acometeu.
Seu sepultamento, conforme a imprensa noticiou na
manhã de hoje, vai acontecer às 14 horas, na capital
paulista.
Não poderia deixar de fazer o registro desse in fausto acontecimento por se tratar de uma figura de
grande destaque na vida nacional, nos últimos trinta
anos, sobretudo quando se sabe que Orlando Villas
Bôas dedicou-se integralmente à causa do indígena
brasileiro. Discípulo de Marechal Rondon, com ele
trabalhou durante muitos anos para a constituição do
Parque Nacional do Xingu, o qual abriga várias tribos
indígenas que foram pacificadas e são assistidas pela
Funai e pelos órgãos do Governo Federal que tratam
dessa questão.
Orlando Villas Bôas viveu quase toda a sua vida
em contato com os índios. Tornou-se um homem
mundialmente conhecido pela sua dedicação a essa
causa. Aprendeu vários idiomas e dialetos indígenas,
e foi vítima de várias doenças tropicais existentes na
região. Somente pela malária, ele foi acometido mais
de duzentas vezes.
Um homem como esse, que tinha curso superi or, várias atividades culturais, que conheceu o mundo
inteiro fazendo palestras sobre os índios do Brasil,
que poderia viver confortavelmente com sua família
nos grandes centros urbanos do País, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Brasília, optou
por viver no seio da mata, ao lado dos índios. Talvez
em decorrência disso tenha morrido prematuramente.
Poderia ter vivido mais tempo, mas adquiriu tantas
doenças no convívio com os índios, nas reservas, que
terminou adoecendo e ontem, infelizmente, veio a fa lecer na capital paulista.
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Por essa razão, Sr. Presidente, quero consignar
o falecimento do sertanista Orlando Villas Bôas, de sejando sentidos pêsames à sua família, amigos e a
toda a Nação brasileira, que perdeu um homem que
transformou a sua profissão num verdadeiro sacerdócio. Ele merece, portanto, o nosso respeito, a nossa
admiração e o registro desse infausto acontecimento
nos Anais do Senado Federal.
O segundo acontecimento doloroso que quero
registrar é o acidente sofrido pelo Ministro e jurista
Evandro Lins e Silva, ontem, no Rio de Janeiro, ao desembarcar do avião que o conduzia de Brasília para
aquela cidade, depois de ter sido homenageado pelo
Presidente da República com uma condecoração pelos seus relevantes serviços prestados à causa dos
direitos humanos.
Evandro Lins e Silva nasceu no Piauí, muito
moço transferiu-se para o Rio de Janeiro e ali formou-se em Direito e dedicou-se a advocacia. Tor nou-se um dos maiores causídicos das letras jurídicas em nosso País. Professor universitário, Ministro
do Supremo Tribunal Federal, punido pelo Movimento
Revolucionário Militar em 1964, depois de ter sido
também Ministro das Relações Exteriores, do Governo de João Goulart.
Evandro Lins e Silva tornou-se uma ver dadei ra legen da das le tras ju rídicas neste País. Torno-se um homem res peitado por todo o povo brasi leiro, sobre tu do de po is da sua atu ação no episódio
que cul mi nou com a decre ta ção do impeachment
do ex-Presidente Fer nando Collor de Melo, no dia
29 de dezembro de 1992, quan do esteve no plená rio des ta Casa, de fendendo a adoção da me dida
de que o povo brasileiro já tinha se ma nifestado à
favor nas ruas.
Formulo votos de que o Ministro Evandro Lins e
Silva se recupere do grave acidente de que foi vítima
no dia de ontem. A Nação brasileira não pode perdê-lo de maneira tão trágica. Esperamos que ele possa ainda prestar grandes e assinalados serviços à causa da justiça, da paz e dos direitos sociais em nosso
País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) –
Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho.
O SR. LÚDIO COELHO (Bloco/PSDB – MS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, acabei
de ouvir aqui dois pronunciamentos importantes e relevantes para a vida do Senado. Um foi o proferido
pelo nosso Presidente Mozarildo Cavalcanti. S. Exª
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leu um manifesto de um setor de indígenas que tem a
concordância e o pensamento de uma parte grande
da Nação brasileira.
Sr. Presidente, eu sou de Mato Grosso do Sul e
residi no Mato Grosso, região onde existem muitos
irmãos indígenas. Na geração atual, não tive conhe cimento de nenhum atrito entre indígenas e não-indí genas naqueles dois Estados, e eu sempre trabalhei
no campo. Sempre tive dúvida sobre a conveniência
dessa tentativa de mantermos os indígenas separa dos dos outros. Considero uma tarefa quase impos sível não deixar os indígenas conviverem com os de mais membros da família brasileira e não os deixar
participar normalmente, como cidadãos, da vida do
País.
Achei então mu ito ló gico esse manifesto lido
pelo Sena dor Moza ril do Ca valcanti. E hoje es ta mos as sistindo, no meu Estado – e tenho a im pres são de que no Brasil todo – à demar ca ção de terras
in dí ge nas por cri té ri os que não conse gui mos en tender. Pare ce que o objetivo da de mar ca ção das
áreas in dí ge nas é pre servar as terras que os in dí ge nas es tão ocu pando, e não revirar o País para
ver o que era do índio antigamente. Porque te nho a
impressão de que o nosso País todo era território
indígena. Em de ter mi na das re giões ha via uma
concentração maior e, em ou tras, menor. Se fôs se mos usar esse cri té rio – o de tor nar re servas in dí ge nas áre as onde eventu al men te havia índi os –,
teríamos que re servar o País todo, o que iria con tra ri ar o interesse da coletividade.
Penso que é muito importante a área responsá vel do Poder Legislativo determinar com mais objetivi dade o que é e o que não é território indígena, porque
isso está gerando conflitos absolutamente improce dentes. Como falei há pouco, o relacionamento dos
não-indígenas da área rural do meu Estado com os
índios sempre foi dos melhores. Nunca tivemos atrito
de ordem nenhuma. Nós vivíamos lá como compa nheiros de trabalho. Nunca, nunca! A geração presen te não tem notícia!
Tenho, portanto, a impressão de que seria im portante que regulamentássemos com precisão os
critérios a serem adotados. Isso seria muito bom para
a harmonia no campo.
Ouvi também a homenagem que o Senador Nabor Júnior prestou aos Villas Boas.
Conheci o Marechal Rondon pessoalmente
quando de uma visita a Cuiabá – ele era bastante velhinho e eu, moço; isso faz muito tempo –, e eu o con-
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sidero um patrimônio da humanidade. Só quem co nhece o sertão e a sua braveza pode avaliar a com petência e a coragem do Marechal Rondon e o que
ele fez para a Nação brasileira. Ligar o Brasil à Ama zônia há mais de meio século foi uma verdadeira
epopéia, um sacrifício enorme, principalmente com
a maleita por todos os lados – e sabemos que a ma leita, naquele tempo, não tinha cura. Eu também tive
maleita, ou malária, como a chamamos, e ela não
sara se não for bem tratada. Naquele tempo ela era
tratada com casca de pau; tomávamos tanino, feito
de casca de árvore.
Então, Sr. Presidente, os irmãos Villas Boas dedicaram toda a sua vida ao serviço do País! Acredito
que o Villas Boas poderia ser enterrado em qualquer
lugar do Brasil, que ele estaria sendo enterrado na
sua terra. Ele serviu a todo o Brasil!
Sr. Presidente, um outro assunto. O advogado
Evandro Lins e Silva, infelizmente, sofreu acidente
deplorável ao desembarcar no Rio de Janeiro e se
machucou bastante – fala-se que o tombo, para pes soas idosas, é muito perigoso. Fazemos votos de que
ele se recupere.
Sr. Presidente, o ano está se encerrando. O que
eu desejava que nós, do Congresso, solicitássemos
ao Executivo brasileiro era que regulamentasse al gumas coisas simples que estão trazendo transtorno
ao desenvolvimento da agricultura e da pecuária
brasileira.
Nós não regulamentamos até hoje o transgênico. No nosso País, estão plantando transgênicos em
toda parte – sou agricultor –, o que é proibido. Aque les que acham que devem respeitar integralmente a
lei não plantam o transgênico. No mundo, a grande
maioria das nações está usando os produtos transgênicos; outras deixam à escolha do agricultor plantar
ou não. Não podemos ser contra uma evolução fantástica da ciência! O transgênico é uma evolução
enorme da ciência genética.
Tenho a impressão de que essa é a parte da genética que mais vai se desenvolver nos próximos
anos. Os cientistas vão fazer coisas extraordinárias a
partir da genética! Enquanto isso, nós, aqui, estamos
fingindo que é proibido plantar transgênicos, que nós
não os usamos. Os países que usam o transgênico à
vontade, como a Argentina e os Estados Unidos, exportam produtos feitos de material transgênico, como
doces, por exemplo, enquanto nós fazemos de conta
que não usamos o transgênico.
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Sr. Presidente, um outro as pecto também im por tan te para o desenvolvimento do campo na cio nal é o uso de hor mônios, de esti mu lan tes de cres cimento. O mundo todo usa hormônios. Nós apro vamos isso no Senado, mas o Executivo não re gu lamenta. Faz-se de conta, então, que é proibido,
mas sa bemos que qua se todo mun do está usan do
hor mô nio de cres ci men to no País. Eu não uso, porque acho que não devo transgredir a lei. Sou um
Se na dor da Re pública. Mas to dos os meus vi zi nhos usam, por que é um pro duto impor tan te para
a pe cuá ria bra sileira.
Por isso, penso que devemos fazer um apelo ao
Presidente da República para que, antes de sair, re gulamente esses assuntos simples, que são relevan tes para a economia brasileira. O setor agrícola é o
que mais tem se desenvolvido no País ultimamente.
Eu disse, em um jantar de homenagem ao Mi nistro Pratini de Moraes que S. Exª conseguiu algo importante: uma mudança na avaliação do meio rural
pelo meio urbano.
Há poucos anos, ser fazendeiro ou ruralista era
uma mácula. O grande fazendeiro parece um crimi noso. Em todos os setores da atividade humana, a
produção em escala é a base para a redução de custos, e, por isso, existem essas multinacionais imen sas. Mas o homem do campo não pode ser grande,
porque, dessa forma, é latifundiário e prejudica o
País. Esquece-se de que a produção em escala tam bém depende do tamanho da propriedade, o qual é
regulado por sua finalidade. E se fala que o sujeito
tem muita terra. Para o produtor de hortaliça, basta
um ou dois hectares ou estufas; já o produtor de
gado, em região de pastagem nativa, precisa de ex tensões enormes.
O Ministro Pratini conseguiu uma avaliação me lhor da área urbana sobre a atividade rural, a par de
ter aumentado enormemente as exportações. O setor
rural é o mais viável na concorrência com o mundo.
Não sendo o nosso País um produtor de coisas muito
avançadas, é no setor rural que pode concorrer no
mercado internacional.
Temos dado uma demonstração de alta compe tência, ao exercer a agricultura – às vezes, a dois ou
três mil quilômetros dos portos marítimos – sem nave gação, sem ferrovias, com rodovias geralmente em
estado precário, sem nenhuma ordem de subsídio,
com dificuldades de crédito imensas. Ainda assim, os
agricultores brasileiros conseguem concorrer com o
mundo desenvolvido. O agricultor brasileiro é de alta
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competência. Há reclamações permanentes destes
com relação aos subsídios praticados pelos países
do Primeiro Mundo, pelos Estados Unidos, pelos paí ses do Mercado Comum Europeu.
Entendo que a agricultura desenvolve um gran de leque na geração de empregos, porque compreende os implementos agrícolas, o maquinário, o beneficiamento, o transporte, a venda, o empacotamento.
Portanto, esse setor gera emprego não apenas no
campo; na verdade, é no campo que cria menos empregos.
Se a Nação tivesse apoiado a agricultura brasileira, ao invés de tê-la hostilizado, talvez a situação de
hoje fosse melhor.
As nações que têm poder econômico e financeiro promovem o subsídio agrícola; não o fazemos, porque não temos meios. Nos Estados Unidos, por
exemplo, o subsídio agrícola é o combustível do desenvolvimento econômico. Os subsídios retornam à
economia do país, abastecem-na. Não adianta considerá-los algo bom ou ruim; até podemos tentar que
tais países não subsidiem, mas vão fazer o que lhes é
conveniente e não o que nos convém.
Fico por aqui, Sr. Presidente, desejando um
bom fim de semana aos companheiros.
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – O
Senador Francelino Pereira encaminhou proposições
à Mesa, que serão lidas na próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mozarildo Cavalcanti) – A
Srª Senadora Emilia Fernandes e o Sr. Senador Ademir Andrade enviaram discursos à Mesa para serem
publicados na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRA EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, entre os dias
19 e 22 de janeiro será realizado, em Porto Alegre
(RS), o Fórum Mundial de Educação – evento que
precede o Fórum Social Mundial, integrando suas atividades. Como já registramos em outra oportunidade,
a próxima edição do Fórum Social Mundial terá como
tema “A Paz é Possível” e acontecerá de 23 a 28 de
janeiro, em Porto Alegre.
Este evento, que é o principal acontecimento
político da atualidade, ganhará em 2003 uma notável
importância mundial por ser realizado num país comandado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva,
num contexto político que se contrapõem ao projeto
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neoliberal, globalizante e excludente, desenvolvido
pelo atual governo federal.
Da mesma forma, o Fórum Mundial de Educa ção ganha ainda mais notoriedade. No ano passado,
o Fórum de Educação foi, sem dúvida, o maior encon tro de educadores e instituições de todos os tempos:
15 mil pessoas das três Américas, da Europa e da
África par ticiparam do evento. Em 2003, o FME deve rá assumir proporções ainda mais extraordinárias:
são esperados 20 mil participantes.
Educação e Transformação é o tema central do
FME 2003, que se desdobrará em três conferências,
dez debates temáticos, sete debates especiais, 35
debates da programação simultânea, cerca de 2 mil
relatos temáticos e apresentação de experiências pe dagógicas dos participantes.
As diversidades geográfica, social, política e de
gênero serão trazidas pelos 156 conferencistas e de batedores, de 30 países – legítimos representantes
de todos os Continentes e das mais diversas compo sições sociais, garantindo diversidade cultural, políti ca, científica, de gênero, etnias e raça ao evento. Des ta forma, os participantes terão um panorama das po líticas e propostas educacionais a serem implementa das no mundo.
A programação oficial do FME consolida a parti cipação plural na organização e construção deste Fó rum em 2003. As conferências e debates foram pro postas e discutidas por representantes de universida des, sindicatos, movimentos sociais, organizações
governamentais e não-governamentais, que fazem
parte do Comitê Político, composto por 21 entidades
nacionais e internacionais, homologadas pelo Comitê
de Organização, formado por 83 entidades.
Integrado por profissionais de diferentes discipli nas, especialmente de Ciências Sociais e Humanas,
o Comitê de Organização direciona suas propostas
para a democracia par ticipativa, o desenvolvimento
social, a paz e o respeito aos direitos humanos e a
construção da cidadania.
Sua missão é desenvolvida através de quatro
programas de intervenção social: Convivência e Direitos Humanos; Desenvolvimento Social; Educação e
Cidadania; Juventude e Cidadania; e Investigação
Social da Cidade. Para sua ação social, desenvolve
um modelo de ação onde foram combinadas três es tratégias de trabalho para cada um dos programas
enunciados:
1) Trabalho direito e permanente com
organizações, instituições e comunidades;
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2) Deliberação pública e atuação interinstitucional local e nacional;
3) Produção de conhecimento (investigações, sistematizações, produtos impressos e audiovisuais).
As instituições que participam da Organização
do Fórum Mundial de Educação têm como compromisso, acima de tudo, a Defesa da Educação Pública como direito social inalienável.
Diante da crescente privatização da educação,
que condena 882 milhões de pessoas ao analfabetismo, a proposta do FME é um amplo debate com todos
os povos do mundo para apontar caminhos que assegurem acesso à educação – ferramenta essencial
para a construção de um outro mundo possível – a
todos os cidadãos e cidadãs do mundo..
Srªs e Srs. Senadores, conforme nos aponta
Roberto Leher, professor da Universidade Federal
do Rio de Janeiro e ex-presidente do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (ANDES-Sindicato), “mais de dois séculos de experiência republicana nos ensinam que a única forma de universalizar a educação pública é através de
políticas de Estado”. Políticas como as implantadas
no Rio Grande do Sul, pelo nosso Governo De mocrático e Popular, nos últimos quatro anos. Tivemos
a ousadia, a coragem de criar uma Universidade
Estadual Pública e Gratuita (a UERGS), num contexto onde a regra é a privatização, o combate a tudo o
que é público.
Alfabetizamos, nos três últimos anos, mais de
140 mil jovens e adultos, bem como alcançamos os
melhores índices de alfabetização do País. O Rio
Grande do Sul é o Estado que mais investe em Edu cação por aluno, de acordo com o próprio Governo
Federal.
Políticas como as que serão implantadas pelo
nosso Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, estamos certos, revolucionarão a educação brasileira. A
educação média do brasileiro, de quatro anos, é um
indicador da dramática situação de desigualdade e injustiça existente no Brasil.
Sr. Presidente, fica notório que os desafios qualitativos e quantitativos da educação são de tal magnitude que não pode mais haver vacilação quanto à importância estratégica dos investimentos nessa área.
Todos os elos educacionais, da creche à pós-graduação, têm de ser verdadeiras prioridades e contar com
recursos progressivamente maiores. Estes são desa-
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fios, compromissos já assumidos pelo governo de
Luiz Inácio Lula da Silva
A partir de 1º de janeiro de 2003, o Governo Federal terá como meta elevar a educação infantil a um
novo estatuto, de modo que todas as crianças te nham os meios para sua formação intelectual igual mente as segurada. Será prioridade, no governo de
Luiz Inácio Lula da Silva, universalizar o ensino do
nível pré-escolar até o médio e garantir o acesso à
creche.
No caso do ensino médio, formularemos uma
política que inclua os jovens trabalhadores. Para tan to, o Fundef deve ser ampliado para todo o ensino bá sico e contar com recursos suplementares do Gover no Federal, revertendo-se o atual processo de munici palização predatória da escola pública.
Além disso, a exemplo da saúde, a educação
tem que ser concebida como um sistema nacional articulado, integrado e gerido em regime de colabora ção – envolvendo União, Estados e Municípios, bem
como o Distrito Federal – e de forma democrática,
com a participação da sociedade.
Portanto, Srªs e Srs. Senadores, temos cons ciência de que não basta a educação ganhar maior
expressão no orçamento; é necessário mobilizar a
energia criadora dos educadores, estudantes e dos
movimentos sociais, assegurando infra-estrutura, re afirmando a escola pública como espaço de solidarie dade e de construção da Nação. Nisto consiste um
dos principais desafios do Fórum Mundial de Educa ção em 2003.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB – PA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, acostumou-se,
neste País, a ver os recursos destinados às escolas
irem minguando pelo caminho a ponto de quase nada
restar quando chegavam ao seu destino final. O hábi to tanto se foi perpetuando, que quase fez o monge,
para lembrar o velho ditado popular. Ninguém mais se
espantava ou se indignava com os desvios que rotine iramente consumiam as verbas da educação. Fir mou-se a idéia de que assim era o natural de ser e
ponto final. A situação, hoje, já não é mais a mesma,
até por força de legislação mais eficiente sobre as formas de financiamento da educação.
A criação do Fundef, o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental, represen tou, sem dúvida, uma conquista nessa direção. Criado por iniciativa do MEC, o Fundef contribuiu para
corrigir uma grave distorção na divisão dos recursos
destinados à manutenção e ao desenvolvimento do
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ensino. Até então, a Constituição apenas determinava
a aplicação obrigatória de 25% das receitas fiscais
em educação. Mas nada definia quanto às responsabilidades de cada nível de governo no ensino obrigatório.
Ocor ria, então, uma desi gual da de extre ma mente per ver sa, se é que há de si gual da de que não
seja per versa. As cida des mais ri cas, com redes
municipais de en si no peque nas e pou cos alu nos,
ti nham di nheiro so brando. As mais pobres, com
grandes redes e mui tos alu nos, ficavam com di nheiro faltando.
A mai or inovação do Fun def foi modi fi car a
es tru tu ra de financiamento do en sino fun damental.
Dos 25% destinados à edu cação, os Estados têm
de investir 60% ex clusivamente no en sino fun da mental. Cada Estado e seus municípios passa ram
a rece ber re ceita pro porcional ao núme ro de alu nos matriculados em cada rede de ensino. Tam bém passou a haver um gasto mí nimo rela ti vo a
cada aluno por ano. Sempre que os recur sos do
Fundo, em um Estado, não alcan ça rem esse valor
mínimo, o Go verno Federal deve rá fazer uma com plementação de ver bas.
É esse último ponto que vou tomar como epi centro para tecer as considerações que julgo impe rioso trazer a esta Casa. Perceberam as Srªs e os
Srs. Senadores, pela minha fala até este momen to,
que não sou contrário ao Fundef. Temos de reconhecer o impacto po sitivo causado pelo Fundo nas
Regiões Nor te e Nor deste – mui to maior que no Sul
ou Sudeste. Quanto mais pobre o Município, maior
foi o aumento no gasto por aluno. Além disso, os
professores brasileiros do ensino fundamental tiveram um aumento médio de 13%, uma vez que o
Fundef estabelece a parce la de 60% dos recursos
para pagamento dos professores. Mas ve jam V.
Exªs que o percentual é ainda muito ba ixo para ele var os salários dos professores a níveis dignos. Re conhecemos avanços, so bretudo em Municípios
mais pobres onde os salários eram irrisórios. Mas
há questões na aplicação do Fundef que ainda pre ocupam. Uma delas é a que me referi anteriormen te, qual seja, o descumprimento das determinações
do Fundo quanto aos valores mínimos anuais e
quanto à complementação que o Governo Federal
deve repassar aos Estados.
O Presidente da República, Sr. Presidente, tem
desrespeitado sistematicamente a fórmula prevista
para o cálculo do valor mínimo para o Fundef, conforme determinação do artigo 6º da Lei nº 9.424, de
1996. Com que propósito o cálculo não é respeitado,
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Srªs e Srs Senadores? Não o podemos dizer, mas sa bemos que quanto menor o valor mínimo anual fixado
pelo Governo, menor é o valor da complementação
da União.
Acresce que o Governo tem promovido um ver dadeiro calote na complementação que deve fazer
aos Estados, na qual o custo por aluno ficou abaixo
da média nacional. O Governo tem repassado, por determinação presidencial, valores inferiores ao deter minado pela lei. Esse calote não é de agora. Vem desde a criação do Fundo, em 1998. Ao longo dos últimos
anos, a dívida acumulada está em torno de R$11 bi lhões.
A Confederação Na cional dos Tra ba lha do res
em Edu cação divulgou em seu site a posi ção da
en ti da de so bre o valor mí nimo do Fun def para
2002, sobre a qual já falei nes te ple nário. Diz o do cu men to:
Em 1998, a diferença entre o Valor Mí nimo Legal (R$419,50) e o do Decreto
(R$315,00) foi de R$104,50 por aluno/ano.
Esta foi a dívida que o MEC contraiu com
milhões de estudantes do ensino fundamental. Em 2002, a diferença e, por conseqüência, o calote do MEC por aluno será de
aproximadamente R$ 237,08 para os estudantes de 1ª a 4ª série e de R$ 249,76 para
os matriculados da 5ª a 8ª série.
E sabem com que alunos o Governo está con traindo dívida, Sr. Presidente? Não é, decerto, com
os alunos dos Estados de maior renda do País. É
com os alunos das regiões de menor arrecadação
per capita. São alunos de quinze Estados brasileiros, dentre os quais o Pará, Mato Grosso, Rondônia
e todos os Estados do Nordeste, justamente os mais
pobres, os que mais necessitam de educação de
qualidade, de escolas bem equipadas, de professo res bem remunerados! Estão sendo prejudicadas as
crianças que mais necessitam do impulso da educa ção para ascenderem socialmente, as que mais pre cisam fazer da escolaridade uma ferramenta para
abrir portas, as portas de uma vida melhor, de um fu turo mais promissor!
O que está fazendo o Governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso é um verdadeiro crime
de lesa-pátria! Considero que o Fundef deveria ser
um importante instrumento para reduzir as disparida des na aplicação de recursos no ensino fundamental,
e entre as redes estaduais e municipais. Foi para isso
a criação do Fundef. No entanto, os desequilíbrios en tre Estados permanecem, porque o valor mínimo na -
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cional vem sendo definido de forma equivocada pela
União.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não estou
aqui a falar ao léu, como se quisesse apenas com palavras modificar o mundo! Ao tomar conhecimento da
distorção no cálculo do valor mínimo anual do Fundef,
submeti a esta Casa um projeto de lei para modificar a
Lei nº 9.424, de 1996, que regulamenta a matéria. É o
PLS nº 67, de 22 de março de 2000.
O objetivo cen tral do refe ri do pro jeto é procu rar cor rigir os des vi os resultan tes de falhas na le gislação, es pe ci al men te no que dispõe sobre a definição do valor mínimo e a con seqüente com ple mentação por par te do Gover no Federal de vida
aos Estados mais po bres. Além disso, o projeto
propõe o for ta le ci men to do pa pel dos conse lhos de
acom pa nha men to e contro le soci al, abrin do a possi bi li da de de par ti ci pa ção dos le gislativos lo cais.
Dessa forma, preten de mos que o Fundef corra em
tri lhos se guros, sem as ina ceitáveis distor ções que
têm, lamentavelmente, pre judicado seu fun ciona mento.
Segundo as informações legislativas da Casa, a
matéria encontra-se atualmente na Comissão de
Assuntos Sociais, redistribuída ao Senador Waldeck
Ornélas. É imperioso que a proposição volte a caminhar. Quanto mais o projeto sofre atrasos em sua tramitação, mais perdem os alunos e professores mais
necessitados.
Tramitam com o meu projeto outras iniciativas
de ilustres Srs. Senadores que tratam de matéria análoga. Portanto, Sr. Presidente, não estou sozinho nessa batalha. Acompanham-me os nobres Colegas Luiz
Pontes e Paulo Hartung, autores de projetos de lei
que também visam a modificar a lei regulamentadora
do Fundef.
Não tenho dúvida de que, posta em marcha, a
matéria receberá a adesão dos Srs. Senadores, pois
todos sabemos que lutar pela educação jamais é uma
luta vã e inglória. É, no mínimo, estar empenhado em
combater as injustiças sociais em um País extremamente desigual e excludente.
Era o que tinha a dizer.
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 10horas e 5
minutos.)
(OS. 21.786/02)
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Ata da 149ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de dezembro de 2002
4ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs. Edison Lobão e Mozarildo Cavalcanti.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Júnior
– Antônio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Bello
Parga – Carlos Patrocínio – Edison Lobão – Eduardo
Suplicy – Emília Fernandes – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gilberto Mestrinho – Heloísa Helena – Iris
Rezende – Jonas Pinheiro – José Agripino – José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – Juvêncio da
Fonseca – Lindberg Cury – Lúcio Alcântara – Lúdio
Coelho – Luiz Otavio – Luiz Pastore – Maria do Carmo
Alves – Marina Silva – Mauro Miranda – Mozarildo Ca valcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Olivir Gabar do – Osmar Dias – Paulo Souto – Pedro Simon – Ri cardo Santos – Romero Jucá – Tião Viana – Valmir
Amaral – Waldeck Ornelas – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 44 Srs. Sena dores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Moza rildo Cavalcanti, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

meto à consideração de Vossas Excelências o nome do
Senhor Henrique de Campos Meirelles para exercer o
cargo de Presidente do Banco Central do Brasil.
Brasília, 13 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
Henrique de Campos Meirelles, Deputado Federal eleito por Goiás.
– Engenheiro formado pela Escola Politécnica
da Universidade de São Paulo;
– Mestre em Ciências da Administração pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro –
COPPEAD;
– Concluiu o programa de Administração Avançada da Universidade de Harvard, Boston, EUA;
– Doutor Honoris Causa pelo Bryant College,
Rhode Island, EUA;
– Integra o Conselho Acadêmico das seguintes
instituições de ensino superior:
– Faculdade de Administração Pública da Uni versidade de Harvard (a Kennedy School of Government);
– Faculdade de Administração do MIT (Massachusets Institute of Technology), a Sloan School of
Management;
– Harvard Business School, na sua iniciativa
de governança corporativa;
– Escola de Administração do Boston College;
– Conservatório da Nova Inglaterra;

MENSAGEM Nº 356, DE 2002
(Nº 1.105/2002, na origem)

– Centro para Assuntos Latino-Americanos da
Universidade George Washington;

Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com
o art. 52, inciso III, letra d, da Constituição Federal, sub-

– Na área social é Presidente do Con selho
da Asso ci a ção Viva o Centro, so ciedade do terce iro setor que tra balha em co operação com o setor
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público e pri vado pela re abilitação dos cen tros
me tro po li ta nos;

BankBoston, que continuou a ser presidido por Mei relles.

– Presidente Fundador do Conselho da Funda ção Travessia, que trabalha com crianças de rua. O
projeto foi um dos primeiros exemplos no Brasil de
parceria bem-sucedida entre o movimento sindical e
o setor empresarial;
– É membro do conselho da Accion Internacio nal, ONG sediada nos EUA que atua na assistência a
entidades que concedem microcrédito em todo o
mundo. No Brasil, a Accion tem dado suporte ao Ban co do Nordeste e ao Banco Real na estruturação de
seus programas de microcrédito;

Aposentou-se em agosto de 2002, após ter
cumprido com sucesso as metas e os índices de re sultados operacionais previstos, para candidatar-se
a Deputado Federal por Goiás.

– Na área econômica é membro do conselho
da Bolsa de Mercadorias e Futuros em São Paulo e
do Conselho das Américas em Nova York;

Filiação: Hegesipo de Campos Meirelles e Diva Silva
de Campos

– É diretor da Câmara de Comércio Brasil –
EUA em Nova York;
– Exerceu as funções de Diretor executivo da
Febraban, Presidente da Associação Brasileira de
Bancos Internacionais, Presidente da Associação
Brasileira das Empresas de Leasing, Presidente da
Câmara Americana de Comércio em São Paulo;
– Entrou na Boston Leasing, do Banco de Bos ton, em 1974.
Foi eleito vice-presidente do Banco de Boston
no Brasil em 1978; primeiro vice-presidente em
1981, e foi o primeiro brasileiro a ser eleito presiden te da instituição no Brasil, em 1984, posição que
ocupou por 12 anos.
Neste período, os ativos da instituição foram
multiplicados mais de 50 vezes.
Em 1996 foi o primeiro não-ame ri ca no a ser
eleito pre sidente mun dial do Bank Boston Cor po ration.
Conduziu a negociação e fusão do BankBos ton com o Fleet, em 1999, dando origem ao FleetBoston Financial, sétima maior instituição financeira
dos EUA. Como parte da negociação assumiu o
compromisso de permanecer por um mínimo de três
anos e de atingir uma série de índices de desempe nho organizacional.
No FleetBoston foi presidente do Wholesale
and Global Bank que congrega todas as atividades
internacionais da Corporação, bem como todo o
banco de empresas nos EUA.
As uni da des la ti no-ame ri ca nas do Fle et Bos ton fo ram con gre ga das e man ti ve ram o nome

Foi eleito com 183.046 votos, a maior votação
da história do Estado.
Data de nascimento: 31 de agosto de 1945
Local: Anápolis – Goiás
CPF: 274.742.838-91
RG.: 6.245.811-5

São Paulo, 12 de dezembro de 2002. – Henrique de Campos Meirelles.

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)

MENSAGENS
Nº 357, de 2002 (nº 1.074/2002, na ori gem),
de 9 do cor ren te, res ti tu in do au tó gra fos do Pro je to
de Lei nº 85, de 2002-CN, que abre ao Orça mento
Fis cal da União, em fa vor dos Mi nis té ri os da Edu ca ção, da Cul tu ra e do Espor te e Turis mo, cré dito
su ple men tar no va lor glo bal de qua ren ta e três milhões, se te cen tos e ses sen ta e dois mil e no venta
e três re a is, para re for ço de do ta ções cons tan tes
da Lei Orça men tá ria vigen te, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.594, de 9 de de zem bro de
2002.
Nº 358, de 2002 (nº 1.093/2002, na origem), de
11 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei de Conversão nº 25, 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, sancionado e
transformado na Lei nº 10.595, de 11 de dezembro de
2002.
Nº 359, de 2002 (nº 1.096/2002, na origem), de
11 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 54, de 2002-CN, que altera programas do Plano
Plurianual para o período 2000-2003, sancionado e
transformado na Lei nº 10.598, de 11 de dezembro de
2002.
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Nº 360, de 2002 (nº 1.098/2002, na origem), de
11 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 98, de 2002-CN, que abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito especial no valor de sessenta e três milhões, qua trocentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa
e nove reais, para os fins que especifica, sancionado
e transformado na Lei nº 10.600, de 11 de dezembro
de 2002.
Nº 361, de 2002 (nº 1.102/2002, na origem),
de 12 do corrente, res tituindo au tógrafos do Pro je to de Lei nº 64, de 2002-CN, que abre aos Orça mentos Fiscal e da Segu ri da de Soci al da União,
cré di to su plementar no valor de quarenta e seis mi lhões, sessen ta mil, oito cen tos e cin qüen ta e um
reais, em fa vor de di versos Órgãos dos Poderes
Le gis la ti vo, Judi ciá rio e Executivo e do Ministério
Público da União, para reforço de dotações cons tantes do or ça men to vigente, san ci o na do e trans for ma do na Lei nº 10.601, de 12 de dezembro de
2002.
Nº 367, de 2002 (nº 1.097/2002, na origem), de
11 do corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei nº 95, de 2002-CN, que abre ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério da Justiça e do Minis tério do Meio Ambiente, crédito suplementar no valor
global de cento e vinte milhões, três mil, setecentos e
trinta e cinco reais, para reforço de dotações constan tes da Lei Orçamentária vigente, sancionado e trans formado na Lei nº 10.599, de 11 de dezembro de
2002.

MENSAGEM Nº 362, DE 2002
(Nº 1.112/02, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De con formidade com o art. 52, incluso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 56
do Re gulamento de Pesso al do Ser vi ço Exterior,
aprovado pelo Decre to nº 93.325. de 10 de outubro
de 1986, no art. 57 do Anexo I ao De creto nº 3.959,
de 10 de outubro de 2001, sub meto à apre ciação
de Vossas Excelên ci as a es colha, que dese jo fa -
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zer, da Senhora Gil da Ma ria Ra mos Guimarães,
Mi nis tra de Primeira Classe da Carre i ra de Diplo mata do Qua dro Per ma nen te do Mi nis té rio das Rela ções Exteri o res, para exercer o cargo de Embai xadora do Bra sil jun to à Re pública de Trinidad e Tobago.
Os méritos da Embaixadora Gilda Maria Ra mos Guimarães, que me induziram a escolhê-la
para o desempenho dessa elevada fun ção, cons tam da anexa informação do Mi nistério das Rela ções Exteriores.
Brasília, 16 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 419/DP/ARC/MRE/APES

Brasília, 12 de dezembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acor do com o art. 84, in ciso XXV, da Constituição, e com o disposto no art. 56, do Re gula mento de Pessoal do Ser viço Exteri or, aprovado
pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outu bro de 1986,
no art. 57, do Anexo I ao De cre to nº 3.959, de 10 de
outubro de 2001, sub me to à apreci a ção de Vossa
Excelência a anexa minu ta de Mensagem ao Se nado Fede ral des tina da à indicação da Senhora
Gilda Ma ria Ra mos Gu imarães, Mi nis tra de Pri meira Classe da Car re i ra de Di plo ma ta, do Qu adro
Permanente do Minis té rio das Re la ções Exteri o res
para exercer o cargo de Embaixadora do Brasil junto à Re pública de Trinidad e Tobago.
2. Encaminho, igualmente em ane xo, in forma ção sobre o país e Cur riculum vi tae da Emba ixadora Gilda Maria Ramos Gui ma rães, que, juntamente
com a mensa gem ora subme ti da à apre ci a ção de
Vossa Exce lência, se rão apresen ta dos ao Se nado
Federal para exame por par te de seus ilus tres
membros.
Respeitosamente,
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MENSAGEM Nº 363, DE 2002
(Nº 1.113/2002, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 56 do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.125, de 1º de outubro de 1986,
no art. 57, do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de
outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Marcos Caramuru de Paiva, 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 Canadá.
Os méritos do Embaixador Marcos Caramuru
de Paiva, que me induziram a escolhê-lo para o
desempenho dessa elevada função, constam da
anexa in formação do Ministério das Relações
Exteriores.
Brasília, 16 de dezembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.

EM Nº 422/DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 16 de dezembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da
Constituição, e com o disposto no art. 56, do Re gulamento de Pesso al do Serviço Exterior, aprova do pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de
1986, no art. 57, do Anexo I ao Decreto nº 3.959,
de 10 de outubro de 2001, submeto à apreciação
de Vossa Exce lência a anexa minuta de Mensa gem ao Sena do Federal des tinada à indicação do
Senhor Marcos Caramuru de Paiva, Ministro de
Primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Qu adro Permanente do Ministério das Relações
Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador
do Brasil junto ao Canadá.
2. Encaminho, igualmente em anexo, in for mação so bre o país e Curriculum vi tae do Embai xador Marcos Caramuru de Paiva, que, juntamen te com a Mensagem ora submetida à apreciação
de Vossa Excelência, serão apresentados ao Se nado Federal para exame por parte de seus ilus tres membros.
Respeitosamente,
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MENSAGEM Nº 364, DE 2002
(Nº 1.114/2002, na origem)
Senhores Membros do Sanado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e com o disposto no art. 56 do
Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 12 de outubro de 1986,
no art. 57, do Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de
outubro de 2001, submeto à apreciação de Vossas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor
Ronaldo Mota Sardenberg, Ministro de primeira Classe da Carreira de Diplomata, do Quadro Permanente
do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o
cargo de Embaixador, representante Permanente do
Brasil junto às Nações Unidas.
Os méritos do Embaixador Ronaldo Mota Sar denberg, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa
informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília, 16 de outubro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
EM Nº 423 DP/ARC/MRE/APES
Brasília, 16 de dezembro de 2002
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso XXV, da Constituição, e com o disposto no art. 56, do Regulamento
de Pessoal do Serviço Exterior, aprovado pelo Decreto nº 93.325, de 1º de outubro de 1986, no art. 57, do
Anexo I ao Decreto nº 3.959, de 10 de outubro de
2001, submeto à apreciação de Vossa Excelência a
anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Ronaldo Mota Sardenberg, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Di plomata, do Quadro Permanente do Ministério das
Relações Exteriores, para exercer o cargo de Embaixador, Representante Permanente do Brasil junto às
Nações Unidas.
2. Encami nho, igual men te em anexo, in forma ção so bre o país e Cur ri cu lum vitae do Emba ixa dor Ro nal do Mota Sar den berg, que, jun ta men te
com a Men sa gem ora sub me ti da à apre ci a ção de
Vossa Exce lên cia, se rão apre sen ta dos ao Se na do
Fe de ral para exa me por par te de seus ilus tres
mem bros.
Respeitosamente,
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I – Introdução
As Nações Unidas, organização internacional
fundada em 1945, ao final da Segunda Guerra Mundi al, tem como propósitos principais a manutenção da
paz e da segurança internacionais; o desenvolvimen to da convivência pacífica entre as nações; e a coope ração na solução de problemas internacionais de or dem econômica, cultural, social, humanitária e na
promoção do respeito aos direitos humanos e às li berdades fundamentais. Constitui um foro privilegiado
de negociações e ponto de referência central nas re lações internacionais contemporâneas.
Apesar das recorrentes dificuldades enfrenta das pela Organização, a ONU é tida como a mais bem
acabada instituição intergovernamental jamais criada
pela comunidade internacional. Por essa razão, os
Estados-membros estão empenhados em reformá-la
e em fortalecê-la. A Carta original de 1945 foi o reflexo
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de um momento histórico cujos pressupostos políticos, econômicos e estratégicos não vigoram mais.
O Brasil é membro fundador das Nações Unidas
e atribui à Organização um papel central na formulação e na execução da política externa. Em virtude de
suas dimensões e da diversidade de seus interesses,
o País desempenha papel de relevo no tratamento
tanto de questões tradicionais, quanto dos novos te mas que vêm sendo gradualmente incorporados à
agenda das Nações Unidas, como meio ambiente,
entorpecentes, crime organizado transnacional, terrorismo internacional, entre outros.
II – Origem, Princípios e Propósitos das Nações
Unidas
A Carta das Nações Unidas foi adotada durante
a Conferência das Nações Unidas sobre a Organização Internacional, realizada em São Francisco, EUA,
de 25 de abril a 26 de julho de 1945. O documento
teve por base a “Declaração das Nações Unidas”, firmada em 8 de fevereiro de 1943, e as conclusões
emanadas da reunião de representantes das potências aliadas, ocorrida em Washington, em 1944, com o
propósito de estabelecer mecanismos institucionais
coletivos capazes de garantir, no futuro, uma convivência pacífica e baseada na confiança entre as na ções. Em 24 de outubro de 1945, após a maioria dos
países signatários originais ter ratificado a Carta das
Nações Unidas passou a existir de jure.
A ONU contava, em seus primórdios, com 51
membros. Posteriores adesões e, mais particularmente, o processo de descolonização desencadeado
após o término da II Guerra Mundial, elevaram esse
número, 54 anos após a sua criação, para 185. A
ONU é, hoje, um vasto sistema de órgãos permanentes e temporários, voltados aos aspectos mais variados da atividade humana.
A ação das Nações Unidas baseia-se nos seguintes princípios: a) igualdade soberana das nações;
b) o não uso da força, ou ameaça de tal uso, contra a
independência política ou integridade territorial dos
Estados; c) a solução pacífica de controvérsias; d) o
estímulo às relações internacionais com base na
igualdade de direitos e na autodeterminação dos
Estados; e) a não-intervenção em assuntos internos
dos Estados-membros; e f) o respeito aos compromissos assumidos em consonância com a Carta.
Quanto aos propósitos das Nações Unidas, estão eles expressos nos primeiros capítulos da Carta e
estão assim relacionados: a) manter a paz e a segurança internacionais; b) desenvolver a convivência
pacífica entre as nações; c) cooperar na solução de
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problemas internacionais de ordem econômica, cultural, social, humanitária e na promoção do respeito
aos direitos humanos e às liberdades fundamentais; e
d) tornar-se um centro para a harmonização das
ações das nações com vistas a atingir essas finalida des comuns.
III – Os Órgãos Principais e o Sistema das
Nações Unidas
O funcionamento da Organização como um
todo dá-se por intermédio dos órgãos ligados, direta
ou indiretamente, ao denominado “Sistema das Na ções Unidas”. A classificação desses órgãos compre ende três categorias: 1) os órgãos principais; 2) as
agências especializadas, também conhecidas como
agências intergovernamentais ou “organismos inter nacionais especializados”; e 3) outros organismos.
3.1. Órgãos Principais da ONU
3.1.1. Assembléia Geral
Integrada pela totalidade dos Estados-mem bros, a Assembléia Geral (AGNU) é o principal órgão
deliberativo da Organização. Cabe-lhe examinar todos os temas que lhe são apresentados pelos Esta dos-membros no âmbito da Carta. Com base nas
conclusões de seus debates, cumpre à Assembléia
fazer recomendações aos Estados, as quais, no en tanto, não têm caráter mandatório. Em virtude de seu
caráter não compulsório, muitas das resoluções ou
decisões adotadas pela Assembléia, quando opostas
aos interesses das grandes potências ou de determi nados grupos, não chegam a ser implementadas.
A Assembléia Geral reúne-se em sessões regu lares, especiais e de emergência. Compete à AGNU:
a) considerar e fazer recomendações sobre os princípios de cooperação e manutenção da paz e seguran ça internacionais, inclusive os princípios relativos ao
desarmamento; b) discutir qualquer questão relativa
à paz e à segurança internacionais e fazer recomen dações sobre as mesmas, exceto quando a situação
estiver em exame pelo Conselho de Segurança; c) fa zer recomendações para a solução pacífica de qual quer situação que possa colocar em perigo as rela ções amistosas entre as nações; d) fazer recomenda ções sobre a cooperação internacional em matéria
política, humanitária, econômica, social, cultural, edu cacional, de saúde e de direitos humanos; e) rever,
anualmente, todo o trabalho realizado pela Organiza ção e, auxiliada por suas comissões, formular as dire trizes para as atividades futuras; f) considerar e aprovar o orçamento, além de eleger os membros
não-permanentes do Conselho de Segurança e
membros de outros órgãos.
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No desempenho de suas funções, a Assembléia
Geral conta com os seguintes órgãos: 1) comissões
principais; 2) comissões de procedimento; 3) comissões permanentes; e 4) órgãos subsidiários.
3.1.2. Conselho de Segurança
O Conselho de Segurança das Nações Unidas
compõe-se de cinco membros permanentes (China,
França, Estados Unidos, Reino Unido e Federação da
Rússia) e dez membros não-permanentes, estes elei tos por períodos de dois anos, de acordo com o se guinte critério: cinco Estados africanos e asiáticos,
um do Leste Europeu, dois da América Latina e Caribe e dois da Europa Ocidental e outros Estados. Atualmente, são membros não-permanentes do Conselho de Segurança: Bulgária, Camarões, Colômbia,
Cingapura, Guiné, Irlanda, Maurício, México, Noruega e Síria.
Cada membro do Conselho de Segurança tem
direito a um voto. Decisões sobre assuntos processuais são tomadas por voto afirmativo de pelo menos 9
dos 15 membros. Decisões de caráter substantivo requerem o voto afirmativo de todos os membros per manentes e um total de 9 votos, configurando a cha mada “regra de unanimidade” das grandes potências
ou poder de veto”. No caso de não desejarem apoiar
uma decisão, sem porém querer obstá-la, os membros permanentes podem optar pela abstenção. A
presidência do Conselho é exercida pelos representantes dos Estados-membros sem caráter rotativo,
pelo período de um mês, segundo a ordem alfabética,
no idioma inglês, do nome do país. O Brasil é o país
latino-americano que mais participou do Conselho de
Segurança como membro não-permanente: 1946-47;
1951-52; 1954-55; 1963-64; 1967-68; 1988-89;
1993-94 e 1998-99. O Brasil é candidato a membro
não-permanente para o período 2004- 2005.
A responsabilidade primordial do Conselho é a
manutenção da paz e segurança internacionais. Dirige, pois, suas atividades à solução pacífica de controvérsias e à ação relacionada a ameaças de paz, violação da paz e atos de agressão. Enquanto os outros
órgãos do sistema das Nações Unidas fazem recomendações aos Governos, as decisões do Conselho
de Segurança têm caráter obrigatório para toda a comunidade internacional, quando tomadas no âmbito
do Capítulo VII da Carta (ação relativa a ameaças à
paz, rupturas da paz e atos de agressão).
Nos termos do art. 29 da Carta, o Conselho estabeleceu órgãos que o auxiliam no desempenho de
suas funções, dentre os quais ressaltam-se os comi-
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tês permanentes, os comitês ad hoc e as operações
de manutenção da paz.
3.1.3. Conselho Econômico e Social
(ECOSOC)
O Conselho Econômico e Social compõe-se de
54 Estados-membros, eleitos pela Assembléia Geral,
para um mandato de três anos. A Assembléia elege, a
cada ano, 1/3 dos membros do Ecosoc.
O Ecosoc se coloca sob a autoridade da Assembléia Geral na tarefa de concretizar os dispositivos da
Carta referentes às áreas econômica, cultural, educa cional, social e humanitária. A importância e extensão
dessas funções do ECOSOC tem levado o Brasil a
participar daquele órgão, ininterruptamente, desde
1970, à exceção do ano de 1988.
Para desincumbir-se de suas funções, o
ECOSOC estabeleceu os seguintes órgãos:
Comissões funcionais: Comissão de Entorpe centes, Comissão de Estatística,
Comissão de População e Desenvolvimento,
Comissão para o Desenvolvimento da Situação da
Mulher, Comissão de Direitos Humanos, Comissão
de Desenvolvimento Social, Comissão de Ciência e
Tecnologia para o Desenvolvimento, Comissão de
Desenvolvimento Sustentável, Comissão sobre Fon tes Novas e Renováveis de Energia para o Desenvol vimento, Comissão de Prevenção do Crime e Justiça
Penal e Comissão sobre Assentamentos Humanos.
Comissões econômicas regionais: Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe
(CEPAL), Comissão Econômica para a Ásia Ocidental
(ECWA), Comissão Econômica para a África (ECA),
Comissão Econômica para a Europa (ECE), Comis são Econômica para a Ásia – Pacífico (ESCAP).
Comissões permanentes: Comissão de Organi zações Não-Governamentais, Comissão de Progra ma e Coordenação, Comissão sobre Assentamentos
Humanos.
Órgãos compostos por peritos: Grupo Ad hoc
de Peritos em Cooperação Internacional em Matéria
de Impostos, Reunião de Peritos em Administração
Pública e Finanças, Comitê de Peritos em Transporte
de Substâncias Perigosas, Grupo de Trabalho Inter governamental de Peritos em Padrões Internacionais
de Contabilidade e Relatoria, Grupo de Peritos em
Nomes Geográficos, Comitê para o Planejamento do
Desenvolvimento, Comitê de Recursos Naturais, en tre outros.
3.1.4.Corte Internacional de Justiça (CIJ)
A Corte Internacional de Justiça é composta de
15 membros, obrigatoriamente de diferentes naciona -
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lidades, eleitos pela Assembléia Geral e pelo Conselho de Segurança, por um período de 9 anos, com direito à reeleição. dentre os candidatos renomados
como internacionalistas, apresentados pelos países.
Sediada na Haia, a Corte é o principal órgão judiciário da ONU e seu estatuto é parte integrante da
Carta da Organização. A CIJ tem por função principal
julgar casos a ela submetidos por Estados que tenham aceitado sua jurisdição. Além disso, a Corte
exerce função consultiva junto à Assembléia Geral e
ao Conselho de Segurança, nos termos do art. 96, parágrafo 1, bem como ante o ECOSOC, o Conselho de
Tutela, o Comitê Interno da AGNU. o Comitê de Ape lação do Tribunal Administrativo da ONU, a AIEA e todas as agências especializadas (exceto a União Posta Internacional), à luz do artigo 96, parágrafo
2. O Secretário-Geral das Nações Unidas não
dispõe da faculdade de solicitar pareceres consultivos a CIJ. algo reservado, até o momento, aos órgãos
de participação intergovernamental.
3.1.5.Secretariado
O Secretariado da ONU é composto de nacionais da maioria dos Estados-membros da Organização,
os quais são obrigados, pela Carta, a respeitar o ca ráter exclusivamente internacional de suas responsabilidades.
À frente do Secretariado está o Secretário-Geral
das Nações Unidas. eleito pela Assembléia Geral com
base em recomendação do Conselho de Segurança,
para mandato qüinqüenal, renovável por igual período.
Uma de suas principais funções consiste em levar à consideração do Conselho de Segurança qualquer questão
que, a seu juízo, ameace a paz e a segurança internacional. Compete-lhe, também, quando for o caso, exercer
bons ofícios e atuar como mediador na solução de con trovérsias internacionais. O atual Secretário- Geral, o ganense Kofi Annan, foi eleito em 1996 e reeleito para um
segundo mandato em 2001.
3.2. Agências especializadas das Nações
Unidas e entidades assemelhadas
As agências especializadas se caracterizam por
acentuado grau de independência em relação aos
principais órgãos da QNU. A vinculação das agências
especializadas ao sistema das Nações Unidas se faz
através de acordos específicos, negociados entre as
agências de um lado, e o Conselho Econômico e So cial, de outro (esse como representante da ONU).
Esses acordos, no entanto, conferem à ONU e, em
particular, ao ECOSOC, função de coordenação limitada das atividades das agências especializadas mediante, por exemplo, a submissão de relatórios e pro postas orçamentárias das agências.
São essas agências: Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO), Agência Internacio-
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nal de Energia Atômica (AIEA), Organização da Aviação Civil (OACI), Fundo Internacional para o Desen volvimento da Agricultura (IFAD), Organização Inter nacional do Trabalho (OIT), Organização Marítima
Consultiva Intergovernamental (IMO), Fundo Monetá rio Internacional (FMI), União Internacional de Teleco municações (UIT), Organização das Nações Unidas
para o Desenvolvimento Industrial (UNIDO), União
Postal Universal (UPU), Organização Mundial da saúde (OMS). Organização Mundial da Propriedade Inte lectual (OMPI). Organização Meteorológica Mundial
(OMM), Banco Internacional para a Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD), Corporação Financeira
Internacional e Organização Internacional do Turis mo, entre outros.
3.3.Outros organismos das Nações Unidas
Alguns rotulados de “órgãos relacionados às
Nações Unidas”, outros por vezes designados órgãos
especiais,” esses organismos gozam de autonomia
relativa e versam sobre temas eminentemente econô micos e sociais. Nesse sentido, mantêm relaciona mento com os órgãos principais” das Nações Unidas
(em particular o ECOSOC), e deles recebem orienta ção limitada, a exemplo do que ocorre com as agênci as especializadas.
São esses organismos: o Alto Comissariado
das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR),
Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF), Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), Progra ma das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
(PNUD), Programa Mundial de Alimentos (PMA),
Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento
de Capital (UNCDF), Programa das Nações Unidas
para o Meio Ambiente (UNTEP), Fundo das Nações
Unidas para Atividades Populacionais (UNFPA),
Fundo das Nações Uni das para o Controle e Abuso
de Drogas (UNFDAC), Conselho Mundial de Ali mentos (CMA), Comitê Admi nistrativo sobre Co or denação (ACC), Instituto Internacional de Pesquisa
e Treinamento para o Progresso da Mu lher
(INSTRAW), Agência de Assistência aos Refugia dos Palestinos no Oriente Mé dio (UNRWA), Univer sidade das Nações Unidas (UNU), Voluntários das
Nações Unidas (IJNV), Escritório do Coordenador
de Assistência nos casos de Calamidades Naturais
(UNDRO), Centro das Nações Unidas sobre Assen tamentos Humanos (UNCHS), entre ou tros.
IV. Linhas Gerais da Atuação do Brasil nas
Nações Unidas
Os princípios historicamente defendidos e ob servados pela diplomacia brasileira nas Nações Uni das são a autodeterminação, a não-intervenção, a so-
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lução pacífica de controvérsias e o não uso da força.
Além disso, a atuação do Brasil na ONU há muito privilegia a promoção da democracia, da paz e do desenvolvimento.
Em razão das profundas mudanças na realidade internacional, marcada nos últimos anos pela crescente interdependência em diversas áreas temáticas,
faz-se cada vez mais necessária à ação multilateral
para enfrentar novos desafios. Trata-se de desafios
tão variados como o desenvolvimento sustentável e a
proteção ambiental, o combate ao crime organizado
transnacional e às drogas, a proteção internacional
dos direitos humanos e o combate ao terrorismo internacional.
Tradicionalmente reconhecido por sua participação ativa nos diferentes órgãos do sistema das Na ções Unidas, o Brasil, em razão de suas dimensões e
da diversidade de seus interesses, tem buscado uma
inserção ativa no tratamento desses novos temas da
agenda internacional.
Ao Brasil não interessa, contudo, que o fortalecimento do multilateralismo privilegie apenas os temas
sociais, ambientais e de paz e segurança internacional, em prejuízo do tratamento de questões econômicas substantivas, como os fluxos internacionais de
tecnologia, comércio e capitais e a promoção do de senvolvimento sustentável e social e do crescimento
econômico auto-sustentado.
No que diz respeito à manutenção da paz e da
segurança in ternacionais, tarefa que compete pri ariamente – embora não exclusivamente – ao
Conselho de Se gurança, o Brasil tem pautado sua
atuação pela defesa do pri mado do direito internaci onal, o respe i to à Carta das Nações Unidas e o ple no cumprimento das resoluções do CSNU. Por princípio e coerente com sua tradição de convivência
externa pacífica, o Governo brasileiro tem-se mani festado reiteradamente em favor de soluções nego ciadas para as crises de que se ocupa o Conselho
de Segurança.
Tendo em vista que, como já assinalado, a composição do Conselho de Segurança, sobretudo no
que diz respeito à categoria de membros permanentes, reflete a realidade de poder do fim da II Guerra
Mundial, muitos países, inclusive o Brasil, têm propugnado por uma reformulação da composição do
Conselho, de modo a torná-lo mais representativo da
realidade atual. Para o Brasil, é necessário que haja
um aumento de membros tanto na categoria de membros permanentes como na de membros não-permanentes. Na primeira (permanentes) o Brasil têm defendido que países em desenvolvimento devem ser
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contemplados, o que daria mais representatividade e
Legitimidade às decisões do Conselho. O Brasil tem
assinalado de forma sistemática que reúne todas as
condições para ocupar um assento permanente no
Conselho de Segurança.
O assunto da reforma do Conselho é, no entan to, controvertido, o que sugere não seja o tema equa cionado no curto prazo.
V. A Participação do Brasil em Operações de
Manutenção da Paz
O Brasil participa tradicionalmente em operações de manutenção da paz, uma das atividades
mais visíveis e importantes das Nações Unidas no
que concerne à defesa da paz e da segurança inter nacionais. Desde 1956, quando contribuiu com um
batalhão de infantaria para a Primeira Força de
Emergência das Nações Unidas (UNEF 1). o Brasil
já participou de 28 operações de manutenção e mis sões civis das Nações Unidas. Nos anos 1990, o
Brasil integrou missões das Nações Unidas na Áfri ca (Angola, África do Sul, Moçambique, Libéria.
Uganda), América Latina (El Salvador, Nicarágua,
Guatemala) e Ásia (Camboja e Timor-Leste). A par ticipação brasileira envolveu tropas, observadores
militares, policiais e pessoal civil (observadores elei torais). A mais importante participação brasileira nos
últimos anos deu-se na UNAVEM III, em Angola,
missão para a qual o Brasil enviou, durante cerca de
dois anos, cerca de 1.100 militares e policiais.
Atualmente, o Brasil continua participando das
missões de manutenção da paz com a cessão de ob servadores militares e policiais, tropas, oficiais de Li gação e pessoal de Estado-Maior para cinco missões
das Nações Unidas: Angola (IINMA), Guatemala
(MINUGUA), Croácia (LTNMOP), Timor-Leste
(UNMISET) e Chipre (UNFICYP, na qual dois milita res brasileiros integram o batalhão argentino). O mai or contingente está em Timor-Leste, com cerca de 80
homens, entre tropas, observadores militares e polici ais e oficiais do Estado-Maior.

67
Terça-feira

17

26125

ser ressarcidos por gastos incorridos com equipamentos e contingentes militares cedidos às missões
de paz.
Dando seguimento à prática de dirigir-se aos
Estados membros, o Subsecretário-Geral de Administração das Nações Unidas. Joseph Connor, expôs, em 21-10-2002, que a situação financeira apre sentara significativa melhora com relação a 2001.
Conforme dados divulgados pelo Secretariado, a
Organização apresentou fluxo de caixa suficientemente estável – aspecto que, no entanto, não evitou
a transferência de recursos (a chamada prática do
“cross borrowing”) entre os três orçamentos (regular,
operações de paz e tribunais penais internacionais
da Antiga Iugoslávia e de Ruanda).
Segundos dados divulgados em outubro último, Estados Unidos, Brasil e Argentina respondem
por 90% do montante dos débitos apenas ao orçamento regular da Organização. Os débitos acumulados pelo Brasil se distribuem da seguinte forma: i)
orçamento regular, USD 44 milhões; ii) tribunais penais, USD 9,2 milhões; e iii) operações de manutenção da paz, USD 32 milhões.
No exercício de 2003, quota de rateio do Brasil
ao orçamento regular será de 2,39% (cerca de USD
30,7 milhões anuais).
Em 11/12, a Secretaria de Estado autorizou o
pagamento de USD 10.289, 910 milhões às Nações
Unidas, com a finalidade de amortizar parcialmente
os débitos do Brasil aos orçamentos regular, das
Operações de Paz, e dos tribunais ad hoc do Conselho de Segurança. O Brasil deve ainda às Nações
Unidas um total de cerca de USD 74 milhões.
VII. Reforma Administrativa e Programática das
Nações Unidas

VI. Situação Financeira das Nações Unidas

Nos últimos anos. o processo de modernização da Organização se tem concentrado nas propostas contidas no documento Reviewing the UN: a
programme for reform” de 1997.

O debate sobre a situação financeira costuma
convergir para a questão do pagamento dos débitos
em geral – circunstância que costuma singularizar a
situação do Brasil. A inadimplência gera conseqüên cias não apenas para o fluxo de caixa da Organiza ção, senão também para os países em desenvolvi mento contribuintes de tropas. que, na prática, termi nam por financiar parcela considerável das ativida des regulares das Nações Unidas ao deixarem de

A racionalização dos métodos de trabalho da
Organização é matéria que suscita polêmicas, pois
envolvem, em alguns casos, cortes de gastos em
áreas consideradas fundamentais (políticas de informação pública, treinamento de pessoal, investimentos em tecnologia da informação, por exemplo) pelos países em desenvolvimento.
Outro aspecto da reforma envolve a modernização da sede da Organização em Nova York. Trata-se
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do “Capital Master Plan”. Durante a 57 AGNU, deu-se
início à discussão do relatório do Secretário-Geral sobre a matéria – relatório pormenorizado, de mais de
mil páginas, contendo informações adicionais sobre a
reforma. Estimativas iniciais prevêem despesas da ordem de USD 1,29 bilhão para concluir a reforma das
instalações da sede da ONU.
VIII. Reforma do Conselho de Segurança
Originalmente concebido como um foro inte grado por 11 membros (5 permanentes e 6
não-permanentes). numa Organização que, em
1945. congregava apenas 53 membros, o Con se lho de Se gurança. du rante a década de 1960 foi
reformado para incorporar 4 novos membros
não-permanentes. de modo a dar conta da impres sionante expansão do nú mero de Estados-mem bros das Nações Unidas na esteira dos processos
de descolonização na África, Ásia e Caribe.
Mais recentemente, a partir de 1992, encerra da a Guerra Fria, em função das novas expectativas
geradas pelo consenso entre seus membros perma nentes e conseqüente ativismo do Conselho na criação de operações de paz, foi retomada a discussão
sobre a reforma do Conselho de Segurança. Os te mas em debate no Grupo de Trabalho da Assem bléia Geral criado especialmente para debater o as sunto não se cingem apenas à composição do ór gão, número total de membros e divisão dos novos
membros em categorias, mas também abarcam
questões igualmente importantes, relativas a seus
métodos de trabalho, especialmente quanto ao po der de veto dos atuais cinco membros permanentes.
A LVI Sessão da Assembléia Ge ral das Na ções Uni das aprovou o rela tó rio do Gru po de Tra balho so bre a re for ma do Con selho e a reco men da ção de que a ques tão siga sob análise na LVII
Ses são da Assembléia Geral. ini ciada em se tem bro de 2002.
A par ti ci pa ção bra sileira nes se debate, o
qual deve se prolon gar ainda por longo tempo, é
ani ma da pela dispo si ção de aperfeiçoar o Con se lho com re la ção a seus métodos de trabalho e de
favorecer a am pliação do núme ro de seus mem bros nas duas categorias, de modo não discri mi natório. O Brasil já se ma nifestou pronto a aceitar
as responsabilidades decor ren tes da condição de
mem bro perma nen te do Conse lho de Segurança,
se a isso for chama do pela co mu ni da de inter na ci onal. Nes se sen tido, Rússia e Alema nha já decla raram que vêem o Brasil como País qualificado
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para ocupar cadeira de membro permanente do
Conselho de Segurança.
IX. Tribunal Penal Internacional
A criação do Tribunal Penal Internacional (TPI)
representa um marco na evolução do direito internacional contemporâneo e deverá ajudar a ordenar e
normatizar os novos anseios da sociedade mundial no campo da pro moção e proteção dos direitos
humanos e da segurança. O TPI deverá processar
e julgar os responsáveis pe los cri mes mais graves
que afetam os sentimentos mais elementares de
humanidade. O Estatuto de Roma entrou em vigor
em 1 de julho de 2002 e, atualmente, conta com
87 Estados-membros.
O Brasil participou ativamente dos trabalhos
que culminaram na criação do TPI, tendo ressaltado,
em diversas oportunidades, seu comprometido com a
defesa da integridade do Estatuto de Roma, que ratificou em 20 de junho de 2002.
O Brasil anunciou a candidatura de Sylvia Hele na de Figueiredo Steiner, Juíza de Segunda Instância
do Tribunal Federal de Recursos da 3ª Região (São
Paulo), para ocupar uma das vagas de juiz do TPI, na
eleição prevista para o período de 3 a 7 de fevereiro
de 2003, em Nova York. A candidata brasileira é especialista em direito penal.
X. Terrorismo
O Governo bra sileiro tem reiterado seu total
re pú dio a todas as formas e ma nifestações de
terrorismo, em cum pri men to a dis positivo cons ti tu ci o nal e aos acor dos in ter na ci o na is so bre o as sunto, bem como tem advogado a posição de que
o com bate ao terro ris mo in ter na ci o nal deve va ler-se de todos os me ios compa tí ve is com a Car ta das Na ções Unidas e outras nor mas de Direito
Internacional. A ques tão do com bate ao ter roris mo não deve ofus car, no entanto, a luta contra as
de si gual da des só ci o e co nô mi cas pre valecentes
no mun do, que cri am as con di ções pro pí ci as ao
desenvolvimento des se fenômeno.
Até o momento, foram adotados 12 instrumentos jurídicos sob a égide das Nações Unidas e da
Agência Internacional de Energia Atômica para
combater o terrorismo internacional. Todos os diplomas estão em vigor. Os acordos celebrados buscam
tipificar os atos terroristas de acordo com a conduta
delituosa perpetrada, compondo progressivamente
uma espécie de “catálogo de atos terroristas”, devido à falta de consenso internacional sobre a definição do conceito de terrorismo.
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Estão sendo adotadas as providências neces sárias para vincular o Brasil aos referidos instrumen tos internacionais. O Governo brasileiro ratificou
nove acordos; três encontram-se em tramitação no
Congresso Nacional.
XI. Iraque
A Resolução nº 1441 (2002) do Conselho de
Segurança das Nações Unidas (CSNU) estabelece
novos parâmetros para o desarmamento do fraque,
oferecendo mecanismo para a regularização de
suas relações com as Nações Unidas.
O Governo iraquiano manifestou sua intenção
de cooperar e aceitar os termos da Resolução nº
1441 (2002), comprometendo-se a facilitar o acesso
pleno e irrestrito a todos os lugares indicados pelos
inspetores para averiguação, inclusive nos palácios
presidenciais. Em 7-12-2002, o Governo do fraque
apresentou declaração sobre o desenvolvimento de
seus programas de armas químicas, biológicas, nu cleares e mísseis.
O Governo brasileiro apoiou a ação decidida
do Conselho de Segurança, reiterando seu compro misso com o multilateralismo como meio legitimo
para tratar de questões relativas à paz e à segurança internacionais e fez apelo ao Governo iraquiano
para que aceite e cumpra integralmente os termos
da resolução aprovada. O uso da força somente
sem justificável caso o fraque não cumpra os dispo sitivos da Resolução 1441 (2002) e somente após
deliberação do CSNU sobre o assunto.
(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

MENSAGEM Nº 365, DE 2002
(Nº 1.115/02, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal.
Nos termos o art. 52 inciso III, alínea f, da
Constituição Federal, combinado com o art. 2º da
Lei nº 10.411, de 26 de fevereiro de 2002, submeto
à consideração de Vossas Excelências o nome do
Senhor Wladimir Castelo Branco Castro para exer cer o cargo de Diretor da Comissão de Valores Mo biliários – CVM, com mandato de quatro anos.
Brasília, 16 de setembro de 2002. – Fernando
Henrique Cardoso.
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AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DE
MINAS E ENERGIA
Nº 272/2002, de 11 do cor ren te, en ca mi nhan do as in for ma ções, em res pos ta ao Re que ri -

Dezembro de 2002

mento nº 508, de 2002, do Senador Roberto Saturnino.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao Arquivo.
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DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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OFÍCIO
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Nº 951/2002, de 12 do corrente, comunicando a
aprovação do Projeto de Lei do Senado nº 128, de
2002 - Complementar (nº 347/2002-Complementar,
na Câmara dos Deputados), de autoria do Senador
Lúcio Alcântara, que altera dispositivos da Lei Com plementar nº 87, de 13 de setembro de 1966, que dis põe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal
sobre operações relativas à circulação de mercadori as e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, e dá outras providências.
(Projeto enviado à sanção em 12-12-2002)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que o Projeto de Decre to Legislativo nº 769, de 2002, lido anteriormente, terá
o prazo de quarenta e cinco dias para tramitação, nos
termos do art. 223, § 1º, da Constituição Federal, e,
de acordo com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
poderá receber emendas pelo prazo de cinco dias
úteis perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Encer rou-se no último dia 12 o prazo para apresentação de
emendas ao Projeto de Resolução nº 73, de 2002, de
autoria do Senador Ricardo Santos, que dispões so bre formalidades e critérios e formalidades para a
apreciação dos atos de outorga e renovação de con cessão, permissão e autorização para o serviço de
radiodifusão sonora e de sons e imagens e revoga a
Resolução do Senado Federal nº 39, de 1992.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, e Diretoria.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
76, inciso III, do Regimento Interno, fica extinta, sem
emissão de Relatório Final, a Comissão Temporária
Interna, criada pelo Requerimento nº 639, de 2000,
de autoria do Senador Roberto Freire, destinada a
acompanhar as relações bilaterais, particularmente
as comerciais, de Brasil e Canadá, tendo em vista os
contenciosos nas relações de comércio internacional
entre esses dois países.
O Requerimento nº 639, de 2000, vai ao Arquivo.
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O SR. PRESIDENTE (Edson Lobão) – A Presidência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
76, § 4º. do Regimento Interno, fica extinta, sem que
tenha sido instalada, a Comissão Parlamentar de
Inquérito, criada pelo Requerimento nº 146, de 2001,
tendo como primeiro signatário o Senador Mozarildo
Cavalcanti, destinada a investigar, no prazo de 180
dias, as demarcações de áreas indígenas na Amazônia, notadamente na Faixa de Fronteiras.
O Requerimento nº 146, de 2001, vai ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 728, DE 2002
Requeiro, na forma do art. 222 do Regimento
Interno, um voto de apulso pela posse do professor
Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo no cargo de Diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal
de Minas Gerais – UFMG, em Belo Horizonte,
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2002. –
Senador Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência encaminhará o voto de aplauso solicitado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidas as seguintes:
Excelentíssimo Senhor
Senador Ramez Tebet
Presidente do Senado Federal
Brasília – DF
Senhor Presidente,
Tendo sido eleito Vice-Presidente da República
nas eleições do dia 27 de outubro de 2002, e devendo
tomar posse no dia 1º de janeiro de 2003, venho por
intermédio do presente, abdicar o mandato de Senador da República pelo Estado de Minas Gerais, com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2003.
Brasília, 11 de dezembro de 2002. – Senador
José Alencar.
Senhor Presidente,
Tendo sido eleito Governador do Estado da Ba hia nas eleições do dia 6 de outubro de 2002, e devendo tomar posse no dia lº de janeiro de 2003, venho
por intermédio do presente renunciar ao mandato de
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Senador da República pelo Estado da Bahia, com
efeitos a partir de 1º de janeiro de 2003.
Sala das Sessões, 12 de dezembro de 2002. –
Senador Paulo Souto.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – As comu nicações lidas vão à publicação, na forma regimental.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO Nº 729, DE 2002
Na forma do disposto no art. 258 do Regimento
Interno, requeremos que o PLS nº 185, de 2002, passe a tramitar em conjunto com o PLS nº 210, de 2000,
por disporem sobre a mesma matéria.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2002. –
Francelino Pereira, Relator.
REQUERIMENTO Nº 730, DE 2002
Na forma do disposto no art. 258 do Regimento
Interno, requeremos que a Proposta de Emenda à
Constituição nº 24, de 2001, passe a tramitar em con junto com as Propostas de Emenda à Constituição
nos 41, de 1999, e 5, de 2001, por disporem sobre a
mesma matéria.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2002. –
Francelino Pereira, Relator.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os re querimentos lidos serão publicados e posteriormen te incluídos na Ordem do Dia, nos termos do art.
255 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Há ora dores inscritos.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden te, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Eu gostaria
que V. Exª me inscrevesse para uma comunicação
inadiável assim que for oportuno.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Se V. Exª
desejar, poderá fazer uso da palavra neste momento.
O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR) – Sr. Presiden te, gostaria de saber o tempo previsto para o meu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sena dor Osmar Dias, V. Exª dispõe de cinco minutos.
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O SR. OSMAR DIAS (PDT – PR. Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na semana passada, houve, neste plenário, alguns discursos de despedida, como o dos Senadores Paulo Souto, Bernardo
Cabral e José Alencar.
Não me manifestarei para despedir-me, porque
estarei no Senado no próximo ano. Porém, registro
uma posição que me parece justa: agradeço a uma
pessoa que teve, durante os oito anos do meu man dato, uma postura de absoluto respeito e de absoluta
conduta ética comigo. Estou falando do meu atual suplente Pedro Seleme.
Acredito ser justo o meu agradecimento, porque
exerci o meu mandato durante todo o tempo sem li cenciar-me, e ele soube entender que, como eu havia
sido eleito Senador da República, era meu dever es tar aqui cumprindo o meu mandato integralmente. Tenho por princípio que, quando nos elegemos Senadores da República, temos o dever, a não ser por motivo
de força maior, de desempenhar a nossa missão no
Senado e cumprirmos nosso mandato integralmente.
Foi o que procurei fazer e apresentei muitos projetos e emendas – algumas aprovadas, muitas não.
Mas o importante, Sr. Presidente, é reafirmar que, na
política, vale muito essa postura de lealdade que teve
o empresário paranaense Pedro Seleme.
Evidentemente, rezo para que todos aqueles
que assumam uma suplência de Senador possam ter
a mesma conduta de respeito ao mandato conquistado nas urnas e de absoluta postura ética, compreendendo que essa incumbência pertence mesmo ao titular. O suplente deve comportar-se de forma elegante e educada, aguardando, numa eventualidade, as sumir o mandato e entendendo que, se o momento
não surgir, o titular deve cumprir sua missão até o fim.
Assim o fiz em meu primeiro mandato e pretendo agir do mesmo modo agora, a não ser que haja um
motivo muito forte para que eu, num dia, me licencie
do Senado, não cumprindo o próximo mandato integralmente.
Obviamente, esse agradecimento ao empresário Pedro Seleme tem uma razão. Não terei outra
oportunidade de registrar minha gratidão, porque entraremos em recesso no fim desta semana e meu atual mandato termina no final de janeiro. Mas posso dizer, Sr. Presidente, que tive a honra de ter como meu
suplente o Sr. Pedro Seleme, empresário honrado,
pessoa digna, coerente, de respeito e de uma postura
ética inquestionável. Foi para mim, portanto, uma
grande honra poder contar com ele na minha chapa.
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Tenho cer teza de que se eu, um dia, tivesse que dei xar o Senado por 120 dias, como reza a Constituição
no caso de licença para assunção do suplente, eu es taria aqui sendo representado à altura, com a mesma
decência, dignidade e respeito ao povo do meu Esta do e do meu País, porque sei que ele faria isso.
Esse era o registro que eu gostaria de fazer na
tarde de hoje, Sr. Presidente, para não perder a oportunidade, já que, durante estes oito anos de mandato,
eu não tinha ainda feito essa manifestação para agra decer ao meu suplente Pedro Seleme.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Carlos Patrocínio, por per muta com o Senador Lúcio Alcântara, por vinte minu tos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, embora o Ple nário ainda esteja um pouco esvaziado, gostaria de
fazer o meu discurso de despedida desta Casa, até
porque certamente será difícil uma nova oportunida de, uma vez que inúmeros Srs. Senadores haverão
de aproveitar este ocaso dessa Sessão Legislativa
para se despedir de seus queridos Colegas, daqueles
grandes homens brasileiros que tivemos a oportuni dade de conhecer durante a nossa estada aqui.
“Um dos maiores sofrimentos do ser humano
está na imensa necessidade de ser feliz, já que a feli cidade é como uma borboleta que, quanto mais per seguida, mais foge” – assim considerava o autor ame ricano Nathaniel Hawthorne.
Entretanto, nobres Colegas, venho observando
que o conceito e a busca da felicidade variam em fun ção de muitos elementos e, entre esses, o mais im portante é a faixa etária em que o indivíduo se encon tra.
Assim pensando, e sendo este um discurso de
despedida, permitam-me V. Exªs um pequeno retros pecto autobiográfico e ligeiramente filosófico.
Quando bastante jovem, ainda nos primeiros
anos da universidade, caiu-me em mãos um texto do
grande inventor Thomas Alva Edison, segundo o qual
“felicidade é viver na própria fazenda, longe das con dições artificiais da cidade, tirando o sustento do solo
com um jardim em frente, uma família saudável e normal e contribuir para as pequenas alegrias domésti cas”. Em busca dessa felicidade, empenhei-me em
cursar a faculdade de Medicina, em Minas Gerais, e
depois me desloquei, recém-casado, para o então
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norte goiano, hoje Estado do Tocantins, fixando-me
no Município de Araguaína.
Naquela cidade, exerci a Medicina durante 19
anos, precisando superar os obstáculos da falta de recursos técnicos, humanos e tecnológicos, principalmente no início da profissão. Aos poucos, em contato
com as carências da população mais pobre e a dura
realidade do interior do Brasil, concluí, como o escritor francês Louis Pawels, que é difícil ser feliz: requer
espírito, energia, atenção, renúncia e uma espécie de
cortesia que é bem próxima do amor; que é uma gra ça ser feliz, e que um homem digno deste nome
liga-se à felicidade como a um mastro em tempo ruim,
para conservar a si mesmo. Deste ângulo, é um dever
ser feliz; uma generosidade.
E assim pensava, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando, há 14 anos, aportei a esta Casa Legislativa. Eu havia investido toda a minha energia e
dedicação em defesa da saúde e da vida daquela parcela da população brasileira que habitava um rincão
distante da capital do Estado e da capital do País. E
aquele povo entregou-me, em troca, sua confiança.
Fez-me depositário dos seus sonhos de progresso,
da expectativa de melhores condições de vida, da esperança de um futuro mais justo e mais humano para
seus descendentes.
A Constituição de 1988 havia criado o Estado do
Tocantins, dando representatividade – e, portanto,
voz e voto – àquela gente, antes praticamente aban donada nas lonjuras dos rios e das matas e na vastidão do cerrado. De todo o imenso território, apenas
dois nomes eram lembrados: o Bico do Papagaio e
Xambioá, sempre associados a conflitos, morte e violência.
Assim cheguei ao Senado Federal, em 1989,
trazendo nos ombros a carga da responsabilidade de
um Estado recém-criado, com toda a inexperiência de
quem conhecia bastante o sofrimento humano, mas
não a vida pública, a carreira política. Embora partilhasse essas responsabilidades com os nobres Senadores Moisés Abrão e Antônio Luiz Maia, os pontos
de vista muitas vezes divergiam. Em resumo, citando
o grande Olavo Bilac, “a alma de sonhos povoada eu
tinha”.
E atirei-me, com afinco, ao trabalho: estudar as
proposições em tramitação, manter-me atualizado
com a leitura de jornais e revistas; estar atento às in formações da mídia; atender às pessoas que me procuravam... em suma, cumprir a rotina diária que todos
conhecemos tão bem e à qual nos acostumamos.
Era urgente adaptar-me ao mandato e corresponder aos desafios desse universo envolvente que é
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o Congresso Nacional. Para fazê-lo, optei por aplicar
à nova realidade a estratégia que bem conhecia, a ótica do médico. Foi este o eixo de toda a minha ativida de parlamentar, ao longo dos 14 anos ininterrupta mente dedicados ao Estado do Tocantins e à Pátria:
primeiro, o diagnóstico, as informações que retrata vam a situação, o fato, a crise; segundo – e sempre
que possível – as ações preventivas; terceiro, o mais
comum, a tentativa de erradicação dos males, objeti vando o retorno à homeostase – ao equilíbrio.
Como temas principais, voltei-me para a saúde
e para a educação – bases insubstituíveis da vida e
do progresso de qualquer povo. Em decorrência, as
questões sociais constituem o fulcro da maioria dos
discursos e das proposições que apresentei. Os de mais estão a elas relacionados de alguma forma,
como a precária situação dos idosos.
Fomos nós, Sr. Presidente, em companhia do
saudoso Senador Jutahy Magalhães, que instituímos
e aprovamos o Estatuto do Idoso, eu como Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal
e ele como Relator da lei em vigor hoje do Estatuto do
Idoso, que diz respeito à política do idoso.
Não pretendo cansar V. Exªs com a relação de talhada da minha vida política, nela incluídos os car gos, comissões, trabalhos, comissões diplomáticas
etc. Desejo apenas ressaltar as atividades que tive a
satisfação de ver concluídas – o que é difícil e, portan to, raro nesta Casa Legislativa. Sintetizo esses resul tados nos assuntos a seguir, sem preocupação de ordem valorativa ou cronológica.
Sr. Presidente, lembro-me de que, quando dei xava esta Casa para assumir o Governo de São Paulo
– e havíamos acabado de aprovar o Estatuto do Idoso
–, o então Senador Mário Covas me disse: “Você é um
aquinhoado pelo destino, porque nunca consegui
aprovar um projeto de lei nesta Casa”. O querido
ex-Governador Mário Covas disse-me isso. É por isso
que chamo a atenção das dificuldades que temos
para fazer valer nossas idéias.
1. Fui Relator da Comissão Parlamentar Mista
de Inquérito destinada a estudar a incidência de esterilização em massa das mulheres no Brasil (1993), e a
Senadora Benedita da Silva, hoje Governadora do
Rio de Janeiro, foi Relatora. Entre as conclusões
apresentadas, encontrava-se o PL nº 3.633/96, que
deu origem à Lei nº 9.263/96, a Lei do Planejamento
Familiar, cujos vetos presidenciais foram sensata e
corajosamente derrubados por este colendo Plenário.
2. Ao constatar que a privatização das teleco municações no Brasil era um processo irreversível e
que a deficiência do Estado do Tocantins nesse setor

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

impedia o interesse das grandes empresas, empenhei-me em conseguir a criação de uma Vice-Presidência da Telegoiás, com o objetivo de realizar os in vestimentos e demais procedimentos necessários.
Hoje, vilarejos tocantinenses que nem constam do
mapa dispõem desse serviço essencial. E o mais im portante, Sr. Presidente: o ICMS da telefonia do nos so Estado, que ia todo para Goiás, passou a ficar no
Tocantins. Digo isso para se aquilatar o valor de um
Senador quando pretende representar de fato o seu
Estado.
3. Todos os Parlamentares tocantinenses se
preocuparam com a evasão de jovens do Estado para
outras Unidades da Federação em busca de cursos
superiores, gratuitos ou não. Sabendo ser a criação
de instituições de ensino uma competência específica
do Poder Executivo, concluí que de nada adiantaria
apresentar um projeto de recomendação a essa outra
área governamental; além de inócuo, seria demagógico e repetitivo, pois existiam dezenas de proposições
desse teor no Senado e na Câmara. Preferi trilhar caminho mais árduo, mas que era o único que poderia
dar resultados. Elaborei uma Exposição de Motivos
ao Presidente da República em que deixava claro que
o Tocantins era o único Estado da federação que não
dispunha de nenhuma instituição federal de nível su perior. Após conseguir adesão de toda a bancada do
Senado Federal – a quem reitero, mais uma vez, o
meu agradecimento, Sr. Presidente –, iniciei uma
via-sacra incansável, do Palácio do Planalto ao Ministério da Educação. Vi o trabalho dar frutos, e os louros
dessa vitória foram bastante disputados, mas o que
importa é que a juventude tocantinense pode, agora,
desfrutar de um ensino superior federal em sua pró pria terra. Isso também é cidadania.
4. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, concernente ao ano de 1996 determinava que a União
não construiria edificações públicas nos Estados da
federação, a exceção do Distrito Federal. Ora, nobres
colegas, o meu Estado do Tocantins, recém-criado,
preparava-se para implantar essas entidades, arcando com todas as despesas – e todos sabemos a grande significação dessas instituições no que tange à receita do INSS. Também a instalação da capital em
Palmas, em sítio até então desabitado, exigia a cons trução de prédios públicos próprios. Tive a satisfação
de ver aprovada uma emenda que, com o apoio da
Bancada Tocantinense, incluiu o nosso Estado num
regime de exceção, ao lado do Distrito Federal, o que
considero uma questão de justiça.
5. A construção da Ferrovia Norte-Sul deverá
projetar o Brasil no mercado internacional, especial-
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mente quanto à redução dos preços dos nossos pro dutos de exportação, com destaque para a soja e possivelmente, na nossa região, para o gado. Além disso,
constituirá um eixo de desenvolvimento do interior do
País, agilizando a movimentação dos produtos nos
dois sentidos: norte e sul. Emendas oportunamente
apresentadas permitiram recursos necessários à
construção de trechos da ferrovia em território tocan tinense, o que vem a estimular a produção, o escoa mento de mercadorias, o recebimento de insumos e
equipamentos, o transporte de pessoas, além de a viabilizar efetivamente a intermodalidade de transporte
– hidrovia, ferrovia e rodovia.
6. A atuação como Presidente da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito do Setor Farmacêuti co, em 1995, destinada a examinar sua situação, fortaleceu a minha concepção de que era urgente en contrar uma solução para a população mais carente,
que se via impossibilitada de adquirir os medicamen tos necessários. Assim, empenhei-me na campanha
pelos medicamentos denominados genéricos.
7. Sete das propostas que apresentei à Comis são Mista Especial sobre Segurança Pública, encar regada de analisar os efeitos da violência que assola
o nosso País, eram propostas que já tramitavam e fo ram aprovadas, ainda que parcialmente.
8. Informado dos benefícios auferidos em todos
os países que implantaram Zonas de Processamento
de Exportação ou similares, participei do esforço que
resultou na criação de 17 ZPEs no Brasil. Tive a satis fação de ver que as obras de infra-estrutura da ZPE
de Araguaína foram concluídas. Resta implantar definitivamente os instrumentos do comércio exterior por
meio de regulamentação do Poder Executivo.
Chamo a atenção do futuro Presidente e de sua
equipe econômica para o fato de que inúmeros paí ses do mundo, entre eles os Tigres Asiáticos, o Méxi co e os Estados Unidos, desenvolveram-se tendo
como base suas Zonas de Processamento de Exportação. O Governo Fernando Henrique Cardoso sem pre foi contrário à idéia, creio que para não desviar o
eixo da grande produção de São Paulo. Temos de im plantar essa política de exportação que gerará em pregos em nosso País.
Uma das primeiras visitas que farei será ao Mi nistro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Luiz Fernando Furlan. Quero mostrar a S.
Exª, em companhia do Presidente da Abrazpe, Asso ciação Brasileira das Zonas de Processamento de
Exportação, a viabilidade desse grande instrumento
de exportação e de geração de emprego e renda.
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9. O transporte interior por via navegável tem
como resultado a integração física, econômica e cultural de estados, regiões, países e continentes. Com
esse objetivo, envidei esforços para que o Corredor
Araguaia/Tocantins se tornasse realidade, fato reconhecido pelo então Ministro dos Transportes, Deputado Odacir Klein, quando da inauguração da hidrovia,
em Nova Xavantina, MT, e em Xambioá, no meu Estado do Tocantins.
Permitam-me os nobres Pares sugerir-lhes empenho em produzir maior integração das Mesas Diretoras das duas Casas Legislativas, para que haja
mais presteza na tramitação das proposições. Observo que o Plenário desta Casa sempre discute e vota
propostas originárias da Câmara em maior volume
que as por nós apresentadas. Considero que deveria
haver reciprocidade, o que não ocorreu ao menos nos
últimos 14 anos.
Despeço-me do Senado, porém, com a alegria
de ter visto nove proposições minhas aprovadas nesta Casa, como, por exemplo, o PLS nº 59/96, que cria
a obrigatoriedade de eclusas e de equipamentos e
procedimentos de proteção à fauna aquática, quando
da construção de usinas e barragens, que aguarda a
decisão dos egrégios Deputados Federais, desde o
ano de 1997 e que já foi analisado e elogiado em todo
o País pelos interessados na questão ambientalista.
Há ainda o PLS nº 224/91, que determina o pagamento de acionistas das sociedades anônimas, que foi encaminhado à Câmara em 1994, e o PLS nº 257/89, relativo à exploração das riquezas materiais do solo,
dos rios e dos lagos em terras indígenas, que foi en caminhado à outra Casa do Congresso, em 1990 etc.
Outro motivo de realização pessoal é constatar
que alguns temas que defendo e que não despertaram atenção quando os apresentei voltam agora à
consideração, tais como a necessidade de mudança
das datas de posse dos membros do Poder Executivo
Federal e Estadual. Com efeito, Sr. Presidente, quase
se implantou uma nova data, a toque de caixa, para
que o Presidente eleito pudesse tomar posse no dia
06 de janeiro de 2003. Apresentei uma emenda que
está dormitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desde junho de 1990 e que propõe
mudança da data de posse do Presidente da República e dos Governadores de Estado.
Defendi a permanência no serviço público de
funcionários competentes e com direito à aposentadoria, o estabelecimento de um percentual anual de
reajuste do salário mínimo que evite as paralisações
e greves, tão prejudiciais à população e à economia, e
o voto facultativo, uma das minhas propostas de
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emenda constitucional recentemente apensada à do
Senador Sérgio Machado e aprovada pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e também – cre io – por esta Casa.
No caso da proposta do voto facultativo, tem
toda a razão o ilustre Senador Iris Rezende, ao con cluir que a obrigatoriedade do voto no Brasil é um
constrangimento legal e tem caráter negativo por
obrigar o eleitor a exercer algo que deveria constituir
um direito.
Durante quatro anos, exerci as atribuições de 2º
Secretário da Mesa Diretora desta Casa, sob a com petente Presidência do preclaro Senador Antonio
Carlos Magalhães – que felizmente para cá está vol tando. Além da oportunidade de melhor conhecer o
funcionamento desta grande engrenagem que é o Senado Federal, ressalto dois momentos que considero
marcos de grande importância para esta Casa e para
o Poder Legislativo em suas três instâncias: a implan tação da Unilegis e do Interlegis.
A Unilegis é um projeto de minha autoria, em
nome da Mesa do Senado Federal, e já está funcio nando a Universidade do Legislativo Brasileiro, instituição capaz de criar lideranças políticas e cursos de
excelência em gestão administrativa.
Empenhei-me de coração para que essas duas
instituições se tornassem realidade, tendo sido o rela tor do empréstimo solicitado ao Banco Interamerica no de Desenvolvimento – BID, que possibilitou a con cretização do Projeto Interlegis.
Sr. Presidente, peço apenas um pouquinho de
tolerância, e também aos queridos Colegas que de sejam apartear-me. Logo darei a palavra a V. Exªs
com muita honra e com muita alegria.
Sr. Presidente, honrou-me, sobremaneira, re presentar esta Casa do Congresso Nacional e o nos so País em eventos importantes realizados na Itália,
na Austrália, na Coréia do Norte, no México e no Chile. Também as honrarias e condecorações da Mari nha, da Aeronáutica e do Estado de Tocantins repre sentam momento de grande emoção, da mesma for ma que a participação como membro titular ou su plente de diversas comissões permanentes e especi ais, destacando-se a Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização, dentre outras.
Foram muitas as tarefas que me foram confia das nesses 14 anos, e procurei executá-las da melhor
forma possível. À medida que entendia melhor o pro cesso legislativo e que via, em cada um dos nobres
Senadores, um mestre com quem sempre se pode
aprender, modificou-se, outrossim, meu conceito de
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felicidade. Hoje, concordo com o historiador grego Tucídides, para quem o segredo da felicidade é a liberdade e o da liberdade é a coragem.
Fiel aos valores e princípios que norteiam a minha vida e sob essa nova concepção de liberdade, comecei a preocupar-me com o desvio dos caminhos
anteriormente traçados para o meu Estado do Tocantins. Passei a observar os mesmos erros que têm inviabilizado outras Unidades da Federação. Aqueles
que me conhecem de perto sabem que não é da minha natureza tergiversar. Não sou homem de usar de
subterfúgios nem de atitudes sub-reptícias. Por essas
razões, Sr. Presidente, optei por filiar-me ao Partido
Trabalhista Brasileiro, cuja Liderança exerço nesta
Casa.
Nobres Colegas, o Brasil vive um novo momento, em que a esperança popular se encontra exacerbada. Cumpre ressaltar a importância do pacto social
que se pretende e do Projeto Fome Zero. Paralelamente, que se faça uma oposição responsável, tendo
em vista sempre o melhor para a Nação. Rogo tam bém a cada um dos meus nobres Pares que se empenhem, a ferro e fogo, na luta contra a corrupção neste
plenário, no Executivo Estadual ou participando do
próximo Governo.
O 70º lugar no “ranking da roubalheira”, conforme divulgou a revista Veja de 27 de novembro passado, é uma nódoa que deve ser removida. Corruptores
e corrompidos precisam ser punidos e afastados,
para que findem a cultura do “jeitinho brasileiro” e a famigerada “lei de Gerson”. Além disso, como bem situou a reportagem, a corrupção produz pobreza, pois
reduz a arrecadação de impostos e, conseqüentemente, a receita, com resultados perversos na área
social.
Sr. Presidente, tenho dito em meus pronunciamentos que se o Lula diminuir em 50% a corrupção
no País, terá os recursos mais do que necessários
para implantar todos os seus programas sociais e ainda haverá de sobrar dinheiro.
Sr. Presidente, estudos de institutos como o
IPEA chegam a aquilatar a roubalheira per capita no
Brasil e concluem que, se não roubassem tanto, cada
brasileiro teria mais R$6 mil por ano. Ou seja, daria
para resolver o problema de todos.
Se me autorizam os estimados Companheiros
que aqui deverão permanecer, rogo-lhes muita aten ção às flutuações do dólar, às oscilações do preço do
petróleo e de seus derivados e ao grave risco do re torno da inflação. Sei que muitos pensam como eu e
espero que continuem a luta pelas mudanças na ma -

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

triz energética do País – sobre as quais fiz mais de
dez discursos aqui.
Não se pode nem se deve esquecer que o Brasil
tem como produzir energia limpa, sem depender de
combustíveis importados, valorizando e respeitando
os recursos naturais de que somos tão ricos, entre
eles o Sol, os ventos, mas também o Proalcool, que
sempre defendemos nesta Casa.
Para finalizar a lista de pedidos, encareço-lhes a
urgência das reformas estruturais – que se façam to das e completas, como o Brasil precisa: a tributária, a
político-eleitoral, a previdenciária, a judiciária, a da
segurança e tantas outras necessárias ao longo do
tempo.
Devo agora encerrar e deixei para o final os
agradecimentos. Primeiro, ao povo do Estado do Tocantins, que por duas vezes me alçou a este seleto
convívio – e talvez me renovasse a confiança pela terceira vez, se um acidente não me houvesse impedido
de continuar a campanha eleitoral. É quase certo, Sr.
Presidente, pela receptividade à minha candidatura,
que eu teria sido reeleito, apesar das dificuldades na
luta contra o Governo do Estado do Tocantins.
Agradeço, em segundo lugar, a todos os preza dos Colegas, e a cada um em particular, pela aten ção, pela lhaneza de trato, pelas divergências cordia is, por essa convivência fraterna e respeitosa, pelo
muito que aprendi nesta Casa.
Em terceiro lugar, permitam-me os dignos Membros da Câmara Alta expressar ainda uma vez a mi nha grande admiração pela Bancada feminina desta
Casa, não por serem mulheres apenas, mas pela
sensibilidade e desenvoltura com que circulam neste
universo ainda tão masculino, pela competência e
atenção aos graves problemas nacionais, pelas acertadas sugestões que delas recebi.
Por último, mas não menos importante, agrade ço ao corpo de funcionários do meu gabinete e desta
Casa pela dedicação e competência com que sempre
me distinguiram. Sr. Presidente, talvez os funcionári os do Senado Federal sejam os mais competentes
deste País.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, talvez um
dia retorne a esta Casa, se Deus assim o permitir.
Estarei atento aos problemas do meu Estado e do
meu País e às ações do Congresso Nacional, pois
esta venerável instituição faz parte da minha vida.
Penso que cumpri o meu dever e estou em paz com a
minha consciência. Parto com o coração leve, pois te nho certeza de que aqui não fiz nenhum inimigo.
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Se me permitir o eminente Presidente, concedo,
com muita honra, aparte ao eminente Senador Lúdio
Coelho e, posteriormente, à Senadora Emília Fernandes.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
solicita aos Srs. Senadores aparteantes que o façam,
sim, mas se utilizem apenas do tempo regimental de
dois minutos, porque temos ainda diversos outros Senadores que deverão assomar à tribuna com o mes mo objetivo do nosso Colega que se despede.
A Mesa agradece.
O Sr. Lúdio Coelho (Bloco/PSDB MS) – Senador Carlos Patrocínio, no momento em que V. Exª se
despede do Senado, quero dar testemunho do seu
desempenho. V. Exª cumpriu bem o mandato que o
povo de Tocantins lhe conferiu, tratando, aqui, no Se nado, mais de assuntos de interesse da Nação brasileira que do próprio Tocantins. V. Exª foi efetivamente
um Senador da República do Brasil. Desejo que, lá
onde for no seu Tocantins, continue cumprindo seu
elevado espírito patriótico, seu dever para servir bem
ao nosso País. Pena que não tenha regressado ao
Senado.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Agradeço-lhe as palavras, eminente e grande amigo,
que muito admiro, Senador Lúdio Coelho.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Permite-me V. Exª um aparte, Senador Carlos Patrocínio?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Com muita satisfação, ilustre Senadora Emilia Fernandes.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Senador Carlos Patrocínio, neste momento em que V.
Exª faz este pronunciamento de encerramento de seu
mandato, não posso deixar de registrar a forma res peitosa e cordial com que sempre tratou os colegas
nesta Casa. Nós, até por proximidade das nossas
bancadas – a de V. Exª se situa atrás da bancada do
Rio Grande do Sul, mas, evidentemente, ocupa posição não menos importante –, compartilhamos e tro camos idéias muitas vezes diferenciadas do ponto de
vista ideológico. Entretanto, demonstrou sempre
grande sensibilidade e capacidade de trabalho. Médico competente, de renome, demonstrou – e aí eu re colho os cumprimentos à Bancada feminina feitos por
V. Exª em seu pronunciamento como forma de parceria nos grandes temas em debate, relacionados às
questões de saúde da mulher. V. Exª nos auxiliava
muito, inclusive, com os seus conhecimentos médicos. Tenho certeza de que, se não fosse o problema
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de saúde que o acometeu, V. Exª retornaria a esta
Casa. Por ter se acidentado, V. Exa não concorreu
nestas últimas eleições. Entre a saúde e o mandato,
V. Exª optou pela primeira, pois lhe exige um cuidado
especial e, como médico, sabe disso. Então, reitero o
meu cumprimento a V. Exa e registro a satisfação de
tê-lo conhecido e verificado o seu trabalho nesta
Casa em benefício do Estado de Tocantins e do Bra sil. Os meus cumprimentos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Muito obrigado, eminente Senadora Emilia Fernan des. V. Exª bem citou a proximidade das nossas ban cadas. Até por osmose a Bancada do Tocantins
aprendeu muito com V. Exas – com V. Exª e com os
Senadores José Fogaça e Senador Pedro Simon.
Mas o que conta, eminente Senadora, é que mantive mos uma convivência muito harmônica e pacífica.
Sempre tive essa deferência pela Bancada feminina,
porque vejo na mulher, hoje, um motivo de muita es perança para o futuro e para as questões sociais do
País. V. Exª certamente haverá de ocupar um Ministé rio ou uma Secretaria voltada para as questões socia is do Brasil. Sei que o Presidente Lula é inteligente e
haverá de contemplá-la ou de contemplar o Brasil
com a sua presença em um desses órgãos importan tes.
O Sr. Valmir Amaral (PMDB – DF) – Senador
Carlos Patrocínio, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ouço com muita satisfação o eminente Senador Valmir Amaral.
O Sr. Valmir Amaral (PMDB – DF) – Meu ami go, Senador Carlos Patrocínio, V. Exª representa tão
bem o seu Estado do Tocantins. V. Exª era membro da
Mesa, quando cheguei a esta Casa. Tive a felicidade
de ser seu amigo e visitar o seu Estado. Fomos a Ara guaína...
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) – A
Carmolândia.
O Sr. Valmir Amaral (PMDB – DF) – A Carmo lândia. Desde que cheguei a esta Casa, tenho me es pelhado em V. Exª. Como seu trabalho é maravilhoso,
como luta pelo seu Estado e como é querido naquele
Tocantins! Tenho certeza de que, se V. Exª tivesse
sido candidato, teria sido reeleito. Infelizmente, por
causa de um acidente, V. Exª não se candidatou. Tenho certeza de que V. Exª ainda retornará a esta
Casa. Desejo-lhe felicidades. Conte com um amigo
nesta Casa, pois estarei sempre pronto a ouvi-lo e a
assessorá-lo em qualquer assunto de interesse do
seu Estado. Boa sorte, Senador Carlos Patrocínio!
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O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Muito obrigado, eminente Senador Valmir Amaral. V.
Exª tem uma facilidade muito grande em conquistar
as pessoas. De pronto, assim que V. Exª chegou a
esta Casa, já nos aproximamos e tivemos oportunidade de viajar para Tocantins. Estava fazendo força para
que V. Exª comprasse uma fazenda lá, sem medo de
que a sua simpatia pudesse, no futuro, até me tirar
uma eventual reeleição, porque V. Exª representa muito bem o Distrito Federal. Foi um prazer muito grande
ter conhecido V. Exª.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Ouço, com muita satisfação V. Exª.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador Carlos Patrocínio, nobre representante do Estado do Tocantins, estamos vivendo um clima de despedida,
com profundo pesar do próprio Estado e de todos nós.
Em breve, estarei saindo com V. Exª. Nesta Casa, que
costumo chamar de Casa nobre da política brasileira,
acabamos formando amizades e admirando pessoas.
Podemos ter divergências, mas preservamos respeito
mútuo. V. Exª sai de cabeça erguida, com o sentimento do dever cumprido. Trabalhou ativamente como Líder em prol do seu Estado e até em assuntos de interesse nacional, como disse o Senador Lúdio Coelho,
a quem também respeitamos. Como médico, V. Exª
conheceu de perto os problemas da área, não apenas
no Estado do Tocantins mas no Brasil, colocando em
evidência propostas inteligentes. V. Exa deixa nesta
Casa um grande número de admiradores de sua atitude na política. Esperamos que o retorno ao seu Estado seja bem compreendido pelo povo do Tocantins,
como sói acontecer. Lamentamos que o acidente sofrido por V. Exª o tenha impedido de conviver com a
próxima geração de Senadores. Receba os nossos
parabéns, os nossos cumprimentos.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Muito obrigado, Senador Lindberd Cury. V. Exª chegou a esta Casa, dadas as circunstâncias que todos
conhecemos, e, de pronto, conseguiu afirmar-se
como grande Senador e defensor do Distrito Federal
e de toda a vasta região do Centro-Oeste brasileiro. V.
Exª é um homem inteligente, perspicaz e muito preocupado com o destino da nossa Pátria. Lamento que
V. Exª não tenha retornado a esta Casa em virtude
das alianças políticas, mas tenho certeza de que, enquanto V. Exª aqui esteve, prestou relevantes serviços
ao Distrito Federal, ao Entorno de Brasília, ao Estado
de Goiás e, sobretudo, ao nosso País.
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Agradeço o aparte de V. Exª.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Concede-me
V. Exª um aparte?
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Concedo, com muita honra e alegria, um aparte ao
meu eminente Senador e companheiro de Liderança
nesta Casa, Senador Arlindo Porto.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Meu caro Lí der, Carlos Patrocínio, meu coestaduano de Minas
Gerais, do norte do Estado, da cidade de Montes Cla ros, venho, neste momento, com muita alegria, fazer
uma intervenção no pronunciamento de V. Exª, que
não vem à tribuna para despedir-se, mas para fazer
um relato da vida pública ao longo dos últimos 14
anos. Pudemos observar em V. Exª a lhaneza no trato,
o compromisso com a verdade, o respeito ao cidadão
e a vontade de fazer transformações. Dou aqui o meu
testemunho, como liderado de V. Exª, que tanto se
preocupou com o nosso Partido, o PTB, jamais colo cando a questão partidária acima dos interesses do
Senado Federal e da Nação. Cumprimento V. Exª pela
alegria da nossa convivência e, principalmente, pelo
quanto defendeu, nesta Casa, o jovem Estado de Tocantins, que o recebeu ainda na sua fundação. V. Exª,
aqui, conseguiu retribuir o gesto com honradez, digni dade, determinação e vontade de servir. Nós que não
disputamos a eleição voltamos para os nossos Esta dos, junto à nossa família, aos nossos negócios, aos
nossos amigos e àqueles que, como nós, têm o sentimento da responsabilidade e do compromisso. Muito
ainda haveremos de fazer. Ao congratular-me com V.
Exª pelo trabalho realizado, também desejo sucesso
nessa nova etapa de sua vida, que seguramente es tará esperando mudanças substanciais, sempre com
a determinação de fazer mais pelo Estado de Tocan tins e pelo Brasil. Honrado estou de ter sido seu lide rado, mas feliz estou também de termos, durante todo
esse tempo, empunhado a bandeira do nosso PTB,
esse Partido que procurou, nesta Casa, agir sempre
com decoro e dignidade. Desejo que V. Exª seja feliz
ao lado de sua família e que vá com a consciência
tranqüila porque assim agiu ao longo desse tempo.
Parabéns pela sua presença nesta Casa e felicidades
no futuro.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PTB – TO) –
Eminente Senador Arlindo Porto, já tinha o privilégio
de desfrutar de um conhecimento ainda que distante
com V. Exª, que é ligado por laços de grande amizade
à família de minha esposa, que reside em Patos. Posteriormente, tive a oportunidade de acompanhá-lo em
algumas cidades de Minas, inclusive Montes Claros,
quando V. Exª praticamente era o Governador, porque
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representava o então Governador Hélio Garcia em
muitos daqueles eventos. Desde então, a nossa amizade cresceu. Quando Ministro da Agricultura, V. Exª
me deu o grande prazer de ir à minha cidade inaugurar uma das exposições agropecuárias mais impor tantes deste País e o privilégio de se hospedar em minha humilde residência. Desde então, eminente Senador Arlindo Porto, tenho, cada vez mais, nutrido
uma simpatia, uma amizade muito grande por V. Exª e
sua família. Sei o quanto V. Exª é querido nas Minas
Gerais, sobretudo na cidade-modelo que V. Exª construiu, a querida Patos de Minas, que também é a terra
do Senador Valmir Amaral e do Deputado Maurício
Rabelo, que se elegeu agora no Estado do Tocantins.
Sr. Presidente, ao terminar, coloco-me à disposição de cada um, repetindo, prezadas Senadoras e
caros Senadores, que o segredo da liberdade é a co ragem; porque é preciso ter coragem para defender
os próprios ideais com firmeza, mesmo quando não
há possibilidade de vitória.
Quero dizer ainda que leio sistematicamente todos os dias a coluna de um dos grandes escritores
deste País Carlos Heitor Cony, que hoje parece ter
dado um puxão de orelhas em Lula, dizendo que o
Presidente eleito estaria chorando muito, e, se continuasse assim, alguém eventualmente poderia achar
que elas seriam lágrimas de crocodilo. Quero, pela
primeira vez, não concordar exatamente com Carlos
Heitor Cony. Acho que um homem que tem sentimento, que tem responsabilidade com a pobreza do povo
brasileiro e que tem vontade de enfrentar os desafios,
em momentos especiais como aquele de diplomação,
do seu primeiro diploma, conforme citou, pode e deve
chorar. Quero terminar dizendo que estou fazendo um
grande sacrifício e esforço para não chorar no meio
de todos vocês. Muito obrigado. (Palmas!)
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Edison Lobão, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º
Secretário.
Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Mozarildo Cavalcanti, 4º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr Edison Lobão, 1º Vice-Presidente
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa,
ao final desta sessão, cumprirá o seu dever de se manifestar a respeito dos companheiros que se retiram
do plenário por força da perempção de seus respectivos mandatos.
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Concedo a palavra ao Senador Lúcio Alcântara
por permuta com a Senadora Emilia Fernandes.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Em primeiro lugar, quero agradecer à Senado ra Emilia Fernandes e ao Senador Arlindo Porto, sem
a colaboração dos quais não teria a oportunidade de
fazer este discurso de despedidas. Em seguida, vou
me deslocar à cidade de São Paulo e, portanto, terei
pouco tempo para fazer este discurso que, repito, só
foi possível graças à gentileza da Senadora Emilia
Fernandes e do Senador Arlindo Porto aos quais
agradeço penhoradamente.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, venho
hoje à tribuna para proferir um último discurso a pou cos dias do término de meu mandato para poder dedi car maior atenção, nesse curto período que antecede
a minha posse, à nova missão que o povo cearense
me confiou de ser o seu Governador do Estado a par tir do primeiro dia do ano que se avizinha.
O Senado representa, como Poder de Estado, o
ideal federativo que nasceu com a República e que
tão nitidamente a identifica e a ela cabe, mais do que
a qualquer outra instituição, a missão de velar pelo
equilíbrio entre as Unidades da Federação.
Deixo esta Casa com a sensação de ter vivido,
talvez, até aqui a mais significativa etapa da minha
vida pública, pois que, a um só tempo, pude represen tar meu Estado e ter a chance de melhor compreen der a complexa contraditória, rica e fascinante reali dade brasileira.
Em absoluta igualdade de condições, seus inte grantes podem zelar diligentemente pelos interesses
dos respectivos Estados, sem jamais perder a dimen são nacional da sua atuação.
O difícil desafio de assegurar a integridade terri torial, política e administrativa do País que o Império
logrou conquistar em meio a uma América hispânica
que se fracionava, encontrou no Senado republicano
eficiente e fiel instrumento para sua consolidada pre servação. Bastaria isso, Srªs. e Srs. Senadores, para
justificar sua existência e enobrecer a biografia dos
que tiveram ou têm a honra de participar. Nunca é de mais repetir a todos desta Casa, Senadores e servi dores, muito obrigado!
Ao aqui chegar, trazia comigo a experiência de
quem exercera funções executivas – Prefeito de Fortaleza, Vice-Governador do Ceará, Secretário de
Estado da Saúde e de Assuntos Municipais – e de
quem, por dois mandatos, tivera assento na Câmara
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dos Deputados, o segundo dos quais como Constituinte.
Ao tomar posse nesta Casa, fui confortado pela
lembrança de um político cearense que foi Governador do Estado e também Senador. Falo de Waldemar
Alcântara, meu pai. A dívida de gratidão que tenho
para com ele transcende o afeto filial. A partir de suas
palavras e seu exemplo, aprendi – e essa é uma lição
para sempre – que a política se engrandece quando
se revela um ato de amor. Amor à verdade. Amor à democracia. Amor à justiça!
Agora, ao concluir minha atuação neste mandato, posso afirmar com serena convicção que, dia após
dia, me esforcei por exercê-lo com integral dignidade.
O compromisso com a ética, posto à prova em tantas
situações delicadas que não vale a pena aqui rememorar, algumas das quais significando superar o es pírito de companheirismo, e até mesmo o sentimento
de amizade pessoal, em momento algum foi rompido,
nem sequer arranhado.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, ao longo
da memorável campanha eleitoral que me conduziu à
Câmara Alta, assumi compromissos com o povo cearense que balizaram minha atuação nestes oito anos.
Dois pressupostos estiveram sempre presentes em
sua formulação. O primeiro, matriz e referência essencial, co m os olhos voltados para o Brasil, era a
certeza de que a renovação da atividade parlamentar
deveria assentar-se na ética; o segundo, com o coração pulsando forte em direção ao Ceará, seria a fidelidade ao projeto de modernização do Estado, naquele
momento liderado pelo Governador Tasso Jereissati.
Às eventuais deficiências pessoais no cumprimento da missão a que me propus, procurei responder com incansável disposição para o trabalho. Consciente de que deveria colocar o Ceará em primeiro lugar, lutei por investimentos e recursos federais para
um Estado que, para além de suas evidentes carências, notabiliza-se por exemplares atitudes administrativas assinaladas pela seriedade e eficiência. Em verdade, bem mais que simbolicamente, busquei ser o
Senador de cada município cearense, pondo em favor
das suas comunidades o uso desta tribuna, a apresentação de proposições, o diálogo com o Poder Executivo e seus Ministérios, estimulando o estudo e o
debate em torno de questões cruciais para o desenvolvimento local.
Certo de que o Brasil precisava, como ainda tanto necessita, transformar-se no sentido de uma modernização inclusiva, assumi a Presidência do Instituto Teotônio Vilela, tendo sido seu primeiro presidente,
instituto criado para apoiar as atividades do Partido
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da Social Democracia Brasileira, ao qual pertenço.
Consegui ali, com a inestimável colaboração de tan tos abnegados companheiros fazer dele mais do que
um eficiente órgão de apoio técnico e consultivo, uma
verdadeira “usina de idéias”.
Desde 1995, criamos suas seções estaduais,
organizamos encontros e seminários, cursos de for mação política e patrocínio de eventos e edições, en tre outras atividades que tornaram promissora aquela
experiência.
Na mesma perspectiva, ofereci ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, filiado ao meu partido, o
apoio que julguei adequado, sem, contudo, prescindir
da fidelidade àquele que é o compromisso maior de
todo parlamentar, com as razões de sua própria consciência e com o que, a meu ver, parecia atender de
forma mais ampla ao interesse maior da sociedade
brasileira.
Percebo hoje, Sr. Presidente, com satisfação,
que consegui identificar a minha ação com o que de
melhor o nosso Presidente realizou sem nunca me
furtar a uma colaboração crítica, leal e transparente.
Valeu a pena, quer como autor, quer como rela tor, ter inscrito meu nome em tantos projetos de relevante benefício social. Tive a suprema ventura de re ceber dos meus Pares, aos quais muito agradeço, a
oportunidade de contribuir para a aprovação de pro postas fundamentais para a melhoria das condições
de vida de enormes parcelas da população brasileira.
Dei, estou certo disso, a minha contribuição em
defesa da distribuição gratuita de medicamentos aos
portadores do HIV e aos doentes de AIDS e quando
aprovamos, aqui no Congresso Nacional, proposta de
iniciativa do nosso colega José Sarney, que também
viria a se completar com a proposta que criou o medi camento genérico, de autoria do Poder Executivo, por
iniciativa do então Ministro José Serra, também nosso
colega.
Sinto-me gratificado por ter tido a oportunidade
de transformar em lei o substitutivo que simplifica os
procedimentos para doação de órgãos, instituindo a
lista única de doadores e criando a Central Nacional
de Transplantes.
Com o mesmo espírito de compromisso social,
colaborei para que se instituísse o Programa Bol sa-Escola, a criação do Banco da Terra e o Fundo de
Universalização dos Serviços de Telecomunicações,
que permite a ampliação do acesso social à rede de
computadores.
Nada me gratificou mais, porém, por seu alcan ce, do que duas propostas com as quais me envolvi
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por inteiro, a que criou o Fundo de Desenvolvimento
do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério,
o Fundef, e a do Fundo de Combate à Erradicação da
Pobreza, mencionando, aqui, por ser de inteira justiça
e na frente do seu filho, a personalidade do Senador
Antonio Carlos Magalhães, que teve a iniciativa de
apresentar esse projeto, também, projeto com igual
objetivo, apresentado pela Comissão de Combate à
Pobreza, da qual, fazia parte como relatora, ou como
presidente, em posição de destaque, nossa colega
Senadora Marina Silva, futura Ministra do Meio Ambiente.
Pelo substitutivo que apresentei, em consonância com o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
pôde-se instituir esse fundo, do qual, hoje, saem os
recursos para a implementação de políticas sociais,
que deverão ser ampliadas, no próximo quatriênio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, falo, ain da, da contribuição que dei, para acentuar as sanções
penais e administrativas, derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio-ambiente, aprovando a nova
lei contra os crimes ambientais, bem como a flexibilização das condições em que pode ser autorizada a
quebra do sigilo bancário e fiscal, importante instrumento de combate à corrupção.
Sr. Presidente, Srªs e Srs Senadores, poucas
atividades por mim exercidas nesta Casa deixaram-me mais gratificado do que o trabalho que, ao
lado de Colegas e Companheiros movidos pelo mes mo ideal, pude desenvolver no Conselho Editorial do
Senado Federal. O reconhecimento por parte da intelectualidade brasileira atesta a magnitude desse tra balho. Obras essenciais para a compreensão da experiência histórica brasileira, de reduzido ou nulo interesse comercial, puderam ser reeditadas.
Por tudo isso, Sr. Presidente, deixo esta Casa
com a sensação do dever cumprido. O que fiz foi dedicar-me ao aperfeiçoamento da democracia, ampliando a participação da cidadania, na formulação, na
aplicação e no controle da ação pública, zelando pela
ética e pela transparência. Em minhas iniciativas le gislativas, contemplei a luta pela melhoria da qualidade de vida e pelo bem-estar da sociedade como prioridade. Quis, e penso que consegui, defender em to dos os seus aspectos, os valores da dignidade da
pessoa humana.
Volto ao meu Ceará. Após renhida disputa eleitoral, preparo-me para assumir aquele que é, muito
provavelmente, o maior desafio da minha vida pública, o de governar o meu Estado. Posso antecipar que,
em minha administração, estarão presentes princípios, valores e crenças que jamais se apartaram de
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mim. Assim, a permanente disposição ao diálogo, a
capacidade de ouvir, a humildade para compartilhar
decisões e a exata compreensão de que o bem públi co suplanta interesses particulares estarão nortean do o meu Governo.
Afasto-me do Senado Federal com a certeza de
ter, mesmo com toda a dedicação e esmero, recebido
bem mais do que pude oferecer. Espero sinceramente
não ter faltado aos que me confiaram tão honrosa re presentação, meu querido povo do Ceará.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, aproveito
esta oportunidade para agradecer, muito sensibiliza do, a todos os componentes desta Casa, aos nobres
colegas Senadores que compartilharam de minha jor nada com lealdade e companheirismo, ao Secretá rio-Geral da Mesa e aos seus colaboradores, ao Dire tor-Geral e a todo o corpo de servidores, aos diretores
e consultores que, brilhantemente, contribuíram para
o sucesso do meu trabalho. Enfim, agradeço a todos
os servidores do Senado, dos mais graduados aos
mais humildes. Sem o apoio destes não poderia ter feito o que fiz. Em especial, agradeço aos servidores de
meu gabinete que, com muita competência e dedica ção, me auxiliaram em todas as atividades, durante
esses 8 anos no Senado Federal.
Sr. Presidente, peço permissão a V. Exª para ouvir os ilustres aparteantes. Estou certo de que sabe rão, conforme o apelo feito por V. Exª, usar da melhor
maneira o tempo. Já fui beneficiado pelo cavalheiris mo do Senador Arlindo Porto e pela gentileza da Se nadora Emilia Fernandes e não gostaria de privá-los
do uso da palavra.
Concedo um aparte ao Senador Lúdio Coelho.
O Sr. Lúdio Coelho (Bloco/PSDB – MS) – Se nador Lúcio Alcântara, tive o privilégio de conviver
com V. Exª nesses oito anos, como companheiro de
Partido, e sei que é um dos homens públicos com co nhecimento mais amplo da Administração Pública
brasileira, em todos os níveis. Tenho a segurança de
que V. Exª irá servir muito bem ao Ceará. Tiram V. Exª
do Senado, mas o levam para servir ao seu Estado.
Desejo muito bom êxito a V. Exª e que sirva bem ao
nosso Estado e ao País.
O Sr. Antonio Carlos Junior (PFL – BA) – Se nador Lúcio Alcântara, V. Exª me concede um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Ouço V. Exª, Senador Antonio Carlos Junior.
O Sr. Antonio Carlos Junior (PFL – BA) – Se nador Lúcio Alcântara, durante esse período em que
estivemos convivendo no Senado, e mais particular mente quando passei a fazer parte da Comissão de
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Assuntos Econômicos, presidida por V. Exª, passamos a ter um relacionamento mais estreito e pude ver
o seu trabalho, profundo, que busca sempre as melhores causas. Trabalhamos juntos em alguns pontos
importantes, principalmente aqueles que buscavam
preservar as prerrogativas do Senado em relação à
autorização de empréstimos a Estados e Municípios,
defendendo os interesses da Casa. O seu trabalho,
na Comissão de Assuntos Econômicos, foi bastante
profícuo, por isso não poderia deixar de fazer essa
menção, sendo V. Exª uma das expressões desta
Casa.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador Lúcio Alcântara, V. Exª me concede um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Concedo um aparte ao Senador Arlindo Porto.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador Lúcio Alcântara, neste momento, refletindo as palavras
de V. Exª, venho confirmar uma frase que muito me
toca e sempre me faz refletir: “Só se constrói para a
eternidade quem constrói com determinação, coragem e vontade de servir”. Ao longo deste tempo, nesta Casa, V. Exª procurou construir uma sociedade
mais justa e um processo democrático definitivo e
buscar corrigir os desequilíbrios regionais. V. Exª vai
para o seu Estado do Ceará. Se perdemos V. Exª nesta Casa, ganham o Ceará e o povo cearense, com um
grande Governador. Desejamos que tenha sucesso à
frente do Estado e que procure, com o mesmo dinamismo, determinação, coragem e vontade dos últimos anos aqui, implementar um trabalho que possa
elevar ainda mais o prestígio, o equilíbrio social e o
desenvolvimento do Estado para que o povo possa se
orgulhar, cada vez mais, dele e do País. Muito sucesso. Estive e estou orgulhoso, durante o tempo em que
compus a Comissão de Assuntos Econômicos desta
Casa, de poder acompanhar o trabalho de V. Exª,
como Presidente, relatando projetos pelos quais fui
designado por V. Exª, mas, principalmente, da amizade que nos nutriu, uniu e fez com que pudéssemos,
respeitosamente, trabalhar dentro da mesma linha de
coerência, ética, probidade e de bem servir a Nação.
Parabéns e sucesso a V. Exª.
O Sr. Olivir Gabardo (Bloco/PSDB – PR) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Ouço V. Exª, Senador Olivir Gabardo.
O Sr. Olivir Gabardo (Bloco/PSDB – PR) – Eminente Senador Lúcio Alcântara, estou há pouco tem po nesta Casa, não tive o privilégio de viver os mo mentos mais altos da atuação de V. Exª aqui. Se não
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tive o privilégio de acompanhar de perto, posso dizer
que tive a satisfação e a alegria de conviver com V.
Exª, quando, como Deputados Federais, exercemos o
mandato conjuntamente, nos anos de 1983/1986. Ali,
conheci V. Exª e iniciamos uma amizade que não é
apenas nossa, mas também da nossa família, razão
pela qual pude acompanhar o grande trabalho de V.
Exª, realizado tanto na Câmara dos Deputados quan to aqui no Senado Federal. Mais ainda, quando exerci
a Presidência do Diretório Regional do PSDB, no Pa raná, e V. Exª, a Presidência do Instituto Teotônio Vile la, pude contar com a sua colaboração para inúmeros
projetos que desenvolvemos no nosso Partido. Acompanhei também o trabalho notável de V. Exª nessa
oportunidade, naquele Instituto, a contribuição que
deu ao desenvolvimento do nosso Partido. Mas devo
dizer, eminente Senador, que se é motivo de tristeza
vê-lo se despedir desta Casa, é um até breve. Por ou tro lado, é grande a nossa alegria de ver o reconheci mento que o povo do Ceará teve para com o trabalho
de V. Exª, elegendo-o para o Governo do Estado, que,
tenho certeza de que, pelos ideais que V. Exª sempre
acalentou e demonstrou, não apenas de democracia,
mas também de justiça social, por ser um homem preocupado com os mais pobres e com os mais humil des, certamente dará uma notável contribuição de administração pública naquele Estado. V. Exª foi talhado
para a vida pública e demonstrou isso nos cargos executivos que exerceu como Prefeito, Secretário de
Estado e Vice-Governador. Portanto, V. Exª está pre parado para o Executivo e deu a demonstração da
sua notável vida pública na atuação na Câmara dos
Deputados e aqui, no Senado da República. Por isso,
eminente Senador, congratulo-me com V. Exª por seu
trabalho passado e desejar que realmente V. Exª se
realize em toda a plenitude política no alto exercício
do cargo de Governador de todos os cearenses. Su cesso, eminente Senador.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Concedo o aparte a V. Exª.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Se nador Lúcio Alcântara, quando V. Exª se despede
desta Casa é importante que se registre a convivên cia que tive com V. Exª, da qual tive oportunidade, tanto na Comissão de Educação, como na Comissão de
Assuntos Sociais e até mesmo neste plenário. Sem pre com muita competência e dedicação, V. Exª deba teu as questões relacionadas à educação brasileira e
à saúde. Embora sejamos oposição, em Partidos diferentes – fiz oposição ao projeto que V. Exª defende –,
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sempre procuro fazer uma oposição com proposições. Dessa forma, posso garantir que, principalmente na área da educação, V. Exª, a partir de suas manifestações e posições, exigia uma reflexão e uma
atenção muito especial por parte desta Senadora.
Então, no momento em que assume um novo desafio
que o povo de seu Estado concedeu a V. Exª pelas urnas, cabe-me desejar-lhe êxito. Que Deus o acompanhe em sua nova missão. Os meus cumprimentos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Muito obrigado, Senadora Emilia Fernandes.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Senador Lúcio Alcântara, permite-me V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Ouço V. Exª, Senado Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Meu
caro Senador Lúcio Alcântara, tivemos, ao longo desses oito anos, momentos muito importantes nesta
Casa. Ajudamos a mudar o País, modernizamos o
Brasil, avançamos nas questões sociais, na democracia, nas questões políticas. Em todos esses avanços
houve a presença marcante de V. Exª, que relatou
matérias extremamente importantes para o povo brasileiro. Nos últimos dois anos, entre tantas outras
ações, V. Exª presidiu a Comissão de Assuntos Eco nômicos, que conseguiu implementar uma realidade,
que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Tivemos o
cuidado de atuar de forma responsável, reestruturando as dívidas dos Estados, ampliando a ação de fi nanciamentos internacionais; enfim, dentro de todos
os componentes que a Comissão de Assuntos Eco nômicos tem como prerrogativas. Tive o prazer de
participar desse trabalho e só posso, neste momento,
ao me despedir de V. Exª, que será Governador do
Ceará, e com uma bagagem impressionante, com o
conhecimento e a experiência que tem será um grande Governador – o Estado do Ceará merece V. Exª;
ele, tenho certeza, vai avançar como o Governo de V.
Exª –, quero apenas parabenizá-lo não só por esses
oito anos no Senado, mas por toda a sua vida política,
por sua biografia. Estaremos aqui, no Senado, para
ajudar, para trabalharmos em conjunto, para que
cada vez mais o Nordeste, o Ceará, o Nordeste e to dos os Estados que necessitam de um desenvolvimento regional acentuado para acabar com as desigualdades, possam chegar aos seus objetivos. E posso dizer com muita tranqüilidade que o mandato de V.
Exª nesses oito anos de Senado honrou o povo cearense e honrou o povo brasileiro. Parabéns!
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Permite-me V.
Exª um aparte, Senador Lúcio Alcântara?
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O SR. LÚCIO ALCANTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Com a palavra o Senador Paulo Souto.
O Sr. Paulo Souto (PFL – BA) – Senador Lúcio
Alcântara, penso que eu teria, neste momento, de talvez escolher uma faceta da personalidade de V. Exª,
sobretudo da sua atuação nesta Casa – e não temos
muito tempo, pois há outros Senadores que irão falar
–, para me referir, de uma maneira mais ampla, à sua
atuação neste Senado. Desejo me reportar à atuação
de V. Exª no que tange aos problemas relacionados
não apenas ao seu Estado do Ceará, mas a todos os
Estados brasileiros. E digo que esse assunto é impor tante, porque a nossa Federação às vezes periga, so fre golpes muito fortes, mas a atuação de V. Exª nesta
Casa foi de defesa a ela. E quero dizer a V. Exª que
acompanhei seu trabalho desde o primeiro dia em
que aqui estive. Agora V. Exª vai para o Governo do
Ceará – e já estava trabalhando anteriormente pelo
seu Estado –; por essa razão, tenho certeza que V.
Exª terá muito êxito na sua nova missão de governar
esse Estado que, nos últimos anos, tem dado um
grande exemplo ao Brasil de grande e profunda trans formação, de grande e profundo avanço. Portanto, de sejo a V. Exª os melhores êxitos na sua nova missão,
que, tenho certeza, será mais uma vez uma missão
de muito êxito na vida política de V. Exª.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Muito obrigado Senador Paulo Souto, pelo seu
aparte.
Agradeço a todos os Srs. Senadores que se manifestaram aqui generosamente a meu respeito, so bre a minha atuação parlamentar, desejando-me êxi to na nova missão que deverei cumprir a partir do dia
1º de janeiro. Mas eu não poderia deixar de dizer uma
palavra para cada um dos que aqui se manifestaram.
O Senador Lúdio Coelho, que sempre me im pressionou pela sua simplicidade e sua sabedoria, é
um homem simples, mas na singeleza das suas ex pressões havia sempre um conteúdo de sabedoria,
havia sempre uma lição que S. Exª nos dava.
O Senador Antonio Carlos Junior que se revelou
um Senador extremamente cuidadoso nas questões
técnicas que lhe estavam afetas, principalmente as
questões ligadas à economia e à administração. S.
Exª que teve de assumir o mandato de Senador em
uma circunstância delicada, aqui se firmou como uma
pessoa muito competente e de bom relacionamento
com todos os Senadores; tenho certeza que S. Exª
granjeou a nossa simpatia, a nossa amizade e a nos sa admiração.
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O Senador Arlindo Porto, que impressiona pela
sua modéstia, e porque foi vítima de uma circunstância política que poderia desfavorecer a sua atuação
como Senador, muitas vezes ficou aqui em uma situação partidária que lhe deixava quase à margem dos
trabalhos nas Comissões do Senado. Eu nunca o vi
queixar-se disso; ao contrário, manteve coerência e a
sua linha partidária. E S. Exª sempre contou com a
nossa boa vontade para que pudesse participar dos
trabalhos nas Comissões, sempre trazendo contribuições importantes. Posso dizer que o Senador Arlindo
Porto deve se orgulhar da passagem pelo Ministério
da Agricultura, ocasião em que se revelou como político, como administrador sério e competente, que deu
grande colaboração ao Governo do Presidente Fer nando Henrique. Surpreendido na Austrália por uma
crise política, terminou declinando do Ministério e de
participação do Governo, retornando a esta Casa o
mesmo Senador, com a mesma serenidade, a mesma forma de se relacionar com os colegas.
O Senador Olivir Gabardo se lembrou da época
em que fomos colegas na Câmara dos Deputados e
também que os nossos filhos eram amigos – há pou co deveriam ter-se reencontrado. Como o Senador
disse, nós travamos novamente um relacionamento
quando S. Exª era Presidente do Diretório Regional
do PSDB do Paraná, e agora no Senado, nesse curto
período, foi uma alegria reencontrá-lo. S. Exª ocupou
várias funções importantes na política do Paraná, tendo sido inclusive membro do Tribunal de Contas do
Estado.
Quanto ao Senador Romero Jucá, tenho certeza de que mesmo aqueles que discordam das suas
posições políticas, os que fazem Oposição ao Governo, reconhecem sua dedicação e diligência, qualidades que o tornaram Líder do Governo no Senado,
pois soube transitar junto a todos os companheiros e
colegas e a todos os partidos políticos.
À Senadora Emilia Fernandes, em quem devemos, sem nenhuma dúvida, destacar a combatividade e a persistência. S. Exª nunca deixou de lutar por
suas idéias; mesmo em situações adversas – nas comissões e no plenário –, sempre insistia no debate,
na discussão das matérias. Por isso, eu quero homenageá-la como uma mulher que luta por aquilo que
acredita – e isso é muito importante.
E o Senador Paulo Souto, que é o exemplo mais
acabado que conheço de técnico e de político. S. Exª
realmente consegue conciliar essas duas áreas de
atuação. Poderia ser um Senador que considerasse
essa atividade legislativa tediosa, para quem ocupou,
como S. Exª, tantos cargos importantes no Poder
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Executivo. No entanto, S. Exª terminou aqui se desin cumbindo do seu mandato com competência, com
dedicação e com zelo. Agora, voltará a governar o seu
Estado, o que, certamente, prenuncia a repetição de
uma grande gestão que S. Exª já fez quando foi Go vernador da Bahia pela primeira vez.
Portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
agradeço a oportunidade que me deram para que eu
aqui fizesse este discurso de despedida.
Amanhã, na Presidência da Comissão de
Assuntos Econômicos, em dois momentos, na parte
da manhã, para ouvirmos o Ministro Pedro Malan e,
na parte da tarde, para a sabatina ao novo Presidente
do Banco Central, indicado pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, por solicitação do futuro Presiden te da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eu terei a
oportunidade de me encontrar com os membros da
Comissão e ali também me despedir de maneira a
agradecer o apoio de todos para o exercício da minha
gestão naquela Comissão.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, peço licença para, sem me alongar
muito, ouvir o Senador José Eduardo Dutra, que mui to me honra com seu aparte.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Lúcio Alcântara, não tive oportunidade de
ouvir todo o seu pronunciamento. Ouvi uma parte dele
no meu gabinete, mas não poderia deixar de vir aqui
para me manifestar na sua despedida. V. Exª foi um
Senador que conquistou a admiração de todos os co legas pela sua dedicação, pelo seu trabalho, pelo ri gor com que desenvolveu todas as suas atividades;
pelas pesquisas que fazia todas as vezes que ia rela tar uma matéria, seja de que tema fosse. Aliás, V. Exª
foi Relator do meu primeiro projeto nesta Casa. Foi
um projeto que gerou uma grande polêmica, pois ins tituía o princípio da doação presumida de órgãos.
Houve um grande debate no Senado e, infelizmente,
a partir do momento em que o projeto foi aprovado, o
Poder Executivo não fez a lição de casa, já que o pro jeto previa que haveria um período de esclarecimento
à população. Isso acabou não acontecendo, o que gerou toda uma polêmica, fazendo com que o Governo,
por meio de medida provisória, revogasse a matéria.
Entretanto, penso que esse é um tema que esta Casa
deverá voltar a discutir em momento oportuno. Em outras matérias, V. Exª também sempre trabalhou com
muito rigor. Desejo-lhe sorte e um bom trabalho à
frente do Governo do Estado do Ceará, em cuja elei -
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ção estivemos, naturalmente, em campos diferentes
– o que criou uma grande polêmica no Ceará. Inde pendente disso, eu deixo meu depoimento de que V.
Exª foi um grande Senador e de que eu tive muita satisfação em conviver com V. Exª nesses oitos anos
nesta Casa. Muito obrigado.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – V. Exª permite-me um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Senador Lindberg Cury, eu lhe concedo o aparte
com prazer, mas informo a V. Exª que devo encerrar,
porque a Presidência já está me advertindo para o
tempo.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Serei breve,
Sr. Presidente. Quero apenas registrar os meus agra decimentos pela maneira como fui recebido na CAE,
dirigido por V. Exª e pela sua participação no Plenário.
Na CAE, V. Exª sempre deu prioridade aos assuntos
mais importantes, com muita inteligência e capacidade de decisão, característica própria de V. Exª. O no bre Senador tem visão do quadro político e econômico nacional e defende com muita propriedade assuntos que chegam à CAE e ao Plenário do Senado. Quero parabenizá-lo e desejar-lhe um bom Governo. No
início do seu pronunciamento, V. Exª disse que era um
pronunciamento de despedida. Eu não acredito. A
despedida pode ser depois de quatro anos no Governo e após seu retorno, ou para o Governo do Ceará,
ou para o Senado, pelo brilhante trabalho que V. Exª
fez no transcorrer da sua carreira. Meus cumprimentos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Muito obrigado. O Senador Cury eu já o conhecia
quando S. Exª era Presidente da Associação Comercial e eu era Deputado em Brasília. Vi seu interesse
pelos assuntos comunitários. Terminou chegando ao
Senado num momento difícil, numa situação muito
delicada. Eu posso dizer, dar o meu testemunho,
como Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de como S. Exª dedicou-se a questões relacionadas à defesa do consumidor, ao combate aos cartéis,
aos monopólios. Houve várias audiências públicas
naquela Comissão para atender a requerimentos de
S. Exª a respeito de assuntos de grande interesse da
sociedade. O Senador Lindberg Cury referiu-se sem pre aos fatos com muita propriedade, buscando a verdade, a melhor solução, e o que fosse mais justo e de
interesse geral.
Sr. Presidente, agradeço, de maneira especial, o
aparte do Senador José Eduardo Dutra. Embora eu
seja médico e S. Exª geólogo, atuamos, por força das
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nossas atividades parlamentares, em áreas muito
distintas da nossa formação profissional com o interesse de buscar soluções, encontrar caminhos para o
exame de projetos, de proposições, e resolver confli tos e pendências existentes na Casa. Além do tempe ramento do Senador José Eduardo Dutra, o convívio
aproximou-me muito de S. Exª. Posso dizer que nos
tornamos amigos. Como todos os Srs. Senadores, eu
reconheço em S. Exª um homem sério, trabalhador,
competente, com muito espírito público, fiel a suas
posições políticas e ao seu Partido. O Senador José
Eduardo Dutra colocou, acima de tudo, o interesse
geral, o interesse da sociedade, o interesse do País.
Este é o primeiro mandato do Senador José
Eduardo Dutra, mas S. Exª chegou ao Senado como
se fosse um veterano Parlamentar. Se não tivermos
cuidado, os mineiros tomarão conta de tudo. O Sena dor Carlos Patrocínio, que se pronunciou anterior mente, é mineiro, mas representante de Tocantins. O
Senador José Eduardo Dutra é de Minas Gerais, mas
representa Sergipe. O fato é que ele realmente se re velou um grande Senador e concorreu, como eu, na
eleição para Governador. Entretanto, teve a serenida de e a tranqüilidade de saber fazer distinções. Tanto
em Sergipe quanto no Ceará, houve eleições duras,
difíceis e muito disputadas. Tenho certeza de que o
futuro Presidente o colocará numa posição de destaque no próximo Governo, porque ele tem densidade
política e intelectual, além de competência para exercer um cargo de valor – não apenas ele, mas também
outros. Refiro-me a S. Exª por ter sido o último a apar tear-me. Se Deus quiser, ainda teremos oportunidade
de estarmos juntos, trabalhando pelos nossos Esta dos e pelo Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Sr. Senador
Lúcio Alcântara, farei apenas um breve registro. No
momento em que V. Exª se despede do Senado Fede ral para assumir o Governo do valoroso Estado do
Ceará, com o qual tenho muitas afinidades, como V.
Exª sabe, cumprimento-o pelo excelente discurso de
despedida, que constará dos Anais de nossa Casa.
Além disso, formulo ardentes votos de que V. Exª te nha um grande desempenho à frente do Governo do
Ceará, já que foi um dos melhores Prefeitos que já
existiram em Fortaleza. V. Exª realizou uma grande
administração naquela gestão e, certamente, agora,
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corresponderá aos anseios e às expectativas do povo
cearense quando assumir o Governo. Apresento-lhe
meus cumprimentos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Muito obrigado, Senador Nabor Júnior. V. Exª é um
homem de fácil relacionamento e, no Acre, já foi Go vernador, Senador em vários mandatos e é, sobretudo, um cearense que honra também o nosso Estado.
Temos um encontro marcado para o ano em Canindé,
no dia 04 de outubro. Faço questão de que V. Exª, indo
ao Ceará, avise-me, para irmos juntos a Canindé, à
festa de São Francisco.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Sr. Presidente, estou dependendo de sua decisão,
porque o Senador Romero Jucá quer um bis.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Apenas
peço aos Srs. aparteantes que sejam breves.
O Sr. Romero Jucá (Bloco/PSDB – RR) – Serei
rápido. Estou pedindo novamente um aparte ao Senador Lúcio Alcântara por solicitação do Senador Geraldo Melo, que não conseguiu chegar aqui até agora, ligou de fora, pedindo-me que, em nome da Liderança
do PSDB e, mais do que isso, em seu próprio nome,
fizesse aqui os agradecimentos e o registro do que
tem sido o trabalho de V. Exª. Não tenho a competência do Senador Geraldo Melo para dirigir-lhe tal apar te, mas V. Exª sabe o que toda a Bancada do PSDB,
especialmente eu e nosso Líder, tem como posicionamento, que é a admiração pelo seu trabalho. Então, V.
Exª sabe que o PSDB do Senado estará vigilante, firme, apoiando-o, para que V. Exª possa fazer um grande Governo no Estado do Ceará. Meus parabéns e
nossos agradecimentos em nome da Bancada.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Muito obrigado. Peço a V. Exª que transmita ao Se nador Geraldo Melo e a todos os companheiros de
Bancada que, por acaso, não estiveram aqui os meus
agradecimentos, a minha amizade e a certeza de que
vamos continuar juntos nessa luta, nos nossos Esta dos, e também aqui no Senado Federal.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Concede-me
V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– V. Exª tem a palavra.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senador Lúcio Alcântara, teremos saudades de V. Exª, especialmente porque V. Exª é uma pessoa de convívio muito
afável. Convivemos muito tempo, fomos prefeitos juntos.
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– É verdade.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Estamos fi cando velhos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Infelizmente.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Fomos prefe itos juntos, começamos a vida pública juntos. Depois
fui Governador, V. Exª foi Deputado Federal, e cami nhamos juntos na política até chegarmos juntos ao
Senado. V. Exª é um político atento, arguto, sério e
abrangente. Entende de tudo, participa de tudo com
competência e seriedade. V. Ex.ª é um bom quadro da
política brasileira. Digo isso com muita sinceridade na
hora em que se despede do Senado para ir ser Go vernador do seu Estado que é o seu grande sonho. V.
Ex.ª conseguiu chegar lá com três mil votos de maio ria, mas chegou - e como torci para que esses três mil
votos acontecessem! Na hora em que presto este testemunho em nome da Bancada do meu Partido, que ro desejar a V. Exª todo o sucesso e estou seguro de
que o Estado do Ceará, que tem tido a sorte de ter
tido uma seqüência de bons Governadores, terá mais
um bom Governador em V. Exª. O povo do Ceará está
bem servido e pode estar certo de que aqui no Sena do V. Ex.ª conta com um grupo grande de amigos e inclua o seu Colega José Agripino dentre aqueles maio res. Pode contar comigo. Que Deus lhe proteja!
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (Bloco/PSDB – CE)
– Muito obrigado, Senador José Agripino.
V. Ex.ª evocou a nossa relação de amizade, que
é antiga. V. Ex.ª como Prefeito de Natal e eu de Fortaleza, naquela época, constituíamos um grupo de Pre feitos que ensaiou os primeiros passos na busca de
soluções para as nossas Capitais, nossas cidades, inclusive no momento de grande centralismo político e
administrativo no País que dificultava muito o trabalho
dos Prefeitos naquele momento. Daí em diante, nossa
amizade aumentou e viemos nos reencontrar no Se nado. Certamente vou levar recordações muito felizes
deste tempo que estive aqui, da companhia de todos,
mas, de modo especial, de V. Exª, que sei que me irá
ajudar muito, no futuro, sempre que precisar do apoio
do Senado em defesa do meu Estado, em defesa do
povo cearense.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância
de V. Exª, permitindo-me fazer este pronunciamento.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra à Senadora Emilia Fernandes, por per muta com o Senador Arlindo Porto.
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, funcionárias e funcionários do Senado Federal, povo do Rio
Grande do Sul, povo brasileiro, com orgulho, na certeza do dever cumprido, ocupo hoje a tribuna desta
Casa para realizar uma análise, um balanço de minha
trajetória parlamentar nos oitos anos em que dediquei, de forma séria, atuante e compromissada, meus
melhores esforços ao cumprimento do mandato de
Senadora da República.
Neste período, trabalhei diuturnamente no sen tido de bem servir ao povo brasileiro, para honrar a
confiança em mim depositada por gaúchas e gaúchos
que me brindaram com a honra e a responsabilidade
de exercer o mandato parlamentar junto à mais alta
Casa Legislativa do País.
Lembro-me de quando aqui cheguei, em 1995 –
um ano emblemático. Ano desafiador, porque aportou
nesta Casa uma mulher seringueira, Senadora do
Acre, nossa companheira e futura Ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva. Do Rio de Janeiro chegou a
primeira mulher negra eleita Senadora em toda a história do Brasil, a companheira e combativa, hoje Go vernadora, Benedita da Silva. O Rio Grande, por sua
vez, naquele já distante 1994, também escreveu uma
nova página na sua história. Rompeu sua tradição
machista e elegeu esta professora do interior, sindicalista e vereadora de Sant’Ana do Livramento, fronteira
com o Uruguai, a primeira mulher gaúcha Senadora
da República. Confesso ter vivido um dos momentos
mais emocionantes da minha vida de cidadã.
Esse fato histórico sempre me enfatizou a res ponsabilidade e a seriedade que deveriam nortear minha trajetória parlamentar, de compromisso assumido com o povo gaúcho. Desta forma, e como uma de
minhas metas, sustentei, ao longo do meu mandato, a
defesa aguerrida dos interesses do Rio Grande do
Sul.
Em meu gabinete, recebi lideranças políticas,
sindicais, educacionais, sociais e comunitárias que
buscaram o apoio necessário a suas reivindicações.
Não discriminei partidos ou ideologias. Dispensei
atenção respeitosa a todos, encaminhando seus plei tos às autoridades devidas e acompanhando-os em
audiências junto aos mais diversos órgãos dos Poderes Executivo e Judiciário, dando voz e vez, sempre
mais, ao Rio Grande.
Mas, acima de tudo, legislei em defesa de nossa
Nação. Por isso, contrariei interesses, enfrentei políticos que durante anos tentaram transformar seus cargos ou mandatos em quintal de suas casas, dobran-
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do-se às pressões e negociatas do poder econômico
e político ou impondo idéias. Jamais me omiti ou me
deixei manipular, ainda que para isso tivesse que
romper com alguns.
Troquei para não mudar, para me manter fiel a
minha postura política e ideológica. Sempre tive lado,
tive posições, defendi as mesmas idéias, orientei-me
pelos mesmos princípios.
Sr. Presidente, ao chegar a esta Casa, além da
obstinação de mulher gaúcha da fronteira, trouxe co migo o desejo inabalável de contribuir de forma efetiva para a construção de um país justo, solidário, com
eqüidade e oportunidades para todos, homens e mu lheres, e livre da corrupção.
Tenho a convicção, Srªs e Srs. Senadores, de
que esta determinação foi preponderante para, com o
auxílio de assessores e assessoras, companheiros e
companheiras, adaptar-me a esta Casa, aprender a
diferenciar os inúmeros matizes dos trâmites regi mentais e parlamentares e assumir posições claras,
fazendo um trabalho transparente, de modo a cons truir um mandato participativo, múltiplo e diferencia do.
Aprendi muito nesta Casa Legislativa. Aqui con vivi com pessoas ilustres, homens e mulheres, que o
Brasil conhece e respeita. Aqui conheci parlamenta res, juristas, empresários, professores, batalhadores
sociais, tribunos de primeira grandeza.
Aqui percebi o quanto este nosso País é rico, diversificado cultural, política e socialmente. Aqui tam bém constatei de perto a desigualdade social, a mani pulação do poder, às vezes até a barganha do voto.
Aqui senti de perto a prepotência e a arrogância de
poucos e, por vezes, até a discriminação. Enfim, esta
Casa é uma casa de humanos.
Tudo isto, verdadeiras aulas de amadurecimen to político, de visão de mundo, de postura e de afirma ção de conceitos, de princípios, de fortalecimento de
caráter.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a
honra de ser pioneira também nesta Casa Legislativa,
como primeira mulher a assumir a Presidência de
uma Comissão Permanente do Senado Federal – a
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, nos anos
de 1999 e 2000, transmutando-a num fórum perma nente de debates de assuntos estratégicos como
energia, comunicação, transportes, recursos hídri cos.
Ali, dentre tantos assuntos tratados, provoquei o
debate sobre a crise energética em nosso País – isso
muito antes do aviltante “apagão”. Participei da dis -
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cussão sobre os desafios para garantir água potável,
de qualidade, e saneamento básico para todo o povo
brasileiro, um tema que hoje integra a pauta dos grandes debates nacionais e internacionais sobre meio
ambiente e qualidade de vida.
Alertei para a precariedade de nossas estradas
e a qualidade de nossos transportes; denunciei o
abandono das ferrovias e hidrovias e a ausência de
uma política para a aviação civil; alertei para o desmonte das empresas aéreas nacionais e a falta de incentivo por parte do Governo. Isso muito antes que a
crise mundial da aviação civil posterior a 11 de setembro deslanchasse. Ou seja, assumi uma postura de
vanguarda. Antecipei-me aos problemas do setor de
infra-estrutura, cobrando providências efetivas, ações
concretas das autoridades competentes para que as
críticas e sugestões colhidas dos mais diversos setores de nossa sociedade não virassem letra morta.
Busquei, assim, dar visibilidade a várias ques tões importantes, para o Rio Grande do Sul e para o
Brasil.Consegui liberar recursos, aprovar emendas
nas Comissões e, por fim, dar encaminhamento a
questões que comprometiam a qualidade de vida de
centenas de brasileiros e de brasileiras. Defendi o setor primário, o cooperativismo sério, as pequenas e
médias empresas e o municipalismo. Fiz da tribuna
um espaço de ressonância das reivindicações dos
funcionários públicos, dos policiais, dos sindicalistas,
dos agricultores, dos movimentos sociais pela moradia e pela terra. A luta em defesa do ensino público,
dos estudantes, das mulheres, dos idosos, das crianças, dos portadores de deficiência sempre esteve em
nossa pauta.
Sr. Presidente, quando aqui cheguei, em 1995,
trouxe na minha bagagem, com muito orgulho, a vi vência de professora e de militante sindical na área de
educação: 23 anos de exercício no magistério público
do Rio Grande do Sul. Portanto, não poderia deixar de
assumir uma atitude atenta e combativa na Comissão
de Educação desta Casa, porque era lá que eu mantinha acesos os laços com a minha vida profissional,
recordava-me dos meus colegas professores e professoras e dos meus alunos, e renovava, a cada dia,
os compromissos assumidos com os trabalhadores
em educação.
Foi na Comissão de Educação que tive a honra
de contribuir, ao lado do saudoso Senador Darcy Ribeiro, para que se tornasse realidade a nova Lei de
Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que não é, na
sua totalidade, o que defendemos e o que gostaríamos, mas tem muito do nosso trabalho e amor à edu cação.
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Srªs. e Srs. Senadores, trabalhar em defesa da
identidade, da soberania do Brasil foi para mim uma
obsessão. Para tanto, reconheci na Comissão Parla mentar Mista do Mercosul e na de Relações Exterio res e Defesa Nacional do Senado espaços privilegia dos para debate e aprendizagem.
Da tribuna desta Casa, combati as privatizações
indiscriminadas de setores estratégicos e denunciei a
armadilha à soberania brasileira e das nações latino-americanas embutida na entrega de nossa base
de Alcântara aos Estados Unidos e na proposta nor te-americana para a Área de Livre Comércio das
Américas – a Alca.
Fiz oposição, sim, à proposta do Governo FHC,
Sr. Presidente. Mas a oposição sempre foi propositiva.
Defendi, em vez de aderir à aviltante proposta de es facelamento de nossa soberania, um modelo de integração solidária entre os povos de todo o mundo, pro movendo o desenvolvimento sustentável do ponto de
vista social, econômico, ambiental, cultural, humani tário e não-excludente.
Acredito que isso será possível com o fortaleci mento do Mercosul, com o estreitamento de nossas
relações diplomáticas, econômicas, culturais e edu cacionais com os demais países latino-americanos,
com a União Européia, com a Ásia, entre tantos ou tros países.
Srªs. e Srs. Senadores, concluo vinte anos con secutivos de mandatos parlamentares. Doze anos de
mandato municipal como Vereadora de Sant’Ana do
Livramento, no interior do Rio Grande do Sul, e oito
nesta Casa. Recolho de meus mandatos, em especial
o de Senadora da República, muitos ensinamentos.
Minha luta com os movimentos populares, soci ais e sindicais acrescentaram valor e peso à minha
prática parlamentar e democrática.
O aprendizado recolhido dos movimentos de
mulheres, de fóruns, seminários, encontros e debates
com trabalhadores e trabalhadoras, com estudantes,
com produtores do campo e da cidade fortaleceram
nossa bagagem filosófica, cultura, de pensamento,
de cidadania e atuação.
Acredito haver trilhado o caminho certo, traba lhando com autenticidade e coerência, mantendo a fidelidade ideológica em prol de interesses maiores.
Primei pela capacidade do diálogo, pela articulação e
capacidade de convencimento.
A qualidade desse modelo de trabalho fica
exemplificado na atuação de bom êxito da bancada
feminina no Congresso Nacional, cuja coordenação
também integrei; bancada que supera suas diferen -
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ças partidárias para beneficiar milhões de mulheres
ainda discriminadas em nosso País.
A nossa luta pela igualdade, combate à violência, exigindo políticas públicas e programas voltados
para as mulheres, jovens e idosas, negras, índias, trabalhadoras do campo e da cidade hoje encontra eco
nas inúmeras conquistas.
Trouxe, assim, ao Congresso, a visão da mulher
cidadã, que exige respeito e cobra ações eficazes de
todos os níveis de poder, que participa ativamente
das decisões econômicas, políticas e sociais de seus
País, que contribui para a elaboração de todas as
ações que vão se refletir em seu cotidiano.
Deixamos como contribuição à valorização das
mulheres a instituição, no Senado Federal, do Diploma Mulher-Cidadã Bertha Lutz. Anualmente, esta
Casa, em reconhecimento, deverá homenagear cinco
mulheres que se destacam na luta pela igualdade e
pelas questões de gênero. A cada 8 de março, Dia
Internacional da Mulher, quando esse evento ocorrer,
um tanto de mim estará aqui.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora
Emilia Fernandes, concede-me V. Exª um aparte?
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Senadora Emilia Fernandes, gostaria de me inscrever para
apartear V. Exª.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Tem V. Exª a palavra, Senador Tião Viana.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Senadora
Emilia Fernandes, estou acompanhando atentamente o pronunciamento de despedida de V. Exª do exercício do mandato atual no Senado Federal. Apenas
gostaria de deixar um sentimento, que acredito ser
unânime na Casa, de reconhecimento, valorização e
profundo respeito pela atividade parlamentar desempenhada por V. Exª durante esses anos de mandato.
Todos damos o testemunho de sua atividade tão diligente, apaixonada, dedicada e qualificada nas Comissões. Muitas pessoas, Brasil afora, não têm noção
de que a vida do Parlamento se dá basicamente nas
Comissões, que o processo legislativo se dá, essencialmente, no dia-a-dia das Comissões do Senado Federal, onde, talvez, tenha havido o grande coroamento do mandato de V. Exª. Se V. Exª conseguiu brilhar
tanto em plenário, ser reconhecida e admirada de
norte a sul - no meu Estado, o Acre, quantas vezes
ouvi, em várias cidades, o reconhecimento, a admiração e o entusiasmo pelo desempenho parlamentar de
V. Exª - quando vamos para as Comissões, observamos o forte conteúdo assentado na sua atividade. V.
Exª deixa, verdadeiramente, um espaço aberto da re-
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presentação do Rio Grande do Sul, que, sem dúvida
alguma, corou, com a votação extraordinária, essa
sua última disputa eleitoral. Espero sinceramente que
V. Exª possa continuar ajudando o Brasil. Aliás, onde
estiver, sei que estará ajudando o Brasil. V. Exª é uma
profissional qualificada para o exercício de qualquer
desafio de função pública deste País, seja de Ministra
de Estado, seja de dirigente de qualquer entidade na cional. Acredito que o Brasil continuará precisando da
competência, da sensibilidade e da qualidade de V.
Exª. O Senador José Sarney deixou um livro recente
chamado Saudades Mortas. V. Exª deixa saudades
vivas em todos nós nesta Casa. Muito obrigado, e manifesto nosso orgulho por sermos seus companhei ros.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador Tião Viana. Ouço mais
apartes.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Concede-me
V. Exª um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Com muito prazer, concedo a palavra ao Senador
Lindberg Cury.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senadora
Emilia Fernandes, V. Exª foi a primeira Senadora do
Rio Grande do Sul. Creio que quebrou um processo
nesse Estado, que tem as suas tradições de homens,
um Estado extremamente machista, e chegou aqui
como primeira Senadora. Só para dizer da valoriza ção da mulher, num determinado momento, ainda na
Presidência da Associação Comercial, pelos idos de
1977, tive a ousadia de colocar, pela primeira vez,
uma mulher na Diretoria da Associação Comercial.
Isso causou um rebuliço muito grande no nosso País
e nas associações comerciais, que são instituições
centenárias, existentes em todos os Estados, princi palmente nas cidades onde estão os portos. A partir
daí, o que vimos foi o crescimento da mulher. V. Exª
ocupou um cargo muito importante, com firmeza,
como Senadora determinada, objetiva, conhecedora
e com uma larga experiência, principalmente no que
diz respeito à defesa da mulher, da educação e da
cultura. Acompanhei tudo de perto. Deixo registrado
meu agradecimento pelo seu destemor e por sua co ragem, quando ocupei a tribuna em defesa das em presas nacionais, por ter feito pronunciamentos fortes
sobre as multinacionais, como foi o caso da McDo nald’s, da Ford e da própria AmBev. Hoje, essas em presas já se estão acertando, graças à intervenção de
V. Exª. Seu trabalho é profícuo. Creio que, no Governo
do Lula, V. Exª ocupará um cargo muito importante,
porque seu passado é de trabalho, de dedicação e de
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luta. Parabéns por tudo! Seu nome estará ligado à história do Senado. Parabéns!
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador Lindberg Cury.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Concede-me V. Exª um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Concedo um aparte à Senadora e quase Ministra do
Meio Ambiente, nossa querida amiga e companheira,
Marina Silva.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senadora
Emilia Fernandes, minha companheira de Bancada,
de Partido e de profissão, é claro que todos que convivemos com seu trabalho e com sua dedicação durante estes oito anos sabemos o quanto o Senado brasileiro está perdendo com o término de mandato de
uma Senadora que tem dedicado todo o seu esforço
em prol da melhoria da condição de vida das pessoas
mais simples, sobretudo, por meio de um viés fundamental à inclusão social: a educação. Mas tenho ab soluta certeza de que V. Exª continuará na vida pública, levando todo o seu compromisso ético e político e
sua determinação em ajudar a mudar a história deste
País para o novo endereço de V. Exª, que, tenho certeza, será também de alta relevância e muito impor tante para a luta das mulheres brasileiras. Cumprimento V. Exª pelo trabalho. Sei que não estamos fa zendo uma despedida, mas, talvez, deixando uma
convivência mais próxima, do dia-a-dia do plenário e
das Comissões, para uma convivência dos propósitos, no lugar em que V. Exª vai continuar realizando o
seu trabalho, que é também o nosso. Ser mulher no
Rio Grande do Sul e eleita Senadora da República
não deve ter sido fácil, ainda mais considerando os
rincões de onde V. Exª veio. Essa é uma demonstração da sua garra e luta, da batalhadora que é e do
quanto alcançou densidade política em seu Estado,
que chegou ao Congresso Nacional e hoje é do co nhecimento do povo brasileiro. O meu abraço fraterno, Senadora Emilia Fernandes. Tenha em mim, sim,
uma parceira, uma companheira que sempre reconhecerá o quanto foram importantes as mulheres pioneiras que chegaram nesta Casa, abrindo portas. Começamos com poucas, mas já teremos dez mulheres
no Senado da República, o que não é um número pequeno e que se relaciona com os acertos que as pioneiras tiveram em seus mandatos, até porque, como
V. Exª sabe, não somos cobradas como os homens,
por serem competentes ou incompetentes, mas somos cobradas por sermos mulheres. Se errarmos, erramos porque somos mulheres. Esse peso já está diminuindo. Tenho certeza de que V. Exª ajudou muito a
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carregá-lo e a diminuí-lo. Muito obrigada. Que Deus a
acompanhe no seu novo desafio.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senadora Marina. Sem dúvida a experiência, a garra e a determinação de V. Exª, da amiga e companheira de muitas horas e tempo neste Se nado, são sempre uma inspiração para nós.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Senadora
Emilia Fernandes, concede-me V. Exª um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Concedo o aparte, com muito prazer, ao Senador
Agripino Maia.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Estimadíssi ma Senadora Emilia Fernandes, o Senador Tião Viana, sempre muito simpático, falou de saudades vivas
e de saudades mortas. Tenho certeza, Senadora Emilia, de que uma das saudades vivas que V. Exª deixará
é a saudade do mais bonito sotaque deste plenário: o
sotaque da gaúcha de Livramento, forte, carregado;
sotaque da mulher valente, sempre presente. V. Exª
deixará saudade por ter sido a Senadora mais atuan te – desculpem-me as outras – no tema da mulher;
por ter sido uma Senadora valente na CPI dos Preca tórios; por ter sido uma presidente muito atuante na
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura; por ser uma
Senadora extremamente atenta às questões da Edu cação, presente na tribuna. V. Exª foi uma boa Sena dora. Presto o testemunho de um Senador que é seu
amigo, que pertence a um Partido que não é propria mente seu aliado, pelo contrário, mas que a admira,
que gosta da sua convivência amena. Foram oito
anos de boa convivência, e vou guardar uma saudade
viva da sua ausência. Mas, em política, os sucessos e
os insucessos não são permanentes, e tenho certeza
de que, no futuro, V. Exª terá sucessos políticos mere cidos pelo seu passado atuante, firme e digno de Se nadora que é Emília Fernandes.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Senador Agripino Maia, recolho com a maior aten ção e respeito as considerações de V. Exª. Acredito
que essa declaração enriquece o nosso pronuncia mento e une os extremos do nosso País, Rio Grande
do Norte e Rio Grande do Sul, presentes nessa gran de luta que se faz em defesa do Brasil, da nossa gen te. Somos de partidores diferentes, de posições mui tas vezes antagônicas, mas estamos unidos numa só
forma e vontade de acertar e de servir ao povo do
nosso País. Muito obrigada.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Sena dora Emilia Fernandes, concede-me V. Exª um aparte?
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Concedo o aparte ao nobre Senador Eduardo Su plicy, nosso grande Líder nesta Casa.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cumprimento V. Exª, Senadora Emilia Fernandes, pelo
seu extraordinário desempenho nestes anos que convivemos nesta Casa. Agradeço as atitudes de V. Exª
quando, por exemplo, na Comissão de Assuntos Sociais, examinou um substitutivo que eu havia apresentado ao projeto relativo à renda mínima neste País,
acatando as proposições que eu havia formulado.
Agradeço a maneira como V. Exª resolveu estudar
esse assunto, compreendendo-o muito bem e sabendo defender tão bem os pontos de vista que acabaram sendo comuns a nós dois. Enalteço o seu trabalho como representante do Rio Grande do Sul, que,
ao lado das Senadoras Heloísa Helena e Marina Silva, fez com que a nossa Bancada tivesse uma representação feminina de grande valor. Os oitos Senadores do PT, sendo três mulheres, fizemos com que o
PT pudesse conferir quase que um equilíbrio à ques tão do gênero, e a sensibilidade das três mulheres, incluindo V. Exª, acabou fazendo com que o Senado Federal tivesse um olhar de maior sensibilidade para as
nossas questões. Leonardo Boff, em seus livros A
Águia e a Galinha e o O Despertar da Águia, fala mui to bem de como nós, homens, precisamos compreender determinados aspectos para que a sociedade caminhe melhor. Em todas as instâncias organizacionais, inclusive nos Poderes Municipais, Estaduais e no
próprio Executivo federal, aprendemos, com as qualidades inerentes à mulher de intuir, na interação com
pessoas como V. Exª, a notar questões que antes
passariam despercebidas. Mas também aprendemos
com sua combatividade, com a maneira como tão
bem representou o Rio Grande do Sul, pela sua op ção clara de, em meio a um mandato, optar pelo Partido dos Trabalhadores, V. Exª ajudou muito o futuro
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a
ser eleito pelo povo brasileiro e a se sagrar vitorioso,
no Rio Grande do Sul. V. Exª teve uma votação muito
expressiva ao lado do Senador eleito Paulo Paim. Ora
um, ora outro estava à frente. Os dois mereciam vir
para o Senado Federal. Mas tenho certeza de que,
por sua qualificação, seu mérito e a sua história, o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva necessitará da
sua colaboração ao lado da Senadora Marina Silva,
de alguma maneira. Claro que esta será uma decisão
do Presidente Lula, mas sei que V. Exª, qualquer que
seja a circunstância e onde esteja, irá colaborar com
o novo Presidente, para que Sua Excelência possa
efetivar os compromissos assumidos perante o povo
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brasileiro. Os meus cumprimentos pelo seu extraordi nário trabalho.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador Eduardo Suplicy. V. Exª foi
um verdadeiro mestre na capacidade de demonstrar
sensibilidade e perseverança no que acredita e defen de. V. Exª nos inspirou em muitas oportunidades,
quando da tomada de decisões e de votações e, in clusive, de estarmos juntos hoje no Partido dos Traba lhadores. Muito obrigada.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senadora, V.
Exª me concede um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Concedo um aparte ao ilustre Senador Arlindo Porto, de Minas Gerais.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senadora
Emilia Fernandes, no princípio do nosso mandato
nesta Casa, nos idos de 1995, fazíamos parte da
mesma Bancada, a do PTB. De maneira determina da, vinda da terra de Getúlio Vargas, nosso grande
fundador e patrono, V. Exª soube honrar e dignificar o
PTB. Como Vice-Líder do nosso Partido, neste mo mento, externo os nossos agradecimentos pela gran de contribuição de V. Exª ao carregar essa bandeira,
de maneira altaneira, determinada, corajosa, inde pendente, colocando os interesses do Partido, aliados, naturalmente, aos interesses do Rio Grande do
Sul, como plataforma de defesa do nosso trabalho
nesta Casa. Além disso, cumprimento V. Exª pelo seu
trabalho e dedicação. Convivemos, um ao lado do ou tro – pois temos gabinetes margeando um ao outro –,
e pude acompanhar de perto a determinação, a dis posição e a vontade de realizar de V. Exª. Também
juntos, estivemos na Comissão de Educação, onde
debatemos assuntos de relevante interesse. Portanto,
registro o testemunho da dedicação absoluta e, prin cipalmente, do conhecimento que V. Exª tem das ca rências da educação e das necessidades de transfor mação. Quantas transformações ocorreram e, sem pre, todas recheadas do apoio, da contribuição e da
vivência de V. Exª, sempre buscando com essa sim patia, lhaneza de trato, mas de maneira muito firme e
determinada, apresentando princípios inarredáveis,
princípios que pudessem nortear a ação de uma Parlamentar. O Rio Grande do Sul, mais uma vez, deve
estar orgulhoso de ter V. Exª como sua Senadora.
Estive várias vezes em seu Estado, cumprindo a mi nha missão de Ministro da Agricultura, e, mesmo em
Partidos diferentes, sempre recebi de V. Exª o respei to, o apoio, a solidariedade, a amizade e a vontade de
acertar. Cumprimento V. Exª pelo trabalho realizado e
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desejo que seu futuro possa ser ainda mais promissor. Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Senador Arlindo Porto, agradeço e recebo o aparte
de V. Exª, registrando que, mesmo na divergência,
sempre tivemos um trato cordial, respeitoso, inclusive
quanto as minhas posições ideológicas nesta Casa.
Também destaco o apoio positivo que sempre recebi
de V. Exª, principalmente quanto às questões do setor
primário. Mesmo tendo posições divergentes, V. Exª,
quando Ministro da Agricultura, estava sempre pronto
a atender aos pleitos do Rio Grande do Sul. Estado de
economia basicamente primária, sempre tínhamos
reivindicações, e V. Exª sempre respeitou nossas posições e com cordialidade. Muito obrigada pelo aparte.
O Sr. Luiz Pastore (PMDB – ES) – V. Exª me
permite um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Concedo o aparte ao ilustre colega Senador Luiz
Pastore, do Espírito Santo.
O Sr. Luiz Pastore (PMDB – ES) – Ilustre Senadora Emilia Fernandes, minha passagem pela Casa é
curta, mas minha admiração por V. Exª é enorme. Tive
o prazer, nos poucos dias em que estive no Senado,
de conhecer o seu trabalho na Comissão de Educação e na tribuna, o que me orgulha muito. Nós, do
Espírito Santo, ainda não tivemos a sorte de eleger
uma Senadora, mas seguramente teremos uma Senadora representando o nosso Estado. Ressalto que
o povo do Espírito Santo e todas as pessoas com que
convivo têm imensa admiração pelo seu trabalho e
por tudo que V. Exª realizou no Senado. Meus parabéns! Certamente, V. Exª continuará fazendo bem ao
Brasil. Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador Luiz Pastore. Como disse
V. Exª, a nossa convivência é curta, tendo em vista a
sua chegada há pouco tempo a esta Casa, mas, desde o primeiro momento, recolhemos por parte de V.
Exª e também queremos deixar registrado o nosso
respeito e o nosso carinho por V. Exª.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me V. Exª um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Concedo um aparte ao ilustre companheiro de Bancada, Senador José Eduardo Dutra.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Nobre Senadora Emilia Fernandes, também parabenizo V. Exª pelo excelente trabalho realizado no Senado durante esses oito anos, representando tão bem o
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povo do Rio Grande do Sul e o povo brasileiro. V. Exª
não se elegeu pelo PT, mas, desde o primeiro ano,
desde a primeira votação, sempre estivemos na mes ma trincheira, do mesmo lado, defendendo, de um
modo geral, as mesmas propostas. V. Exª se destacou
nesta Casa, em diversos momentos, quando da CPI
dos Precatórios, como Presidente da Comissão de
Infra-Estrutura. Esta comissão, durante certo tempo,
esteve em segundo plano, no Senado Federal, mas
se transformou, ao longo de sua Presidência, em um
amplo fórum de debates acerca de temas de grande
importância para a Nação brasileira. Por isso, quando
V. Exª se filiou ao PT, fiz questão de ir a Porto Alegre
dar o meu depoimento. V. Exª disputou a eleição, sub meteu seu nome, novamente, à decisão do povo gaúcho, e, infelizmente, não se reelegeu. Entretanto, sa bemos que a democracia é feita de disputas, vitórias e
derrotas. Mas tenho certeza de que essa derrota em
nada retira a importância do trabalho que V. Exª de senvolveu. Como já foi dito pelo Senador Eduardo Suplicy, nosso Partido agora é Governo, e tenho certeza
de que V. Exª continuará desempenhando seu traba lho, emprestando sua competência na defesa das te ses, das questões que abordamos como Oposição e
que, agora, teremos oportunidade de realizar. Deixo o
meu abraço fraterno a V. Exª, uma Colega que sem pre esteve ao nosso lado, desejando-lhe toda a sorte
do mundo. Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador José Eduardo Dutra. V.
Exª, com sua competência e dedicada atenção neste
plenário, sempre nos serviu de norte e estímulo em
muitos momentos, desde o primeiro instante, quando
de minha chegada ao Partido dos Trabalhadores. Re presentando a nossa Bancada no Senado, V. Exª
compareceu a Porto Alegre por ocasião de minha fili ação. A partir de então, tivemos sempre um convívio
fraterno, respeitoso e, eu diria, inspirador, pela com petência que V. Exª sempre demonstrou. É lógico que
nossos desafios são os de todo tempo, de toda hora e
de todo lugar. Saímos do plenário do Senado, mas
nossa luta continua. Onde houver um movimento so cial, um movimento em defesa da educação, uma
bandeira buscando a justiça, a ética na forma de fazer
política, tenho certeza de que encontrarei V. Exª e estaremos juntos.
Cumprimentos a V. Exª. Muito obrigada pela parceria ideológica e política que estabelecemos nesta
Casa.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Conce de-me V. Exª um aparte?
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Concluo, pois, a cessão de apartes, concedendo a
palavra ao ilustre Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior (PMDB – AC) – Ilustre Senadora Emilia Fernandes, quero juntar minha manifestação a todas as expressas anteriormente pelos
colegas no momento em que V. Exª ocupa a tribuna
do Senado Federal para apresentar sua despedida.
Quero manifestar meu reconhecimento por sua atuação brilhante não só no Senado Federal, mas também no Congresso Nacional, honrando, assim, a tra dição gaúcha de sempre mandar grandes representantes para o nosso Senado Federal, como Alberto
Pasqualini, Paulo Brossard, Pedro Simon, José Fogaça e tantos outros que honraram e honram aqui o Rio
Grande do Sul com suas atuações brilhantes e devotadas à causa pública. V. Exª não desmereceu a tradição do povo gaúcho. Por essa razão, quero cumprimentá-la, neste momento, em nome do meu Estado
do Acre e em meu nome.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador Nabor Júnior, pelo seu
aparte. V. Exª, na sua trajetória de homem público,
tem também uma bela página escrita na história do
Acre e do Brasil. Sem dúvida, a lembrança de V. Exª
em relação a personalidades ilustres, a políticos do
Estado do Rio Grande do Sul, neste momento nos enche de orgulho. Buscamos, sem dúvida, honrar as tradições, a história do povo gaúcho, aguerrido, onde
suas façanhas são contadas e cantadas na medida
em que falamos do nosso Estado por meio do hino
rio-grandense; quando primamos sempre pela ética,
pela seriedade, inspirados naqueles que nos antecederam e naquelas bravas e valorosas mulheres, guerreiras do Rio Grande, que construíram a história e a
tradição do nosso povo. Muito obrigada pelo seu de poimento.
Sr. Presidente, minha experiência no Senado
Federal me dá a certeza de que ainda precisamos
avançar, e muito, para a construção do Brasil de nos sos sonhos. Sei que nós, mulheres, ainda temos inú meros desafios a superar. Tenho, contudo, a consciência plena de que fiz a minha parte com determinação, coragem, lisura e ética.
A votação que recebi nas eleições deste ano, de
2.018.322 votos, 800 mil votos a mais do que obtive
em 1994, quando me elegi Senadora, é prova de que
o povo brasileiro – especialmente o gaúcho – acom panhou e acreditou em meu trabalho. Deixo esta
Casa sem o sentimento da derrota.
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Volto ao meu Estado, o Rio Grande do Sul, com
a consciência tranqüila de ter trabalhado com afinco,
dedicado anos da minha vida e até parte de minha saúde ao povo da minha terra e do meu País.
Nestas eleições, dediquei toda a minha energia,
a minha esperança, a minha fé, todo o meu empenho
para alcançarmos a vitória do Projeto Popular e De mocrático representado pelo Partido dos Trabalhado res. A vitória do nosso projeto maior, com a eleição do
nosso Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, represen ta a chama acesa da esperança, do sonho que se torna realidade, o exemplo concreto de que a luta continua.
A eleição do Presidente Lula nos enche de orgu lho, por termos a certeza de que, a partir de 1º de ja neiro de 2003, teremos um Governo Federal que tra balhará, de fato, em benefício de todos os brasileiros
e brasileiras, especialmente dos mais excluídos soci al e economicamente.
Sr. Presidente, deixo o Senado da República,
mas não abandono minha militância, minha determi nação de contribuir, em todos os campos, para pro mover o desenvolvimento sustentável integrado e so berano de nossa Nação. Continuarei atenta e atuante,
ao lado do novo Governo do Brasil, contribuindo para
que se façam as mudanças de que este País precisa
e as quais tanto almeja.
Os desafios a serem enfrentados pelo nosso
Presidente Lula e pelo povo brasileiro são inúmeros.
Mas a vontade de mudança, a determinação de construir um Brasil novo, justo e igualitário é tamanha que
tenho a convicção de que todos esses desafios serão
superados um a um.
Srªs e Srs. Senadores, ao chegar ao final deste
mandato parlamentar e rever toda a minha trajetória
no Senado Federal, resta-me a convicção de que to das as lutas aqui travadas, as batalhas vencidas e até
mesmo aquelas aparentemente perdidas fizeram par te de um precioso processo de aprendizado e amadu recimento político.
Levarei saudades dos ilustres colegas Senado res; das companheiras Senadoras Marluce Pinto, Maria do Carmo Alves, Heloísa Helena e Marina Silva, e
de tantos outros e outras que aqui estiveram; dos fun cionários desta Casa, da Mesa, das Comissões e em
especial do meu gabinete, dos quais tanto exigi e re cebi; dos debates travados no calor das votações; e
do convívio diário com pessoas tão diversas, mas
que, em sua maioria, acreditam neste País e se em penham em ajudar a aprimorá-lo para o bem-estar de
todo o povo brasileiro.
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Aos ilustres parlamentares, do Senado e da Câmara dos Deputados; aos funcionários e funcionárias,
aos assessores e assessoras que me auxiliaram na
caminhada, a todos os amigos, amigas e seus familiares, os meus agradecimentos mais sinceros pela
compreensão, amizade e apoio.
Faço uma referência especial aos colegas parlamentares, aos companheiros e companheiras e à
militância do Partido dos Trabalhadores, em especial
do Rio Grande do Sul, que me receberam de braços
abertos, que defenderam meu nome aguerridamente
nas urnas, palanques e tribunas. Ao PT, meu empenho e compromisso. Esta sigla representa o novo, o
avanço, a construção de um país soberano, democrático e cidadão.
À Nação brasileira, ao povo do meu querido Rio
Grande do Sul, da minha querida cidade natal, Dom
Pedrito, da minha cidade de origem, Santana do Li vramento, a minha gratidão.
Às pessoas que acreditaram em meu mandato,
que confiaram nesta Senadora como sua legítima representante, que interagiram conosco, que me acompanharam pelo rádio e pela TV, o meu reconhecimento pelo papel fundamental que exerceram no fortalecimento das minhas convicções, na consolidação da
democracia em nosso País.
Desejo ainda registrar que, ao pensar nos mo mentos de convívio que o cumprimento do dever me
impôs subtrair à minha família, aos meus pais, irmãos
e irmãs, ao meu filho Carlos e à minha filha Laura, aos
meus três netos, às minhas amigas e aos meus colegas, peço que me perdoem e me compreendam. Ao
pensar que não pude realizar tudo que pretendia,
conforta-me tão-somente a sensação do dever cum prido, a sensação de haver travado o bom combate:
em nenhum momento desviei-me do compromisso
assumido com meu povo nem dos deveres da nacionalidade, da ética e da moralidade pública.
Por fim, socorro-me das palavras do poeta: “Valeu a pena? Tudo vale a pena, se a alma não é pequena”.
Sr. Presidente, prezados colegas Senadores e
Senadoras, neste final de ano em que se espera que
a humanidade reflita sobre a fraternidade entre as
pessoas e os povos, colho a oportunidade para enviar
a todos e a todas meus mais sinceros votos de um Feliz Natal e um final de ano com saúde, com paz e com
a energia necessária para a construção de um Brasil
melhor a partir de 2003.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – V. Exª
me permite um aparte?
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A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Antes das minhas derradeiras palavras, é lógico que
concedo um aparte a esta guerreira e combativa mu lher e colega, Senadora Heloísa Helena.
A Srª Heloísa Helena (Bloco/PT – AL) – Senadora Emilia Fernandes, tenho dito várias vezes aqui
na Casa, em várias despedidas de Senadores, que
realmente não gosto de fazer apartes, às vezes até
em discursos de Senadores com quem não necessa riamente tenho vinculações ideológicas, identidade
partidária. Mas, 4 anos de convivência no mesmo es paço físico, faz com que estabeleçamos laços que a
nossa razão, se pensássemos direito, até não neces sariamente deveria viabilizá-los. Todavia, a subjetivi dade humana é assim: algumas vezes nos relaciona mos e temos amizade com pessoas com quem nem
temos vínculos ideológicos. Para nós, é mais triste
ainda, mas tenho certeza de que a nossa querida
guerreira, companheira Emilia estará nos espaços de
disputa política, na instância da decisão política deste
País, dando o máximo de sua contribuição de luta, da
sua possibilidade de luta e de trabalho. Sentiremos
uma falta muito grande porque, logo neste momento,
dizia eu, em que se aumenta a bancada feminina, a
maior articuladora da bancada feminina do PT e dos
outros partidos também a nossa companheira Emilia
não vai estar aqui para nos auxiliar. Então isso para
nós é uma tarefa maior porque Marina tem se dedica do de forma belíssima e brilhante à questão do meio
ambiente; eu acabo disponibilizando minhas ativida des ou na Comissão de Fiscalização e Controle ou na
Comissão de Assuntos Econômicos. A grande articu ladora do movimento de mulheres e que estava per manentemente dedicada a este tema, permanente mente participando das discussões junto com as nos sas companheiras Deputadas era V. Exª. Então é uma
falta muito grande. Quando aumentamos a bancada
de mulheres, imediatamente pensei a falta gigantesca
que V. Exª fará, porque é quem, nesse momento, deve
estar se sentindo mais parte ainda dessa conquista
maior das mulheres. Tenho certeza que a sua capaci dade de luta e de trabalho não é vinculada a um espa ço e a um mandato; tenho certeza de que V. Exª volta
de consciência tranqüila, por tudo que fez, pela dedi cação a esta Casa e pelo espírito de solidariedade na
bancada. Enfim, tudo isso nos orgulha muito, nos dei xa muito feliz termos convivido com V. Exª durante es ses 4 anos. Que Deus a abençoe muito e que os anjos
iluminem V. Exª, e sua família. E que V. Exª esteja,
como a guerreira que é, em outro espaço de disputa
política, quem sabe dentro do próprio Governo Lula,
para que esse seu brilho, a sua capacidade de traba -
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lho possa continuar chegando aos filhos da humanidade. Falo assim, Senadora Emilia, porque sei como
nós mulheres somos: às vezes, além de cuidar dos
nossos filhos, com o nosso coração de mãe e de mu lher, nos preocupamos com os filhos da humanidade.
É por isso que sofremos muito mais, ficamos muito
mais tristes, mais dilaceradas, ficam cicatrizes na
nossa alma. Mas, digo sempre, só tem cicatriz na
alma quem esteve no campo de batalha. Então suas
cicatrizes na alma, V. Exª pode exibi-las orgulhosamente porque é fruto de uma mulher que muito batalhou e que muito nos orgulhou aqui nesta Casa. Que
Deus a abençoe.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senadora Heloísa Helena, sempre
na sua bravura, na sua forma firme de se comunicar,
de protestar, de manifestar suas idéias e seus pensamentos, sempre trouxe à bancada feminina uma qualidade de trabalho muito especial.
Saio, sem dúvida, com o coração apertado de
saudades mas sem nenhum tipo de mágoa; muito
pelo contrário, sinto-me realizada na nossa luta pela
presença das mulheres. Hoje, somos 5 mulheres nesta Casa; no ano que vem, serão 10 mulheres. Portanto, a nossa luta pela participação da mulher, pela importância da mulher no poder não foi em vão, principalmente porque teremos a maioria da bancada feminina do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores.
Agradeço a V. Exª por esse companheirismo, competência e dedicação, com as quais aprendi muito.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Senadora
Emilia Fernandes, concede-me V. Exª um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Senador Carlos Patrocínio, dentro da premência do
tempo, concedo com muita alegria um aparte a V. Exª.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB – TO) – Senadora
Emilia Fernandes, saí correndo do meu gabinete porque não poderia deixar de apartear V. Exª. Quero dizer que o Brasil está de parabéns pela bancada feminina que tem neste Senado. Estão de parabéns, também, o Rio Grande do Sul e, sobretudo, as mulheres
brasileiras. V. Exª foi um exemplo dignificante, uma intransigente defensora dos direitos da mulher, da causa da mulher, embora não tenha pautado sua atuação
só nesse sentido. Portanto, o meu abraço, o meu re conhecimento, a minha satisfação e o meu orgulho de
ter sido, durante esses 8 anos, um companheiro de V.
Exª aqui no plenário desta Casa.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador Carlos Patrocínio. No
aparte que fiz a V. Exª já registrei o respeito e a admi-
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ração que nutro por V. Exª, tão dedicado, tão compe tente na área da saúde, do social, na luta pelos ido sos, grande parceiro na luta pelas questões de gêne ro e na presença e garantia de direitos às mulheres.
Levo de V. Exª também uma respeitosa recordação.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Senadora Emilia
Fernandes, V. Exª me concede um aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Concluindo os apartes, concedo a palavra ao ilustre
Senador José Jorge, com quem tive a grande honra
de compartilhar muitos momentos importantes na
Comissão de Educação.
O Sr. José Jorge (PFL – PE) – Não poderia dei xar de dar meu testemunho no momento em que V.
Exª se retira desta Casa para, certamente, exercer
outras missões em sua já tão rica vida pública. S. Exª
teve uma grande atuação na Comissão de Educação.
Como seu colega e como membro da Comissão de
Educação pude testemunhar o apreço, a competên cia e o conhecimento com que V. Exª tratou a educa ção. Juntos pudemos, muitas vezes, discutir muitos
temas importantes. Apesar de já estarmos bem avan çados no tempo, gostaria de registrar esse fato para
que seus eleitores e amigos, no Rio Grande do Sul e
em todo o Brasil, saibam dessa informação a partir de
um Senador que também participou da Comissão de
Educação. Meus parabéns pela sua atuação durante
esses 8 anos. Espero que V. Exª continue sua atuação
na vida pública. Muito obrigado.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PT – RS)
– Muito obrigada, Senador José Jorge.
V. Exª, com o conhecimento e a experiência de
homem público dedicado à causa da educação neste
País, sem dúvida, foi de grande significado nas dis cussões, debates e encaminhamentos. Em determi nados momentos nossas composições foram diver gentes, mas V. Exª, sempre argumentou contraria mente de forma muito respeitosa. A educação deste
País deve muito a V. Exª. Levo em minha bagagem de
professora do Estado do Rio Grande do Sul conside rações e debates dos quais V. Exª participou.
Por derradeiro, Sr. Presidente, ao concluir, que ro que minhas palavras sejam dirigidas a Deus, não
as últimas mas as mais importantes, palavras de
agradecimento pelas graças, pelas oportunidades,
pelas vitórias, pelos desafios que Ele tem colocado
em meu caminho. Da mensagem bíblica que me inspi ra sempre recolho a força para continuar em frente:
“Tudo posso n’Aquele que me fortalece”.
Muito obrigada.
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O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra a V. Exª pela ordem.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, pedi
a palavra pela ordem para fazer um apelo a Mesa e a
V. Exª. Já são 17 horas e 17 minutos, e não atingimos
quorum para as votações, Como hoje é o último dia
de votação da pauta normal do Senado – amanhã já
entraremos em processo de autoconvocação –, gos taria de apelar à Mesa para que todos os itens cons tantes da Ordem do Dia de hoje, itens importantes,
matérias relevantes para o País, sejam transferidos
automaticamente para a convocação, exatamente
para que amanhã possamos seguir essa ordem e votar essas matéria. Essa é a sugestão que faço a V.
Exª.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Mesa
examinará com interesse o que propõe V. Exª na qualidade de Líder do Governo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Arlindo Porto, por 20 minutos, por permuta com o Senador Luiz Pastore.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, este meu pronunciamento é um balanço, que espero equilibrado entre
a razão e a emoção, entre a fé e a esperança, entre
dúvidas e certezas. Emociona-me voltar às montanhas de Minas Gerais, com a consciência do dever
cumprido, com a tranqüilidade que tudo fiz para exercer a delegação que os mineiros me deram, em 1994,
para aqui representar nosso Estado, Estado tão cheio
de tradições, inclusive a tradição de inovar, de criar
novos paradigmas e, ao mesmo tempo, de conservar
valores e princípios, mas sempre atento aos ventos
do futuro.
Minas, um Estado marcado pelo anseio de liberdade, com o inarredável compromisso com a justiça e
que deu a vida e o exemplo de muitos dos seus filhos
para sedimentar os caminhos da nossa independência, hoje tão ameaçada. Volto a Minas, o Estado síntese da cultura nacional, de onde brotaram Tiradentes e
luminares, que freqüentaram esta Casa: Milton Campos, Gustavo Capanema, Juscelino Kubitschek, José
Maria de Alckmin e tantos outros.
Vejo, neste plenário, Senadoras e Senadores
com os quais convivi nos últimos oito anos. Alguns
aqui permanecerão; outros tomarão outros ru mos,
outros cargos e encargos. Volto a Minas, levando o
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calor desse convívio, das amizades aqui criadas, do
respeito adquirido pelo exemplo. Nesta Casa, muito
aprendi e aqui deixo a lealdade para com os meus colegas, que se estende além da distância e do tempo.
Foi um tempo de luta; foi um tempo feliz; foi um tempo
de realizações que não teriam acontecido sem a amizade e o companheirismo que as divergências políti cas não embaçaram, que o calor do debate não agastou.
Foi um tempo de muito trabalho, em que tenta mos melhorar as condições para o constante cami nhar do Brasil e dos brasileiros rumo ao futuro, em
que nos preocupamos em fortalecer as instituições
para que a Nação possa enfrentar o enorme desafio
de resolver nosso principal problema interno, que é a
desigualdade. Fortalecimento também indispensável
para que no front internacional não nos vejamos ex cluídos, vítimas do acirramento da competitividade
imposta pela globalização.
A receita – creio que consensual – para resolver
os desafios internos e externos é uma só: desenvolvi mento. Para tanto, temos que ter instituições políticas
sólidas, uma democracia representativa dinâmica,
um Estado ágil, empresas fortes e ousadas, mas, acima de tudo, capital humano, que só a educação de
qualidade e a permanente capacitação podem criar, o
desenvolvimento centrado no ser humano e para o
ser humano. Essa é a conclusão óbvia diante da
constatação de que o conhecimento é o mais valioso
dos fatores de produção. Informação, ciência e tecno logia já respondem por mais da metade do PIB das
economias mais avançadas. Superam, em muito, os
fatores tradicionais em vantagens comparativas, tais
como os recursos naturais e o capital físico.
Graças ao conhecimento, criam-se novas vanta gens comparativas em interação com as disponíveis.
No entanto, em todos os aspectos condicionantes do
desenvolvimento, enfrentamos sérias dificuldades.
Nunca como hoje, por exemplo, o ideal democrático
foi tão aceito e tão valorizado pelas sociedades. Paradoxalmente, nunca como hoje, o exercício da política
é visto com tanta desconfiança e tanto descrédito pe los cidadãos, fruto de nosso tempo, da fragmentação
da sociedade, do isolamento do cidadão, da violência
e da insegurança de que é vítima. Conseqüência tam bém da descrença de muitos e principalmente dos jo vens em um futuro melhor. Um tempo de desesperan ça para tantos que, já excluídos dos benefícios da so ciedade de consumo, vêem-se cada vez mais empur rados para a peri feria das cidades e da possibilidade
da participação nos destinos de sua sociedade e na
determinação do seu próprio futuro.
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Diante da impotência frente à realidade, diante
dos exemplos que denigrem a atividade política, resta
a auto-exclusão de tantos cidadãos cuja participação
democrática se restringe à obrigatoriedade do voto e,
por vez ou outra, a injuriar os políticos.
Srªs e Srs. Senadores, mesmo optando por não
disputar um mandato, continuo político e a me preocupar com essa realidade. Vamos continuar a lutar e a
trabalhar para estruturar partidos políticos, a fim de
que cumpram suas funções clássicas de forjar uma
massa crítica de opinião e votos em torno de objetivos
comuns em benefício da sociedade. E ainda, para
construir estruturas representativas intermediárias,
eficientes e legítimas.
A dignidade e o valor do exercício da política
precisam ser resgatados. É por demais conhecido o
magnífico trecho do texto “O Idiota Político”, de Bertolt
Brecht, e sua força em condenar aqueles que se submetem à tirania alheia; em alertar aqueles que demitem, primeiro, que lhes tirem uma flor do jardim, depois, que pisem em seu jardim, invadam a sua casa e
lhes tomem a liberdade. Mas vou buscar em outra citação de Brecht uma necessária lição sobre política
deste grande escritor e teatrólogo do século passado:
A vitória da razão pode ser a vitória
das pessoas razoáveis, a razão não existe
para si mesma, ela existe na conduta e na
ação das pessoas. Então, se as pessoas razoáveis não vencem, a razão não prevalece.
A vitória das idéias é a vitória dos portadores materiais das idéias. Pessoas razoáveis
têm de fazer política para que a razão prevaleça, porque não há outro meio de prevalecer a não ser por meio da política feita por
pessoas razoáveis.
Volto a Minas, volto ao berço da minha formação
humana e política. Deixo aos meus colegas presentes
e aos futuros Senadores a preocupação com o aperfeiçoamento da representação política nacional. Sem
poder de mobilização, não vejo como a Nação poderá
enfrentar os seus grandes desafios, vencer as desigualdades e não se ver excluída ou subestimada no
tabuleiro internacional. Se substituídos os Partidos
por representações de interesses específicos, de corporações e lobbies distintos, distorcida estará nossa
democracia. Enfraquecida, a representação política
mina a capacidade do Estado, compromete a força da
Nação.
Conclamo todos meus colegas, Senadores e
Senadoras, cidadãos, políticos militantes ou não,
para participarem da construção de um Estado mo-
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derno e justo, eficiente e eficaz, que consiga criar um
ambiente em que a todos sejam oferecidas as oportunidades necessárias para o autodesenvolvimento. E
isso não ocorrerá sem a democracia e suas institui ções fortes. Os únicos instrumentos para essa cons trução são partidos políticos fortes, coerentes, com prometidos com a sociedade, com fidelidade a princí pios e em que impere a lealdade entre seus mem bros.
Outra reforma que nos desafia, Srªs e Srs. Se nadores, é a construção do Federalismo no Brasil. O
País não é um todo indivisível; é o resultado de suas
partes. Um elo fraco quebra a corrente. Enquanto
houver Municípios fracos, não haverá Estado forte.
Enquanto houver Estados dependentes do Poder
Central, subjugados às determinações do Poder Cen tral, não há como termos um Brasil forte e coeso para
enfrentar o grande desafio da globalização.
Precisamos construir um federalismo corporati vo, cooperativo, e demonstrar o federalismo competi tivo em que vivemos, criado pela reforma tributária de
1996, agravado pela Constituição de 1988, distorcido
pela desproporcionalidade na representação política
no Congresso Nacional. É preciso definitivamente re distribuir encargos e tarefas para Estados e Municípi os, mas que a União também transfira os recursos
condizentes com a carência e a necessidade de cada
Estado. O Orçamento Geral da União que estamos
aprovando para 2003, assim como os que aprovamos
nos últimos anos, é mais um exemplo da fragilidade
da nossa Federação. São recursos divididos despro porcionalmente às necessidades, sub ou sobredi mencionados, é a União interferindo, via orçamento,
na educação e na saúde, que deveriam ser geridas e
orientadas pelos próprios Estados e Municípios.
Não se fará esta nova Federação sem a reforma
tributária. E esta não se realiza justamente porque
não temos uma correta definição de funções e atribui ções entre os componentes da Federação. Ninguém
quer perder e não se buscam fórmulas criativas para
que se inicie a reforma, mesmo a partir da aceitação
de que esta não se dará de uma só vez, mas será
construída como um processo para o qual temos que
encontrar o rumo.
Esta reforma tributária – entre as demais que se
fazem necessárias – é também indispensável ao surgimento e ao crescimento de empresas sólidas e fortes, ousadas e capazes de cumprir o imperativo brasi leiro de se voltar às exportações. Sem aumentar as
nossas exportações, não conseguiremos superar a
nossa vulnerabilidade externa. Os obstáculos são
enormes, a competitividade cada vez maior. Ou bem
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superamos esse desafio, ou nos submeteremos às
determinações dos Estados centrais, em prejuízo geral dos brasileiros. Precisamos libertar nossas empresas da carga tributária insustentável, das amarras da
burocracia, do chamado “custo Brasil”.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB TO) – Permite-me V. Exª um aparte, eminente Senador Arlindo
Porto?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB MG) – Com muito orgulho, acolho o aparte do nobre Senador e meu
Líder Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio (PTB TO) – Eminente
Senador Arlindo Porto, V. Exª se despede a seu estilo,
defendendo os pontos programáticos que sempre defendeu nesta Casa. Portanto, o que pauta seu pronunciamento é a coerência como Senador, ex-Ministro da
Agricultura, Prefeito da nossa querida Patos de Minas
e Vice-Governador do Estado, sempre defendendo
pontos basilares da democracia. Chamo a atenção
para as demandas da democracia, cada vez mais visíveis no seio da população brasileira, no sentido de
que a democracia favoreça a todas as camadas sociais. Destaco a fragilização das instituições partidárias
e concordo plena e perfeitamente com V. Exª: temos
que mudar o estado de coisas no que diz respeito aos
partidos. V. Exª conclama aqueles que permanecerão
aqui para trabalhar para dotar a Nação das reformas
tão necessárias, algumas das quais já deveríamos ter
feito, como a da Previdência Social e a Política, e analisar a questão da exportação, que é de extrema im portância. Portanto, ilustre Senador Arlindo Porto, eu,
que privo da amizade de V. Exª, que o admiro como
homem público dos mais importantes que esta Casa
e o País já tiveram, quero cumprimentá-lo e dizer que
a Nação perderá, talvez nesses próximos três anos
em que V. Exª estará afastado da política. Eu não sei
se V. Exª deverá, poderá ou se será aproveitado em
algum órgão da administração futura. De qualquer
maneira, estou convencido de que qualquer função
que venha lhe caber, V. Exª saberá se desincumbir
dela com a lealdade que sempre o caracterizou e, sobretudo, com a eficiência. Portanto, o meu abraço e o
reconhecimento deste modesto amigo seu a um dos
maiores Senadores que esta República já teve.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Muito
obrigado, Senador Carlos Patrocínio. Agradeço a manifestação de V. Exª, que, sem dúvida, está revestida
de um processo emocional, pela nossa amizade e
pelo nosso relacionamento, e, também, na condição
de meu Líder, o Líder do nosso PTB. Muito obrigado.
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O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Arlin do Porto, concede-me V. Exª um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Concedo o aparte ao nobre Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PDT – PR) – Senador Arlin do Porto, eu já tive a oportunidade de saudar V. Exª
quando voltou do Ministério da Agricultura, depois de
haver cumprido uma missão muito importante. É mui to difícil lembrar-se das atitudes e dos feitos de al guém que, por mais de um ano, ocupou relevante cargo como Ministro da Agricultura. Mas eu, por acompa nhar de perto o trabalho de V. Exª, lembro-me de uma
das mais importantes iniciativas que o Ministério da
Agricultura já tomou, que foi o Programa de Sanidade
Animal. Se o Brasil abriu as fronteiras do mercado in ternacional para a exportação de carne, se podemos
comemorar o aumento das exportações de carne
nesse período, principalmente neste último ano, é
porque V. Exª teve o descortino de implantar um pro grama modelo de sanidade animal, a que deu se qüência o Ministro Pratini de Moraes. Lembro a inicia tiva de V. Exª. Estivemos juntos em Paris, quando o
Instituto Internacional de Epizootias assinou a libera ção dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, no mandato de V. Exª como Ministro
de Agricultura. Portanto, quando deixou o Senado e
foi para o Ministério da Agricultura, V. Exª fez um tra balho fundamental para o futuro da pecuária brasilei ra. Como Senador, tenho de registrar que V. Exª foi
sempre muito decente, muito sério e, com muita digni dade, exerceu o mandato. Por isso, Minas Gerais
pode, neste momento, orgulhar-se pelo fato de, na
sua despedida, o Senador Arlindo Porto poder falar e
receber não um elogio - porque não sou afei to a fazer
elogios - mas o reconhecimento de que V. Exª se comportou com absoluta decência, honrando os eleitores
mineiros, com toda certeza. Parabéns pelo mandato
sério e digno que exerceu nesta Casa. Parabéns pe las realizações no Ministério da Agricultura.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Obriga do, Senador Osmar Dias. Registro, nesse agradeci mento, o reconhecimento pela contribuição que V.
Exª, como engenheiro agrônomo, deu àquele período
em que estive no Ministério. Se algo realizamos foi
graças ao apoio das Lideranças, dos Parlamentares,
do próprio Presidente Fernando Henrique e da popu lação brasileira, dos produtores rurais, que juntos
buscamos apresentar algo que pudesse ser novo,
moderno, definitivo. A sua contribuição foi importante,
mas agradeço principalmente o apoio que V. Exª nos
deu enquanto juntos caminhamos, durante esses oito
anos, nesta Casa.
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O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Juvêncio da Fonseca (PMDB – MS) –
Senador Arlindo Porto, vim correndo do meu Gabinete, quando V. Exª começava o seu discurso, para dizer
da minha simpatia e do meu prazer de ser também
seu vizinho, junto com o Senador José Alencar. Para
mim, isso é um privilégio, como se privilégio já não
fosse a minha cidade, Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, ter sido fundada por mineiros. Posso dar
um testemunho a V. Exª e ao Brasil. O meu Estado é
essencialmente agrícola e pecuário. Lembro-me de
quando V. Exª era Ministro da Agricultura e, ao visitar
a minha cidade, na exposição agropecuária, havia
uma verdadeira festa para recebê-lo. As palavras de
simpatia e reconhecimento pelo seu trabalho eram
grandiosas. Ali conheci V. Exª. Pela primeira vez,
apertei sua mão. Eu era Prefeito de Campo Grande e
senti que, naquelas manifestações, estava diante de
um grande homem, de um grande Ministro, de um
grande brasileiro. Aqui, depois que tomei posse no
Senado Federal, percebi e senti, na convivência diá ria, que não só Campo Grande, mas todo o Estado do
Mato Grosso do Sul estavam certos: V. Exª é, realmente, um grande Líder, um homem excepcional e
um ilustre Senador. Minas Gerais, enfim o Brasil todo
tem um enorme respeito por V. Exª, um notável brasileiro que trabalha para o País. Parabéns pelo seu tra balho!
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Obrigado, Senador Juvêncio da Fonseca. Retribuo os agra decimentos, especialmente pela nossa convivência.
Campo Grande é uma cidade importante de
Mato Grosso do Sul, Estado fundamental para a pe cuária brasileira, com o maior rebanho do País, que
tem contribuído muito para a riqueza do Brasil, para o
crescimento da nossa economia e para a geração de
emprego e renda.
Buscando inspiração para desempenhar o trabalho com as Lideranças, estive, várias vezes, no
Mato Grosso do Sul, terra do Presidente desta Casa,
Senador Ramez Tebet, com quem convivi de maneira
muito fraterna, e do Senador Lúdio Coelho. Em diversas oportunidades, procuramos, em conjunto, retribuir ao povo sul-mato-grossense aquilo que deveríamos
fazer como representante do Governo brasileiro.
Agradeço as palavras, a manifestação e a ale gria da convivência ao longo desses últimos anos.
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A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Ouço V.
Exª com prazer.
A Srª Emilia Fernandes (Bloco/PT – RS) – Se nador Arlindo Porto, durante o meu pronunciamento,
após o aparte solicitado por V. Exª, tive a oportunida de de dizer um pouco do tanto que o admiro. Neste
momento em que faz o seu pronunciamento de des pedida desta Casa, também não poderia deixar de
pedir um aparte para registrar o respeito, o carinho e a
amizade que tenho por V. Exª. Reconheço em V. Exª a
qualidade e a experiência de um homem público que
passou por diversos cargos em sua cidade e até no
mais alto escalão do Poder Legislativo, esta Casa, e
do Poder Executivo, o Ministério da Agricultura. Mes mo na divergência, sempre primamos pelo respeito e
pela boa convivência, o que possibilitou, antes de
tudo, que eu conhecesse um pouco mais do povo de
Minas Gerais. A primeira pessoa com quem convivi
mais de perto nesta Casa representando aquele
Estado foi V. Exª. A partir de então, pude melhor per ceber que o povo de Minas Gerais é hospitaleiro e
alegre. Ele nem sempre diz tudo o que pensa, mas
tem, na sua capacidade e nas suas formas de expres são, a tradução de mui to sentimento e valor naquilo
que faz. Tive a oportunidade de conhecer outros Parlamentares, homens e mulheres, que fortaleceram
essa idéia. Nos últimos tempos, logicamente, tam bém, a convivência com o ilustre e hoje Vice-Presi dente elei to deste País, Sr. José Alencar, comprovou
aquilo que aprendi a partir de quando conheci V. Exª
nesta Casa. V. Exª já prestou um grande serviço ao
Brasil e, certamente, continuará a fazê-lo pela sua for ma de trabalho, pela sua dedicação e pela seriedade
que dedica às atividades que exerce. Particularmen te, ressalto, ainda, que a contribuição que V. Exª prestou, como Ministro da Agricultura, fez um grande bem
ao Brasil e ao Rio Grande do Sul, que é um Estado
que precisa e depende de políticas, de ações, de dis cernimento e de compromisso nesse setor primário.
Então, neste momento em que V. Exª faz seu pronun ciamento de despedida deste mandato, quero regis trar a minha amizade e o meu reconhecimento, com a
certeza de que V. Exª ainda tem uma longa trajetória
na vida pública neste País, representando o Estado
de Minas Gerais. Cumprimentos.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agrade ço a V. Exª e quero também testemunhar que a partir,
seguramente, desse nosso contato, nas várias vezes
em que V. Exª esteve em Minas Gerais, sempre dei xou uma excelente imagem, uma excelente presença,
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um excelente relacionamento, e isso naturalmente é
fruto de sua personalidade e determinação. Agradeço
muito seu aparte e afirmo que, se assim o fiz, foi fruto
da reciprocidade que recebi de V. Exª. Quando se diz
que o mineiro às vezes não diz tudo o que pensa, entendemos que isso é verdade, sobretudo quando se
trata de pessoas especiais, porque guardamos sem pre algo para que possamos, ao reencontrar, continuar o processo de relacionamento. Não dizemos tudo o
que pensamos para as pessoas que são generosas,
cordiais, sempre esperando a oportunidade de um
novo encontro.
É o que desejo que possa ocorrer entre V. Exª e
mim.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
prazer, Exª.
O Sr. Lindberg Cury (PFL – DF) – Senador
Arlindo Porto, fico muito satisfeito de fazer algumas
colocações preliminares aqui. Tive o prazer e a satisfação de inicialmente conhecê-lo como prefeito de
Patos de Minas pelos idos de 1986, 1987. Empresário
bem-sucedido naquela cidade, V. Exª foi direcionado
para a prefeitura, e aí então nos conhecemos. V. Exª
fez um trabalho brilhante ao transformar um pantanal
que por lá existia em uma lagoa, hoje um ponto de
atração com bares, diversão e muitos jovens; V. Exª
fez de um ponto negativo um ponto estratégico de lazer para toda a cidade. Lembro também do trabalho
da sua senhora quando juntava os jovens na produção de brinquedos que era colocada no mercado. A
cidade o idolatra, tem uma reverência muito especial
pelo trabalho que ali realizou. Foi tão importante a sua
presença na prefeitura que, logo de imediato, foi con duzido à vice-governadoria do Estado de Minas. Sa bemos que Minas Gerais é um Estado que tem centenas de Municípios, não é fácil se eleger e gradativamente V. Exª chegou a essa vice-governadoria pelos
méritos pessoais. A partir dali, ocupou o Ministério da
Agricultura, prestou serviços importantes, abriu o
mercado nacional para a exportação, trazendo dólares para o País e novamente por uma circunstância
muito especial do destino nos encontramos neste Senado onde pude acompanhar de perto o seu trabalho,
sempre atuante nas comissões e levando idéias ponderadas, equilibradas e dando uma demonstração de
sua vivência dentro da política nacional. Eu diria que
os experts da política que são os mineiros, são aqui
muito bem representados pelo trabalho que V. Exª fez
nesta Casa. Como companheiros, pelo fato de estarmos sempre juntos aqui, sempre trocamos idéias. Por
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diversas vezes, tive a oportunidade de colher informa ções importantes, vindas de V. Exª. Quero dizer que
ainda está muito jovem para nossa política. Está no
momento adequado de, ao sair do Senado, já pensar
numa nova carreira política. Neste ano, esta próxima
etapa pode ser de dedicação à família e aos seus tra balhos, mas, oportunamente, estamos aguardando V.
Exª, ou no Senado ou quem sabe no Governo de Mi nas Gerais. Enfim, V. Exª tem um currículo brilhante e,
a qualquer lugar que for, será muito bem recebido
pela sua capacidade e pelo privilégio da inteligência
que Deus lhe deu. Meus cumprimentos e que Deus
continue abençoando sua jornada brilhante.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Muito
obrigado, Senador Lindberg.
Convivemos, como retratado por V. Exª, por
mais de 15 anos. E, ao longo deste tempo, o que pu demos sempre registrar é esta lealdade, esta proximi dade e este respeito. V. Exª lembra de momentos im portantes da minha vida pública, como por exemplo,
quando da primeira vez eleito Prefeito da minha cida de. Recebei sempre um carinho muito grande do povo
da minha terra, e aqui neste ponto quero pedir per missão para manifestar a cada conterrâneo meu de lá
ou que lá não esteja mais, o apoio que recebi.
E, quando V. Exª assim se manifesta é porque,
sem dúvida, uma das maiores colônias, aqui em Bra sília, é a colônia patense. E desejo, em nome de V.
Exª, render minhas homenagens e meu agradeci mento a todo patense que aqui reside, que para cá
veio a fim de ajudar a construir a que era a “capital da
esperança”, hoje realidade e orgulho de todos nós.
Que V. Exª seja o portador deste agradecimento a to dos os meus conterrâneos.
Sr. Presidente, precisamos criar os incentivos fi nanceiros para que as empresas aqui instaladas pos sam se desenvolver, que possam investir no seu pró prio negócio e escapar do capital alheio a juros suici das; que possam investir em pesquisa e desenvolvi mento, gerando conhecimento, tecnologia e produtos.
No setor do agronegócio, vejo com otimismo a
escolha do produtor rural, líder setorial, economista e
professor Roberto Rodrigues para ocupar o Ministério
da Agricultura, Pasta que tive a honra de comandar
por dois anos. Como todos os brasileiros, desejo su cesso ao Governo do Presidente eleito Luiz Inácio
Lula da Silva, e de seu Vice, o mineiro José Alencar
Gomes da Silva, que assumem o comando do País
dentro de duas semanas. Esse sucesso está condici onado ao sucesso do agronegócio, a única âncora
que, desde a implantação do Plano Real e desde
sempre, nunca faltou ao Brasil.
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Ao mesmo tempo tradicional e hoje um dos mais
dinâmicos do País, dos que mais rapidamente têm
agregado tecnologia e conhecimento, o agronegócio
já tem um rumo e um modelo a ser seguido. Digo isso
com conhecimento de causa. Tanto pela minha condição de produtor rural e administrador, como pela ex periência acumulada em dois anos como Ministro da
Agricultura e do Abastecimento, cargo com que me
honrou o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Não poderia deixar de, neste momento, também
agradecer ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
República pela missão que me ofereceu e, com ela, a
oportunidade de melhor servir ao meu País.
Foi neste posto de observação privilegiado que
decidi reunir a força da agricultura, da pecuária, da
agroindústria e demais segmentos correlatos para
elaboração de um diagnóstico profundo do setor e, a
partir dele, uma proposta duradoura para o agronegócio. Para coordenar esse trabalho, o Fórum Nacional
da Agricultura, convidei Roberto Rodrigues, por suas
credenciais às quais se agregam, ainda, ter ocupado
a Presidência da Organização das Cooperativas Brasileiras e a Aliança Cooperativista Internacional.
Portanto, em relação ao agronegócio, não é preciso reinventar a roda. Basta seguir o que foi proposto
pelo Fórum Nacional da Agricultura. Nenhum modelo
foi elaborado de forma tão abrangente, reunindo as
35 principais cadeias produtivas do setor, extremamente democrático, discutido com profundidade pelos maiores especialistas e os mais práticos profissionais do agronegócio.
Roberto Rodrigues leva essa experiência para o
Ministério da Agricultura. Ao deixar a Presidência da
ABAG – Associação Brasileira de Agribusiness, essa
passa agora ao comando do competente engenheiro
Cristiano Walter Simon. São sinais que nos alimentam a esperança de dias melhores no setor produtivo
nacional.
Volto a Minas, coração de ferro do Brasil, mas
nem por isso insensível. As lições de Minas, onde se
cultivam a amizade e a lealdade, também me ensinaram o sentimento de gratidão. Por isso, nesta conclusão,
não posso deixar de reiterar meu agradecimento a todos os colegas deste rico período de minha vida política
que agora prosseguirá em outras trincheiras, em outros
horizontes. Estarei, mais do que nunca, lutando junto
aos movimentos sociais e políticos, por tudo aquilo que
acredito, em benefício de Minas e do Brasil.
Ressalto aqui também o apoio que sempre recebi
da Presidência desta Casa e deixo registrada minha
gratidão ao Secretário-Geral da Mesa, ao Diretor-Geral
do Senado e a todos os funcionários dos vários setores,
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qualificados e prestativos. Agradeço, de maneira muito
especial, a minha equipe de trabalho, pela dedicação,
pela lealdade, pela amizade e pela competência com
que se portaram durante esse período.
Agradeço, ainda, a todos os amigos que contri buíram para esta caminhada. Aos homens públicos
de Minas Gerais, aos Membros do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário, que prestaram o apoio indispen sável, o meu muito obrigado a todos na pessoa do
Governador Hélio Garcia, de quem tive a honra de ser
Vice-Governador de meu Estado e a satisfação de ser
amigo.
Lembro aqueles que comigo estiveram nos pri meiros passos na minha vida pública, na Prefeitura
Municipal de Patos de Minas, nas regiões do Alto Pa ranaíba, do Triangulo e Noroeste Mineiro. A todos
agradeço na figura do nosso grande líder regional,
Pedro Pereira dos Santos.
Volto a agradecer a confiança do PFL, do PTB e
de todos os Senadores que, partidária ou isolada mente, apoiaram o lançamento de meu nome à Presi dência desta Casa, num episódio que muito me hon rou e que marcou a história do Senado Federal, im pulsionando mudanças que aperfeiçoaram e continu am a influir positivamente no desempenho da Câmara
Alta.
Volto a Minas e ao convívio mais estreito com
minha família que também se sacrificou para que eu
pudesse ocupar os cargos públicos que o destino me
reservou e que só pude exercer graças ao apoio deles
e dos amigos.
Muito obrigado Maria Coeli, Luiz Fernando, Re gina e Rogério, obrigado por tudo e aceitem minhas
desculpas se, tantas vezes, abdiquei da convivência
por cumprir o meu dever.
Com prazer, concedo o aparte ao nobre Sena dor Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Meu preza do Senador, corri para chegar a tempo e, graças a
Deus, cheguei a tempo, para trazer o meu abraço muito fraterno a V. Exª. V. Exª é uma figura muito especial,
porque é um homem da maior dignidade e que exer ceu um papel muito importante na política mineira. Na
época do Governo Itamar Franco, nós todos apostávamos em V. Exª – Vice-Governador, à época – por que tinha todas as condições para somar e para unir o
povo mineiro. Mais tarde, quando escolhido, pelo atu al Governo, Ministro da Agricultura, V. Exª teve um desempenho do maior significado. Preocupou-se, anali sou a situação e debateu, com humildade, mas com
grandeza, os problemas da agricultura. Todos senti-
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mos o fato de que os caminhos e talvez os descaminhos da política façam com que V. Exª hoje esteja saindo do Senado. V. Exª tinha a obrigação de se candidatar novamente, e Minas Gerais tinha a obrigação
de reelegê-lo. Esse era o caminho natural, o rumo que
uma política normal deveria seguir. Mas todos sabemos que, em política, o racional nem sempre é o normal. Os caminhos nos levam, muitas vezes, por onde
não imaginamos e a praticar determinações como
essa de V. Exª, de não se candidatar. Não tenho dúvidas de que dificilmente Minas Gerais terá um Senador aqui com a presença, com a pureza, com a capacidade e com a dignidade de V. Exª. V. Exª é um ho mem que faz amigos, que sabe agregar, que sabe somar; é um homem que, onde for colocado ou onde
quer que esteja, colocará o “sim” em primeiro lugar, o
dar-se mãos em primeiro lugar. Nunca vi, por parte de
V. Exª, uma palavra que não fosse de estímulo, que
não fosse de compreensão. Quando as coisas ocor rem positivamente, V. Exª vibra, independentemente
de ser seu partidário ou não, de somar a seu favor ou
não. Isso é raro em política. Em política, geralmente,
os homens, levados pelos caminhos e por questões
pessoais, são muito orientados para o seguinte raciocínio: “Bons são os que estão comigo; ruins, os que
estão do outro lado”, ou “Bom é quando um fato que
ocorreu, de certa forma, me atinge positivamente;
ruim é quando me atinge negativamente ou não me
atinge de forma alguma”. Essa grandeza de olhar o
todo para entender que a busca do bem comum é o
objetivo do político faz com que se V. Exª destaque,
pois faz de tal orientação uma rotina. É de sua essência, de sua personalidade, de sua maneira de ser,
buscar o bem, praticar o bem, agir a favor da soma, da
busca do bem comum. O Senado perde muito com a
saída de V. Exª. Saem dois grandes Senadores: V. Exª
e o Senador José Alencar – para cumprir o desiderato
que o povo determinou-lhe pela eleição. Tenho certeza de que, independentemente do que pensa, dos
propósitos que tenha em sua vida política futura, os
caminhos de Minas e do Brasil, bem como seus destinos, cruzarão, mais de uma vez, os caminhos de V.
Exª. Um carinhoso, fraterno e amigo abraço, meu prezado Senador.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agradeço sensibilizado, Senador Pedro Simon, a manifestação de V. Exª. Quem o conhece de perto sabe que
suas palavras são sinceras, pois observa a forma
como sempre se manifesta e conduz sua vida e atividade.
Se contribuí com o meu País, se contribuí com o
meu Estado, o fiz cumprindo o que determinou minha
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consciência. Assim o fiz porque recebi o apoio de mui tos. V. Exª foi importante quer nesta Casa, quer no Ministério da Agricultura. A V. Exª, meu prezado amigo,
como ex-Ministro, pude recorrer inúmeras vezes para
buscar opinião, buscar sugestão, receber ensinamen to. Se fiz algo tenho que, neste momento, dividir com
V. Exª e com nossos colegas desta Casa.
Sr. Presidente, pedindo desculpa por ter extra polado o meu tempo, tentarei ser sintético nesse en cerramento.
Quero manifestar, com a expressão de respeito
e gratidão a Minas Gerais, o meu Estado, votos de sucesso ao jovem Governador eleito, Deputado Aécio
Neves, que toma posse no próximo dia 1º de janeiro,
sob a marca da esperança e de novos e melhores momentos para Minas. E se existem novos e melhores
momentos para Minas, esses novos e melhores mo mentos, seguramente, se estenderão ao País.
Concluo agradecendo ao motivo, à razão última
dessa longa jornada que é o povo mineiro, que me
distinguiu com sua confiança e me honrou com este e
outros mandatos consagrados nas urnas. Dos minei ros sou e serei eternamente devedor pelo carinho, solidariedade e apoio que recebi.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Srªs e
Srs. Senadores, no ocaso desta Legislatura, despe dem-se os Srs. Senadores Carlos Patrocínio, Lúcio
Alcântara, Emilia Fernandes e Arlindo Porto.
Carlos Patrocínio exerceu aqui um fecundo
mandato parlamentar, voltado sempre para os melho res e mais legítimos interesses de seu Estado, o To cantins, que S. Exª honrou nesse múnus político da
mais alta relevância para seu povo.
Lúcio Alcântara, que também já fora Deputado,
Prefeito e Governador de Estado, vai governar nova mente o Estado do Ceará. No Senado, S. Exª deixou
uma larga esteira de realizações. Contribuiu, signifi cativamente, para a realização da Bolsa-Educação,
do Fundo da Pobreza e do Conselho Editorial e presi diu, e ainda preside, a Comissão de Assuntos Econô micos com a maior competência e diligência no trato
das questões sob sua responsabilidade. Como Presi dente do Conselho Editorial, S. Exª foi também de alta
produtividade, produtividade com qualidade, no exercício que lhe foi deferido pela Mesa do Senado Fede ral, para que projetasse, a um só tempo, o nome do
Senado e o seu próprio.
Emilia Fernandes, professora que nos veio do
Rio Grande do Sul, como o Senador Pedro Simon,
aqui foi atuante. Defendeu suas posições com extre -
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ma coragem cívica, foi presente em todas as Comissões de que participou, assim como no plenário. S.
Exª fez parte do grupo de mulheres que honra o exercício da vida pública e que pontificou também aqui no
Senado da República.
Arlindo Porto veio de Minas, onde se pratica a
grande política, não a política da perfídia e nem a da
traição, mas a política da construção, do saber, do encaminhamento das causas do povo. S. Exª mesmo
cita aqui Tiradentes, Milton Campos, Juscelino Kubitschek, Pedro Aleixo como luminares da vida pública brasileira; nomes que transcenderam as fronteiras
de Minas Gerais para alcançar todas as latitudes deste País tão imenso que é o Brasil. Arlindo Porto exerceu com competência e dignidade todas as funções
que lhe foram deferidas, entre as quais a de Vice-Go vernador, a de Governador de Minas, a de Ministro de
Estado e a de Senador da República, cujo mandato
tanto dignificou.
Srªs e Srs. Senadores, esses nossos colegas
nos deixam, mas aqui ficam os exemplos de suas
passagens e de suas atuações como políticos e como
parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu da Secretaria de Comunicação Social
desta Casa as informações referentes ao Requerimento nº 686, de 2002, de autoria do Senador Jefferson Peres.
É o seguinte o expediente recebido:
Ref: Contrato nº 51 de 2002, firmado com a FUBRA
– Fundação Universitária de Brasília.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Considerando que o Senado Federal caracteriza-se por ser um dos Órgãos mais transparentes da
República;
Considerando que somos detentores de uma
área de compras e contratações que goza de respeito
da comunidade pela limpidez de suas ações;
Considerando que os procedimentos licitatórios
realizados no âmbito desta Casa Legislativa possuem
ampla divulgação, além das exigências legais, visto
serem publicados no Diário Oficial e em jornais de
ampla circulação Nacional e no Distrito Federal;
Considerando que, quanto aos preços praticados, o parâmetro máximo para as contratações ou
aquisições é o preço médio de mercado obtido como
resultado de pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, por força de contrato firmado com o
Senado Federal; e
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Considerando, a despeito disso, os questiona mentos apresentados por meio do Requerimento nº
686 de 2002, da lavra de Vossa Excelência,
venho por meio deste prestar-lhe os seguintes
esclarecimentos:
1) A escolha da Fubra deu-se em razão da in questionável reputação ético-profissional da Funda ção, a qual, para a execução de seus trabalhos, está
amparada na estrutura da Universidade de Brasília UNB, que mantém grupos de pesquisa classificados
entre os melhores do País, dispõe de professores que
desenvolvem pesquisa de ponta em áreas estratégi cas em âmbitos nacional e internacional.
Ademais, importa destacar que, no tocante à
oportunidade, a contratação da Fubra nada mais é do
que a formalização de vontades constantes do Protocolo de Intenções nº 1/99, firmado entre Senado Fe deral e da Fundação Universidade de Brasília, objeti vando, dentre outras, a cooperação técnica e o inter câmbio de experiências de consultoria técnico-cientí fica.
O Contrato nº 51/2002 intenciona o desenvolvi mento de consultoria especializada em marketing,
em campanhas institucionais, campanhas promocio nais, publicidade e marketing.
Vê-se que a contratação complementa as ativi dades da Secretaria de Comunicação Social, carente
de estrutura criativa e operacional em nível publicitário e de marketing, permitindo, por fim, o desenvolvi mento de campanhas promocionais para os produtos
produzidos pela SECS, mediante suas Subsecretari as, ressaltando a imagem e a penetração das ativida des parlamentares junto ao público.
A respeito da juridicidade, verifica-se da leitura
de seu Estatuto que a Fubra se constitui em entidade
civil, com personalidade jurídica de direito privado,
sem fins lucrativos, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, havendo sido instituída em 26
de abril de 1999, por tempo indeterminado, sob a égide da Lei Federal nº 8.958, de 20 de dezembro de
1994, que criou para as universidades públicas um
instrumento jurídico capaz de possibilitar maior rapi dez e eficiência nos processos de administração de
projetos e de captação de recursos, integrando o sa ber universitário e a sociedade.
Possui como finalidades básicas estimular, apo iar e incentivar as atividades inerentes ao ensino, à
pesquisa, à extensão e à cultura, ao desenvolvimento
institucional científico e tecnológico de interesse das
instituições federais de ensino, colaborar com ações
governamentais e privadas de interesse da socieda -
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de, bem como interagir e cooperar com outras entidades congêneres.
Está apta a oferecer, dentre outros, produtos e
serviços de (1) Elaboração de Pesquisas de Opinião
e Mercado e (2) Serviços de Consultoria, estando os
serviços prestados amparados na estrutura da Uni versidade de Brasília -UNB, que mantém grupos de
pesquisa classificados entre os melhores do País,
dispõe de professores que desenvolvem pesquisas
de ponta em áreas estratégicas em âmbitos nacional
e internacional.
Assim, claras as finalidades e capacidades da
contratada, a contratação encontra respaldo no art.
24, XIII, da Lei nº 8.666/93, in verb is:
“art. 24. É dispensável a licitação:...
XIII – na contratação de instituição bra sileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a contratada detenha inquestionável
reputação ético-profissional e não tenha fins
lucrativos;” (grifo nosso)
No caso presente, mesmo que houvesse dúvida quanto à qualidade dos serviços prestados pela
Fundação per si, não há que se questionar a capacidade da Universidade de Brasília, a quem, conforme já mencionado, permite-se recorrer a contratada
em caso de necessidade ou complementação, concluindo-se, portanto, pela legalidade da contratação,
posto atendidas as exigências dos arts. 6º’ I, 7º e 9º
do Ato nº 15/97 da Comissão Diretora de arts. 24,
XIII, 26 e 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. Tal
entendimento foi ratificado pela Advocacia do Senado Federal.
2) Outras fundações ligadas à universidades já
prestaram consuLtoria ao Senado Federal, como no
caso da Fundação Getúlio Vargas, no exercício de
1995, por ocasião do plano de reestruturação da
Casa.
3) Os serviços de consultoria em comento foram
solicitados pela Secretaria de Comunicação Social, li gada diretamente à Presidência desta Casa Legislativa,
para atender demanda específica daquela Unidade.
4) O ajuste em comento contempla atividades
de consultoria nas áreas de Campanhas Institucionais, Campanhas Promocionais e Publicidade e Marketing.
5) Foram pagos para a Fubra valores da ordem
de R$352.392,98, em razão dos serviços prestados.
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6) Os resultados dos trabalhos realizados pela
Fundação serão avaliados pela Egrégia Comissão Diretora do Senado Federal.
7) Não há no perfil profissiográfico dos cargos
existentes no Plano de Cargos e Salários do Senado
Federal especialidade que contemple o desenvolvi mento de trabalhos na área de consultoria em marke ting.
8) Em se tratando de terceirização de serviços e
não de locação de mão-de-obra, não há que se falar
em identificação dos funcionários envoltos nos traba lhos, visto que o que se busca é o resultado final.
A esse respeito vale alumiar que na locação de
mão-de-obra o objeto da empresa fornecedora e do
contrato é o próprio trabalhador, que é cedido à to madora para que a mesma, pelo período máximo de
3 meses, substitua um empregado regular que se
encontra afastado ou para fazer face a um aumento
extraordinário de serviço, situação esta que não se
aplica ao presente caso.
Não obstante a isso, contatada a Fubra, foi-me
encaminhada a relação anexa, indicando os recur sos humanos envolvidos nas atividades de consulto ria em marketing ao Senado Federal;
9) o Contrato nº 51/2002 tem por objetivo o de senvolvimento de consultoria especializada em mar keting, durante 12 (doze) meses consecutivos, em
campanhas institucionais, campanhas promocionais,
publicidade e marketing, a um custo total de
R$542.143,08, a ser pago conforme cronograma financeiro acordado;
10) Em se tratando do Contrato nº 43/2001, fir mado com a INFOCOOP – Cooperativa de Profissi onais de Prestação de Serviços Ltda. em 4 de maio
de 2001, como resultado da Concorrência nº
12/2000, cabe aclarar que no decorrer do corrente
exercício foram firmados 3 (três) aditivos contratuais,
na forma abaixo discriminada:
1º Termo Aditivo – 22-4-02 – acréscimo de 31
profissionais: Arquivista A;
Auxiliar de Pesquisa; Designer Gráfico; Encarre gado do Tráfego de VT; Produtor Executivo; Produtor
Rádio B; Programador Visual – Pleno; Programador
Visual - Sênior ; Repórter Fotográfico e Roteirista;
2º Termo Aditivo – 10-5-2002 - prorrogou a vi gência até 9-5-2003;
3º Termo Aditivo – 22-8-2002 - alterações na
distribuição de categorias e jornadas de trabalho previstas inicialmente:
1.ACRÉSCIMO de 13 profissionais:
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• 4 Arquivistas de Mídias de Áudio e Vídeo;
• 6 Auxiliar de Pesquisa;
• 2 Designer Gráfico;
• 1 Produtor de Rádio B.
2.SUPRESSÃO de 13 profissionais:
• l Arquivista C;
• 6 Auxiliar de Informática;
• 1 Locutor de TV
• 3 Operadores de Sistemas;
• 2 Programador Visual Pleno.
Quanto à contratação vale enfatizar que a
mesma se deu como resultado de procedimento licitatório de ampla divulgação e abrangência, por se
tratar da modalidade de concorrência.
No caso específico, o aviso de edital de Concorrência nº 12/2000 foi devidamente publicado nos
DOU, O Globo, Jornal de Brasil, Folha S.Paulo,
O Estado de São Paulo, Correio Braziliense e
Jornal de Brasília, de 21 de dezembro de 2000, em
cumprimento ao que estabelece o art. 21 da Lei de Licitações.
Como conseqüência disso, participaram do certame 12 (doze) empresas;
11) Por força do Ato nº 1/2000 da Comissão Diretora, a convocação dos concursados da área de
Comunicação Social, inicialmente prevista para acontecer até 27-1-02;
12) Não há identidade entre as atividades desenvolvidas pelos servidores concursados da área de
Comunicação Social com aquelas praticadas pelos
profissionais terceirizados, inclusive por força de lei,
posto que é vedada a terceirização de atividades inerentes a categorias existentes nos quadros da Administração Pública.
A terceirização de serviços pressupõe que a
empresa prestadora disponha de equipamentos, matérias-primas e empregados próprios para, com especialização e total autonomia, realizar uma etapa do
processo produtivo ou a prestação de um serviço certo e determinado.
A terceirização foi tratada no item III do Enunciado 331, podendo ser realizada para a prestação de
serviços especializados, desde que ligados à atividade-meio do tomador e desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
No caso presente, as atividades objeto de questionamento são complementares e não se confun-
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dem, porém, com aquelas respectivas aos servidores
da Casa, justificando-se, portanto, a contratação.
No mais, em se tratando dos concursados, cabe
acrescentar que todas vagas existentes foram preen chidas;
13) no decorrer do exercício de 2001 o total de
empenhos liquidados da UGR Secretaria de Comuni cação Social alcançou a soma de R$7.506.135,63,
conforme documento , de uma dotação de
R$9.500.000,00;
14) no ano de 2002 o gasto alcançou
R$8.462.356,78, até o dia 3-12-02, para uma dotação
autorizada de R$12.015.104,90;
15) para o exercício de 2003 foram previstos
recursos da ordem de R$42.249.102,50.
Quanto a isso vale destacar que a proposta or çamentária para o exercício vindouro encontra-se
sob exame da Comissão Mista de Orçamento e de verão ser mantidos os valores previstos para o exer cício de 2002, acrescidos de variação por índice oficial.
Ademais, a distinção entre os valores liquida dos no corrente exercício e previstos para o vindou ro deve-se à permanente expansão das atividades
da TVSF.
Respeitosamente, Vagner Caldeira. Diretor da
Secretaria de Comunicação Social
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – As in formações foram encaminhadas, em cópia, ao re querente.
O requerimento vai ao Arquivo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Pre sidente, se fosse possível, eu gostaria que a cópia
do requerimento, da resposta fosse encaminhada a
todos os Srs. Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – V. Exª
será atendido, Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Se cretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Nº 731, DE 2002
Requeiro, nos termos do art. 218 do Regimento
Interno do Senado Federal, de acordo com as tradi ções da Casa, as seguintes homenagens, consisten -
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tes em inserção em ata de voto de pesar e apresentação de condolências à família, pelo falecimento do
Desembargador Henrique Chesneau Lenz César, falecido em Curitiba, no dia 15 p.p., cremado no Crematório Vaticano, em Campina Grande do Sul, Estado do
Paraná, no dia seguinte.
Justificação
Henrique Chesneau Lenz Cesar, nasceu em
12 de maio de 1929, na cidade de Curitiba, capital do
Paraná. Formado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, em 1951, ingressou, dois anos depois,
no Ministério Público. Foi promotor das comarcas de
São José dos Pinhais, Tomazina, Pitanga, Bocaiúva
do Sul, Mandaguari, Campo Largo e Paranaguá. Em
1964, foi promovido para a Capital, sendo nomeado
Procurador de Justiça em 1968. No Ministério Público
exerceu por duas vezes as funções de Corregedor e
integrou o seu Conselho Superior. Em 1982 foi nomeado Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, na quota do Ministério Público, de acordo
com o que faculta a Constituição Federal. Exerceu o
cargo de Corregedor do Tribunal no biênio 1991/92 e
foi presidente do Tribunal nos anos de 1997 e 1998.
Era ainda professor titular jubilado de Direito Internacional Privado da Universidade Federal do Paraná e
professor de Lógica Judiciária da Escola da Magistratura do Paraná. Lenz César foi também presidente do
Tribunal Arbitral da Câmara de Mediação e Arbitragem da Associação Comercial e exerceu, em duas
oportunidades, por mandato constitucional, o Governo do Estado do Paraná. Na semana passada, o de sembargador fora indicado para cônsul honorário do
México em Curitiba, pela Embaixadora Cecília Sotto.
Ele deixa a mulher Raquel e quatro filhos: Henrique
César Filho, Leila Maria César, Luiz Alberto de Paula
César e Silvia Maria de Paula.
Pelo incontestável papel que exerceu no aprimoramento da cultura jurídica do Paraná, e pela ex cepcional contribuição que deu ao Estado, o Desembargador Henrique Chesneau Lenz César tornou-se
merecedor do mais profundo respeito da comunidade
paranaense.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2002. –
Senador Olivir Gabardo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Este requerimento depende de votação, em cujo encaminhamento poderão fazer uso da palavra os Srs. Senadores que o desejarem. (Pausa.)
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
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Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência recebeu, nos termos do art. 52, inciso V, da
Constituição Federal, do Presidente da República, as
seguintes Mensagens:
– Nº 354, de 2002 (nº 1.107/2002, na ori gem),
de 13 do cor rente, solicitando seja auto ri za da a
contratação de operação de crédi to exter no, no valor to tal de três bi lhões, qui nhentos e noven ta e
cinco mi lhões de ie nes, en tre a Re pú bli ca Federa tiva do Brasil e o Ja pan Bank for Internacional
Cooperation – JBIC, des ti na da ao co-finan ci a mento do Pro grama de Desenvolvimento Sus ten tável dos Re cur sos Hídri cos para o Semi-Ári do
Bra si le i ro – Proágua/Semi-Árido; e
– Nº 355, de 2002 (nº 1.108/2002, na origem),
de 13 do corrente, solicitando seja autorizada a con tratação de quatro operações de crédito externo, cu jos recursos se destinam à aquisição de equipamen tos destinados ao Projeto ALX, no âmbito do Progra ma de Fortalecimento do Sistema de Controle do
Espaço Aéreo Brasileiro.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Eco nômicos.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Se nhor Presidente da República adotou, em 7 de de zembro de 2002 e publicou no dia 13 do mesmo mês
e ano, a Medida Provisória nº 82, que “Dispõe sobre
a transferência da União para os Estados e o Distrito
Federal, de parte da malha rodoviária sob jurisdição
federal, nos casos que especifica, e dá outras provi dências”.
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 incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

26175

José Agripino
Francelino Pereira

Romeu Tuma
Leomar Quintanilha

Bloco Oposição (PT/PPS)
Eduardo Suplicy

Emilia Fernandes
PDT

Sebastião Rocha

Álvaro Dias
PTB

Carlos Patrocínio

Arlindo Porto
*PSB

Ademir Andrade

Paulo Hartung
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

Roberto Jefferson

Fernando Gonçalves

Bloco (PDT/PPS)
Suplentes

Miro Teixeira

Ricardo Ferraço
Bloco (PL/PSL)

PMDB
Renan Calheiros
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
Juvêncio da Fonseca

17

PFL

SENADORES
Titulares

Terça-feira

Gilvam Borges
Marluce Pinto
Amir Lando
Alberto Silva

Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues

Bloco (PSB/PC do B)
Haroldo Lima

José Antonio Almeida
*PHS

Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto

Roberto Argenta
De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
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– Publicação no DO: 13-12-2002
– Designação da Comissão: 16-12-2002
– Instalação da Comissão: 16-12-2002
– Emendas: até 19-2-2003 (7º dia da publica -

Terça-feira
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PFL
José Agripino
Francelino Pereira

Romeu Tuma
Leomar Quintanilha

Bloco Oposição (PT/PPS)

ção)
– Prazo final na Comissão: 13-12-2002 a
26-2-2003(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 26-2-2003
– Prazo na CD: de 27-2-2003 a 12-3-2003(15º
ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 12-3-2003
– Prazo no SF: de 13-3-2003 a 26-3-2003 (42º
dia)
– Se modificado, devolução à CD: 26-3-2003
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 27-3 a 29-3-2003 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a par tir de: 30-3-2003 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 13-4-2003 ** (60
dias)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – O Se nhor Presidente da República adotou, em 12 de de zembro de 2002 e publicou no dia 13 do mesmo
mês e ano, a Medida Provisória nº 83, que “Dispõe
sobre a concessão da aposentadoria especial ao
cooperado de cooperativa de trabalho ou de produ ção e dá outras providências”.
De acor do com as in dicações das li deranças,
e nos ter mos da Re so lu ção nº 1, de 2002-CN, art.
2º e seus pa rágrafos, fica assim consti tu í da a Co mis são Mista in cumbida de emi tir pare cer sobre a
ma té ria:

Titulares

Eduardo Suplicy;

Suplentes

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
Gerson Peres
PTB

Roberto Jefferson

PMDB
Renan Calheiros
Nabor Júnior
Gilberto Mestrinho
Juvêncio da Fonseca

Emilia Fernandes

Odelmo Leão

SENADORES

Fernando Gonçalves

Bloco (PDT/PPS)
Gilvam Borges
Marluce Pinto
Amir Lando
Alberto Silva

Miro Teixeira

Ricardo Ferraço
Bloco (PL/PSL)

Valdemar Costa Neto

Bispo Rodrigues

Bloco (PSB/PC do B)

Bloco (PSDB/PPB)
Geraldo Melo
Romero Jucá
Freitas Neto
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Haroldo Lima

José Antonio Almeida
*PST

Cabo Júlio

Eber Silva
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De acordo com a Resolução nº 1, de 2002-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami tação da matéria:
– Publicação no DO: 13-12-2002
– Designação da Comissão: 16-12-2002
– Instalação da Comissão: 16-12-2002
– Emendas: até 19-2-2003 (7º dia da publica ção)
– Prazo final na Comissão: 13-12-2002 a
26-2-2003(14º dia)
– Remessa do processo à CD: 26-2-2003
– Prazo na CD: de 27-2-2003 a 12-3-2003(15º
ao 28º dia)
– Recebimento previsto no SF: 12-3-2003
– Prazo no SF: de 13-3-2003 a 26-3-2003 (42º
dia)
– Se modificado, devolução à CD: 26-3-2003
– Prazo para apreciação das modificações do
SF, pela CD: de 27-3 a 29-3-2003 (43º ao 45º dia)
– Regime de urgência, obstruindo a pauta a par tir de: 30-3-2003 (46º dia)
– Prazo final no Congresso: 13-4-2003 ** (60
dias)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presi dência comunica ao Plenário que a Medida Provisó ria nº 84, de 2002, que “Abre crédito extraordinário,
em favor do Ministério da Integração Nacional, no va lor de R$ 10.000.000,00, para os fins que especifica”,
será encaminhada, nos termos do § 6º do art. 2º da
Resolução nº 1, de 2002-CN, à Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, após o
término do prazo para recebimento de emendas.
Fica estabelecido o seguinte calendário de tra mitação:
MPV Nº 84
Publicação no DO
Emendas

13-12-2002
Até 19-2-2003
(7º dia da publicação)
Prazo final Comissão
13-12-2002 a 26-22003 (14º dia)
Remessa do Processo à CD 26-2-2003
Prazo na CD
de 27-2-2003
a12-3-2003
(15º ao 28º dia)
Recebimento previsto no SF 12-3-2003
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Prazo no SF

13-3 a 26-3-2003
(42º dia)
Se modificado, devolução à CD 26-3-2003
Prazo para apreciação das modificações do SF, pela
CD
27-3 a 29-3-2003
(43º ao 45º dia)
Regime de urgência, obstruindo a pauta a partir de
30-3-2003 (46º dia)
Prazo final no Congresso
13-4-2003 (60 dias)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu o Aviso nº 114 de 2002 – CN, que
encaminha ao Congresso Nacional cópia da Decisão nº 1.643, de 2002 – TCU (Plenário), bem como
dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada no Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS
obras relativas à implantação do projeto de irrigação
denominado Perímetro de Irrigação Tabuleiro de
São Bernardo, no Estado do Maranhão (TC nº
008.969/2002-6).
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Presidência recebeu o Aviso nº 115, de 2002 – CN, que
encaminha ao Congresso Nacional o Ofício
PRESI-2000, do Presidente do Banco do Brasil, em
cumprimento ao disposto no artigo 20, § 4º, da Lei nº
7.827, de 27-9-1989, as Demonstrações Contábeis
de 30-6-2002, devidamente auditadas, do Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste –
FCO.
O expediente vai à Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 723, de 2002)
Projeto de Lei da Câmara nº 106, de 2002 (nº
6.295/2002, na Casa de origem), que altera a redação do art. 84 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo Penal. (Prerrogativa de foro em razão do exercício de função pública).
(Dependendo de parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania)
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O Senador Romero Jucá, Relator designado na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, enca minhou à Mesa parecer que será publicado, na forma
regimental.
É o seguinte o parecer
PARECER Nº 1.312, DE 2002
I – Relatório
Vem ao Plenário para exame, em regime de ur gência, nos termos do art. 345, II, do Regimento Interno do Senado Federal (RISF), em virtude da aprova ção do Requerimento nº 723, de 2002, o Projeto de
Lei da Câmara nº 106, de 2002, de autoria do Deputa do Bonifácio de Andrada.
Na origem, o projeto tramitou na Câmara dos Deputados sob a identificação de PL nº 6.295, de 2002.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
daquela casa, em decisão terminativa (art. 24, II, do
Regimento Interno da Câmara dos Deputados), o Re lator, Deputado André Benassi, apresentou substituti vo, finalmente aprovado pelo órgão colegiado.
O PLC nº 106, de 2002, visa alterar o art. 84 do
Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Códi go de Processo Penal), de modo a estipular regra de
prevalência da “competência pela prerrogativa de função” após o término do exercício da função pública,
seja para processar e julgar os crimes relacionados
ao desempenho de atos administrativos, seja 4 ação
de improbidade de que trata a Lei Nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
II – Análise
O projeto não contém vícios de legalidade, regi mentalidade ou juridicidade. Quanto aos aspectos de
constitucionalidade formal, obedecido está o art. 22, I,
da Constituição Federal (CF), pois a fixação das re gras de competência jurisdicional é abrangida pela
matéria “processual”. Ademais, do ponto de vista ma terial, o projeto confere extensão plena às garantias
de prerrogativa de função estabelecidas ao longo do
texto constitucional, conforme arts. 29, X, 102, I, b e c,
105, I, a, 108, I, a, bem como aquelas definidas nas
Constituições dos estados.
É preciso lembrar que a prerrogativa de função
é antes garantia que privilégio, baseada, como ensina
Pimenta Bueno, na “utilidade pública e no princípio da
ordem e da subordinação e na maior independência
do Tribunal Superior”. Ora, quando o inquérito ou a
ação judicial tem em mira justamente o desempenho
do agente público (ou seja, os atos praticados ratione
officii), não há razão para que a prerrogativa especial
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de função lhe seja subtraída só pelo fato de não mais
exercer o mandato, cargo ou função pública.
Como bem esclarece o autor da proposição, o
objetivo não é“restabelecer o inteiro teor do enunciado na Súmula 394 [do STF], mas apenas e tão-somente o de recobrar seu princípio basilar, sem dúvida
já enraizado no constitucionalismo brasileiro, assegurando, para garantir a tranqüilidade do exercício do
cargo ou do mandato, a prerrogativa de foro para
além da cessação do exercício funcional, apenas
quando se tratar de crime cometido no exercício do
cargo ou a pretexto de exercê-lo”. Essa última condição é reafirmada pela expressão “relativa a atos ad ministrativos do agente”, constante do § 1º do art. 84
do Código de Processo Penal, segundo redação proposta.
Com relação aos atos de improbidade administrativa definidos na Lei nº 8.429, de 2 de junho de
1992, o raciocínio não poderia ser diferente. A inteligência da Constituição Federal deve ser preservada,
isto é, a prerrogativa de função reservada aos crimes
comuns deve, pelos mesmos fundamentos, estender-se à ação de improbidade.
III – Voto
Pelo exposto, considerando a relevância da matéria, somos pela integral aprovação do projeto.
Sala da Comissão, Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB – RR) –
Sr. Presidente, peço a palavra apenas para registrar
que o parecer é favorável à aprovação do projeto da
forma como veio da Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Cópias
do parecer encontram-se à disposição das Srªs e dos
Srs. Senadores nas suas respectivas bancadas.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão. (Pausa.)
Sobre a mesa, emenda que será lida pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lida a seguinte:
EMENDA Nº 1 - PLEN
Substitua-se o teor do artigo 84, § 2º, do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de
Processo Penal –, com redação contida no artigo 1º
do PLC em comento, para a seguinte:
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“Art. 84. .................................................
§ 2º A ação de improbidade de que
trata a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
movida contra o Presidente da República ou
Ministro de Estado, será proposta perante o
mesmo tribunal competente para processá-lo e julgá-lo criminalmente, observado o
disposto no § 1º, vedada a extensão desta
prerrogativa para outros agentes públicos.”
Justificação
A redação original do PLC, no que tange ao texto a ser conferido ao parágrafo aludido, cria ampla instituição de foro por prerrogativa de função para ação
de improbidade administrativa, em relação a autorida des em torno das quais não subsiste o mesmo funda mento, princípio lógico que justifica sua outorga ao
Presidente da República e aos Ministros de Estado.
A extensão do foro privilegiado por prerrogativa
de função às autoridades agora especificadas, além
da matéria criminal, também para demanda fundada
na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, encontra am paro no imperativo de preservar-se as figuras do pri meiro mandatário da Nação e dos membros de seu
escalão mais próximo, logrando-se evitar desloca mentos dos mesmos aos mais diversos cantos do
País, com o fato de exercerem atos exculpatórios em
ações dessa ordem, as quais, ademais, têm por base
justamente eventuais decorrências de sua atividade
de gestores da Administração Pública nacional.
As dimensões territoriais de nosso solo, assim,
se constituem em obstáculo excessivamente gravoso
para o exercício pleno da defesa ou, a contrário sen so, se o fizerem em larga dimensão, poderá daí erigir
prejuízo ao bom trato das questões de interesse e re levância nacional sob sua responsabilidade.
No entanto, em relação a outras autoridades públicas contempladas com foro privilegiado para ques tões de ordem criminal, tais motivos não se fazem
presentes. Normalmente operam suas atividades de
gestão em base territorial extremamente mais restri ta, como unidades federadas e municípios, sem que
atos processuais a serem praticados em face de de mandas de tal ordem possam acarretar prejuízo ao
normal desempenho de suas funções.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2002. –
Senadora Heloísa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Conce do a palavra ao Senador Romero Jucá, Relator desig nado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidada nia, para proferir parecer sobre a emenda.
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PARECER Nº 1.313, DE 2002
O SR. ROMERO JUCÁ (Bloco/PSDB RR) – Sr.
Presidente, o parecer é contrário à emenda. Manteremos o texto da forma como veio da Câmara dos De putados.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão,
em conjunto, do projeto e da emenda, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 2:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 3, DE 2001
(Em regime de urgência – art. 336, II,
do Regimento Interno, nos termos
do Requerimento nº 727, de 2002)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 3, de 2001 (nº
4.302/98, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera dis positivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de
1974, que dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências e dispõe sobre as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços
a terceiros, tendo
Pareceres sob nºs 1.432 a 1.434, de
2001, e 1.311, de 2002, das Comissões
– de Assuntos Sociais, 1º pronunciamento (sobre o Projeto), Relator: Senador
Moreira Mendes, favorável, com as Emendas nº 1 a 4-CAS, de redação, que apresenta; 2º pronunciamento (em reexame, nos termos do Requerimento nº 751, de 2001), Relator ad hoc: Senador Romero Jucá, favorável, nos termos da Emenda nº 6-CAS
(Substitutivo), que oferece, com abstenção
da Senadora Emilia Fernandes;
– de Constituição, Justiça e Cidadania
(em audiência, nos termos do Requerimento
nº 228, de 2001), Relator: Senador Sebastião Rocha, favorável ao Projeto e às Emendas nºs 1 a 4-CAS; e
– de Assuntos Econômicos (em audiência, nos termos do Requerimento nº
229, de 2001), Relator: Senador Paulo Souto, favorável, nos termos da Emenda nº
5-CAE (Substitutivo), que oferece, com vo-
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tos contrários do Senador Eduardo Suplicy
e da Senadora Heloísa Helena.
Discussão, em conjunto, do projeto e das
emendas, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão. (Pausa.)
Em votação a Emenda de nº 6-CAS, Substituti vo, que tem preferência regimental.
Não havendo quem queira encaminhar, declaro
encerrado o encaminhamento.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A Emenda nº 6-CAS, Substitutiva, foi aprovada,
e, com ela, ficam prejudicados o projeto e as Emen das de nºs 1 a 4-CAS e nº 5-CAE.
A matéria vai à Comissão Diretora para a reda ção do vencido, para o turno suplementar.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lo bão) Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação do vencido, para o turno suplementar, do
Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câma ra nº 3, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Sena dor Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte
PARECER Nº 1.314, DE 2002
(Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno su plementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2001 (nº
4.302, de 1998, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Se nado ao Projeto de Lei da Câmara nº 3, de 2001 (nº
4.302, de 1998, na Casa de origem), que altera dispo sitivos da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que
dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências e dispõe sobre as re lações de trabalho na empresa de prestação de servi ços a terceiros, com alterações redacionais para ade quação à Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro
de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar
nº 107, de 26 de abril de 2001.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de Dezembro
de 2002. – Edison Lobão – Mozarildo Cavalcanti –
Antero Paes Barros – Antônio Carlos Valadares.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.314, DE 2002
Altera dispositivos da Lei nº 6.019,
de 3 de janeiro de 1974, que dispõe sobre
o trabalho temporário nas empresas urbanas e dá outras providências, e dispõe
sobre as relações de trabalho na empresa de presta do de serviços a terceiros.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 4º , 5º, 6º , 9º, 10 parágrafo
único do art. 11 e art. 12 da Lei nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º As relações de trabalho na em presa de trabalho temporário, na empresa
de prestação de serviços e nas respectivas
tomadoras de serviço e contratante regem-se por esta lei.” (INR)
“Art. 2º Trabalho temporário é aquele
prestado por pessoa física contratada por
uma empresa de trabalho temporário que a
coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços, para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal
permanente ou à demanda complementar
de serviços.
§ 1º É proibida a contratação de trabalho tem porário para a substituição de trabalhadores em greve, salvo nos caos previstos em lei.
§ 2º Considera-se complementar a demanda de
serviços que seja oriunda de fatores imprevisíveis ou,
quando decorrente de fatores previsíveis, tenha natureza intermitente, periódica ou sazonal.” (NR)
“Art 4º Empresa de trabalho temporário é a pessoa jurídica, devidamente registrada no Ministério do
Trabalho e Emprego, responsável pela colocação de
trabalhadores à disposição de outras empresas tem porariamente.” (NR)
“Art. 5º Empresa tomadora de serviços é a pessoa jurídica ou entidade a ela equiparada que celebra
contrato de prestação de trabalho temporário com a
empresa definida no art. 4º desta lei.” (NR)
“Art. 6º São requisitos para funcionamento e registro da empresa de trabalho temporário no Ministério do Trabalho e Emprego:
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda;
II – prova do competente registro na Junta Co mercial da localidade em que tenha sede;
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III – prova de possuir capital social de, no míni mo, R$100.000,00 (cem mil reais).” (NR)
“Art. 9º O contrato celebrado pela empresa de
trabalho temporário e a tomadora de serviços será
por escrito, ficará à disposição da autoridade fiscali zadora no estabelecimento da tomadora de serviços
e conterá:
I – qualificação das partes;
II – motivo justificador da demanda de trabalho
temporário;
III – prazo da prestação de serviços;
IV – valor da prestação de serviços;
V – disposições sobre a segurança e a saúde do
trabalhador, independentemente do local de realiza ção do trabalho.
§ 1º É responsabilidade da empresa contratante
garantir as condições de segurança, higiene e salu bridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local por ela de signado.
§ 2º A contratante estenderá ao trabalhador da
empresa de trabalho temporário o mesmo atendi mento médico, ambulatorial e de refeição, destinado
aos seus empregados, existentes nas dependências
da contratante, ou local por ela designado.” (NR)
“Art. 10. Qualquer que seja o ramo da empresa
tomadora de serviços, não existe vínculo de emprego
entre ela e os trabalhadores contratados pelas em presas de trabalho temporário.
§ 1º O contrato de trabalho temporário, com re lação ao mesmo empregador, não poderá exceder ao
prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos ou
não.
§ 2º O contrato poderá ser prorrogado por até 90
(noventa) dias, consecutivos ou não, além do prazo
estabelecido no § lº, quando comprovada a manuten ção das condições que o ensejaram.
§ 3º O prazo previsto neste artigo poderá ser al terado mediante acordo ou convenção coletiva.
§ 4º Não se aplica ao trabalhador temporário,
contratado pela tomadora de serviços, o contrato de
experiência previsto no parágrafo único do art. 445 da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
§ 5º O trabalhador temporário, que cumprir o período estipulado nos §§ 1º e 2º, somente poderá ser
colocado à disposição da mesma tomadora de servi ços em novo contrato temporário, após 90 (noventa)
dias do término do contrato anterior.
§ 6º A contratação anterior ao prazo previsto no §
5º caracteriza vínculo empregatício com a tomadora.
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§ 7º A contratante é subsidiariarnente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer o trabalho temporário, e o recolhimento das contribuições previdenciárias observará o
disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991.” (NR)
“Art. 11. .............................................................
Parágrafo único. Registrar-se-á na Carteira de
Trabalho e Previdência Social do trabalhador sua condição de temporário.” (NR)
“Art. 12. São assegurados ao trabalhador tem porário, durante o período em que estiver à disposição da empresa tomadora de serviços, os seguintes
direitos, a serem cumpridos pela empresa de trabalho
temporário:
I – salário equivalente ao percebido pelos em pregados que trabalham na mesma função ou cargo
da tomadora;
II – jornada de trabalho equivalente à dos em pregados que trabalham na mesma função ou cargo
da tomadora;
III – proteção previdenciária e contra acidentes
do trabalho a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.
Parágrafo único. O contrato de trabalho poderá
prever, para os empregados temporários contratados
por até 30 (trinta) dias, sistema de pagamento direto
das parcelas relativas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, das férias proporcionais e do
décimo terceiro salário proporcional.” (NR)
Art. 2º A Lei nº 6.019, de 1974, passa a vigorar
acrescida dos seguintes arts. 4º-A, 4º-B, 5º-A, 5º-B,
19-A, 19-B e 19-C:
“Art. 4º-A. Empresa prestadora de serviços a
terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados e
específicos.
§ 1º A empresa prestadora de serviços contrata,
remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços.
§ 2º Não se configura vínculo empregatício en tre os trabalhadores, ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a
empresa contratante.”
“Art. 4º-B. São requisitos para o funcionamento
da empresa de prestação de serviços a terceiros:
I – prova de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica – CNPJ;
II – registro na Junta Comercial;
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III – capital social compatível com o número de
empregados, observando-se os seguintes parâme tros:
a) empresas com até 10 (dez) empregados –
capital mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais);
b) empresas com mais de 10 (dez) e até 20 (vinte) empregados – capital mínimo de R$25.000,00
(vinte e cinco mil reais);
c) empresas com mais de 20 (vinte) e até 50
(cinqüenta) empregados – capital mínimo de
R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
d) empresas com mais de 50 (cinqüenta) e até
100 (cem) empregados – capital mínimo de
R$100.000,00 (cem mil reais); e
e) empresas com mais de 100 (cem) empregados – capital mínimo de R$250.000,00 (duzentos e
cinqüenta mil reais).”
“Art. 5º-A. Contratante é a pessoa física ou jurí dica que celebra contrato com empresa de prestação
de serviços determinados e específicos.
§ 1º É vedada à contratante a utilização dos tra balhadores em atividades distintas daquelas que fo ram objeto do contrato com a empresa prestadora de
serviços.
§ 2º Os serviços contratados poderão ser exe cutados nas instalações físicas da empresa contra tante ou em outro local, de comum acordo entre as
partes.
§ 3º É responsabilidade da contratante garantir
as condições de segurança, higiene e salubridade
dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado
em suas dependências ou local previamente conven cionado em contrato.
§ 4º A contratante poderá estender ao trabalha dor da empresa de prestação de serviços o mesmo
atendimento médico, ambulatorial e de refeição, des tinado aos seus empregados, existentes nas depen dências da contratante, ou local por ela designado.
§ 5º A empresa contratante é subsidiariamente
responsável pelas obrigações trabalhistas referentes
ao período em que ocorrer a prestação de serviços, e
o recolhimento das contribuições previdenciárias ob servará o disposto no art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de
julho de 1991.”
“Art. 5º-B. O contrato de prestação de serviços
conterá:
I – qualificação das partes;
II – especificação do serviço a ser prestado;
III – prazo para realização do serviço, quando for
o caso;
IV – valor.”
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“Art. 19-A. O descumprimento do disposto nesta
Lei sujeita a empresa infratora ao pagamento de multa.
§ 1º A fiscalização, a autuação e o processo de
imposição das multas reger-se-ão pelo Título VII da
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
§ 2º As partes ficam anistiadas dos débitos, das
penalidades e das multas impostas com base nas
normas da legislação modificada e que não sejam
compatíveis com esta Lei.”
“Art. 19-B. O disposto nesta Lei não se aplica às
empresas de vigilância e transporte de valores, per manecendo as respectivas relações de trabalho reguladas por legislação especial, e subsidiariamente
pela CLT.”
“Art. 19-C. Os contratos em vigência, se as partes assim acordarem, poderão ser adequados aos
termos desta Lei.”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Estando a matéria em regime de urgência, passa-se à
imediata apreciação da redação do vencido, em tur no suplementar.
A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer
uso da palavra, encerrarei a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de
emendas, a matéria é considerada definitivamente
adotada, sem votação, nos termos do art. 284 do Re gimento Interno.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Edson Lobão) – Item 3:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002
Segunda sessão de discussão, em se gundo 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.
A Presi dên cia escla re ce ao Ple ná rio que,
nos ter mos do disposto no art. 363 do Re gimento
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Interno, a ma té ria cons ta rá da Ordem do Dia du rante três sessões deliberativas ordi ná ri as, em
fase de discussão, em se gundo tur no, quando po de rão ser ofe recidas emendas que não envol vam
o mé rito.
Transcorre hoje a segunda sessão de discussão.
Em discussão a proposta. (Pausa.)
Não havendo oradores, a matéria constará da
Ordem do Dia oportunamente, para prosseguimento
da discussão.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Pela ordem, V. Exª tem a palavra.
A SRA. HELOÍSA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, registro a minha abstenção quanto
ao Item 2, atinente ao contrato temporário nas em presas urbanas.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – A Ata
registrará a manifestação de V. Exª.

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 4:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 14, DE 2002
(Votação nominal)
Votação, em primeiro turno, da Propos ta 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 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 matéria constou da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária do último dia 4, quando teve
sua votação adiada para hoje, nos termos do Re querimento nº 695, de 2002.
A Presidência retira da pauta da presente ses são a matéria constante do Item 4, tendo em vista
falta de quorum qualificado.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 11, DE 2002
Terceira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 11, de 2002, tendo como primeiro signatário o Senador Mauro Miranda,
que altera a redação do § 2º do art. 201 da
Constituição Federal, para dispor sobre o
valor mensal máximo dos benefícios do regime geral de previdência social, tendo
Parecer sob nº 782, de 2002, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador Waldeck Ornelas, favorável, com a Emenda nº 1-CCJ (Substitutivo), que apresenta.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 358 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante cin co sessões deliberativas ordinárias, em fase de discussão em primeiro turno, quando poderão ser oferecidas emendas assinadas por um terço, no mínimo, da composição do Senado.
Transcorre hoje a terceira sessão de discussão.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo oradores inscritos, a matéria
constará da Ordem do Dia oportunamente, para prosseguimento da discussão.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) Item 6:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002
Discussão, em segundo turno, do Projeto de Lei do Senado nº 108, de 2002, de
iniciativa da Comissão Mista de Segurança
Pública, que altera a redação do § 3º do art.
4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de
2001, que institui o Fundo Nacional de Se gurança Pública – FNSP, e dá outras providências, tendo
Parecer sob nº 1.285, de 2002, da Co missão Diretora, Relator: Senador Antero
Paes de Barros oferecendo a redação do
vencido, para o segundo turno regimental.
Em face do disposto na alínea “c” do art. 143 do
Regimento Comum, fica facultada às Srªs e aos Srs.
Senadores nova oportunidade para apresentação de
emendas até o encerramento da discussão da matéria.
Em discussão o projeto, em segundo turno. (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.
A matéria vai à Câmara dos Deputados.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 108, DE 2002
Altera a redação do art. 4º da Lei nº
10.201, de 14 de fevereiro de 2001, que
institui o Fundo Nacional de Segurança
Pública – FNSP, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art 4º da Lei nº 10.201, de 14 de feve reiro de 2001, passa a vigorar com a seguinte reda ção:
“Art. 4º ..................................................
I – reequipamentos das polícias estaduais e dos corpos de bombeiros;
..............................................................
III – sistemas de informações, de inteli gência e investigação, bem como de estatísticas policiais;
..............................................................
VI – informatização.
..............................................................
§ 3º Só terão acesso aos recursos do
FNSP:
I – o ente federado que tenha instituí do, em seu âmbito, plano de segurança pú blica;
II – o Município que mantenha guarda
municipal ou realize ações de policiamento
comunitário ou, ainda, implante Conselho de
Segurança Pública, visando à obtenção dos
resultados a que se refira o § 2º; ou
III – o Município que, não mantendo
guarda municipal, comprometa-se em aplicar os recursos do FNSP em programas
educacionais de prevenção de ilícitos, iluminação pública, saneamento, lazer e quaisquer outras ações que contribuam, decididamente, na prevenção primária de segurança
pública.
.....................................................“(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) Item 7:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei do Senado nº 240, de 2002, de iniciativa 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 Gerenciamento de Re cursos Hídricos, para alterar a destinação
dos recursos financeiros provenientes da
cobrança pelo uso dos recursos hídricos.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária de 28 de novembro último, quando teve sua discussão
adiada para hoje, nos termos do Requerimento nº 681, de 2002.
Em discussão o projeto, 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 732, DE 2002
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 279, do inciso I, do Regimento Interno, requeremos o adiamento da discussão do
PLS Nº 240, de 2002, para que a matéria seja analisada pela Comissão de Serviços de Infra-Estrutura – CI.
Justificação
Em princípio parece não haver problemas maio res com a proposta, pois parece correto que os recursos arrecadados numa determinada bacia tenham
sua utilização feita na mesma bacia. Todavia, existe
uma enorme diferenciação entre as nossas bacias hidrográficas, o que permite inferir um cenário em que
determinadas bacias terão dificuldades em utilizar o
volume de recursos que serão arrecadados, assim
como em outras bacias simplesmente não haverá
como implementar o processo arrecadatório, visto
que o volume de água do rio e o potencial econômico
da região, em muitas situações, serão insuficientes
até mesmo para efetivar tal cobrança.
Por tais razões, apresentamos requerimento
para análise mais acurada das conseqüências do
PLS nº 240, de 2002 pela Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2002. –
Eduardo Suplicy – Tião Viana – Emilia Fernandes
– Marina Silva – José Eduardo Dutra.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria sai da Ordem do Dia e vai ao exame
da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 8:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 296, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 296, de 2002 (nº
1.396/2001, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Flórida
Paulista, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 994, 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 o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 296, DE 2002
(Nº 1.396/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade
de Flórida Paulista, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à Portaria nº 152, de 27 de março de 2001, que outorga per missão à Herrera Grillo Publicidade S/C Ltda, para ex plorar, por dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Flórida Paulista, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 9:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 514, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 514, de 2002 (nº
1.895/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Telecomunicações Formoso Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Montividiu, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.307, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: 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 514, DE 2002
(Nº 1.895/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Telecomunicações Formoso Ltda., para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Montividiu, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Portaria nº 446, de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão à Telecomunicações Formoso Ltda., para ex plorar, por dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Montividiu, Estado de Goiás.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 10:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 515, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 515, de 2002 (nº
1.894/2002, na Câmara dos Deputados),
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que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema Centro-Norte de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Rio Quente, Estado de Goiás, tendo
Parecer favorável, sob nº 1.308, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: 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.
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de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Janaúba, Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, sob nº 1.309, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Arlindo Porto.
Em dis cus são o pro jeto, em tur no 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:

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 515, DE 2002
(Nº 1.894/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema Centro-Norte de Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Rio Quente, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 571, DE 2002
(Nº 1.658/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Educativa e Cultural,
Edílson Brandão Guimarães para executar serviço de radiodifusão de sons e
imagens na cidade de Janaúba, Estado
de Minas Gerais.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere à
Portaria nº 427, de 7 de agosto de 2001, que outor ga permissão ao Sistema Centro-Norte da Comuni cação Ltda. para explorar por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Rio Quente,
Estado de Goiás.

Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 22 de outubro de 2001, que ou torga concessão à Fundação Edu cativa e Cultural
Edílson Brandão Guimarães para executar, por
quinze anos, sem direito de excluividade, ser viço
de radiodifusão de sons e imagens, com fins ex clusivamente educativos, na cidade de Janaúba,
Estado de Minas Ge rais.

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 11:

Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 12:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 571, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 571, de 2002 (nº
1.658/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à
Fundação Educativa e Cultural Edilson
Brandão Guimarães para executar serviço

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 639, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 639, de 2002 (nº
1.793/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à
Fundação Educativa e Cultural de Elói Mendes para executar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
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de Elói Mendes, Estado de Minas Gerais,
tendo
Parecer favorável, sob nº 1.310, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Nabor Júnior.
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Parecer favorável, sob nº 1.306, de
2002, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca.
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.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à promulgação.

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:

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 639, DE 2002
(Nº 1.793/02, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
à Fundação Educativa E Cultural de Elói
Mendes para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Elói Mendes, Estado de Minas
Gerais.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere a Por taria nº 492, de 24 de agosto de 2001, que outorga
permissão à Fundação Educativa e Cultural de Elói
Mendes para executar, por dez anos, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fre qüência modulada, com fins exclusivamente educati vos, na cidade de Elói Mendes, Estado de Minas Ge rais.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 13:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 670, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 670, de 2002 (nº
2.199/2002, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão ao
Sistema de Comunicação Camargo Gonçalves Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Primavera do Leste, Estado de
Mato Grosso, tendo

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 670, DE 2002
(Nº 2.199/02, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga permissão
ao Sistema de Comunicação Camargo
Gonçalves Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Primavera do Leste,
Estado de Mato Grosso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que refere a Portaria nº 310, de 19 de março de 2002, que outorga permissão ao Sistema de Comunicação Camargo Gon çalves Ltda. para explorar, por dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 14:
REQUERIMENTO Nº 519, DE 2002
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.
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão deliberativa ordinária de 14 de novembro último, quando teve sua votação
adiada para hoje, nos termos do Requerimento nº 543, de 2002.
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo
Cavalcanti.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 733, DE 2002
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, inciso I, do
Regimento Interno do Senado Federal, a retirada, em
caráter definitivo, do Requerimento nº 519, de 2002,
de minha autoria, que dispõe sobre a tramitação em
conjunto do Projeto de Lei do Senado nº 90 de 1999 e
do Projeto de Lei da Câmara nº 54 de 2002.
Sala das Sessões , 16 de dezembro de 2002. –
Lúcio Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em vota ção o Requerimento nº 733, de 2002.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Requerimento nº 519, de 2002, vai ao Arqui vo.
O Projeto de Lei da Câmara nº 54, de 2002, volta ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, e o
Projeto de Lei do Senado nº 90, de 1999, volta ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, em apreciação
terminativa.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Propo nho ao Plenário do Senado a inclusão, na pauta da
Ordem do Dia de hoje, dos itens 15 a 19, referentes
aos Projetos de Decreto Legislativo nºs 318, de 2001;
557, 558, 577 e 628, de 2002, todos com pareceres
da Comissão de Educação. (Pausa.)
Não havendo objeção, a Mesa incluirá os referi dos itens na Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 15:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 318, DE 2001
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 318, de 2001 (nº
749/2000, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a permissão outorgada à Rádio Atlântida FM de Santa Maria
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora em freqüência modulada na cidade
de Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
Parecer sob nº 4, de 2002, da Comis são de Educação, Relatora: Senadora Emi-
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lia Fernandes, favorável, com Emenda nº
1-CE, de redação, que apresenta, e abstenção dos Senadores Eduardo Suplicy e Geraldo Cândido.
Discussão, em conjunto, do projeto e da emen da. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto, sem prejuízo da emenda.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Em votação a Emenda nº 1, de redação, da Comissão de Educação, de parecer favorável.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à Comissão Diretora para redação
final.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº
318, de 2001, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em
exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.315, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 318, de 2001 (nº 749, de
2000, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 318, de 2001 (nº
749, de 2000, na Câmara dos Deputados), que apro va o ato que renova a permissão outorgada à Rádio
Atlântida FM de Santa Maria Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul, consolidando a Emenda nº 1, de redação, da Comissão de Educação, aprovada pelo Plenário.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro de 2002. – Edson Lobão – Mo zarildo Ca valcanti – Antero Paes de Barros – Antonio Car los
Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 1.315, DE 2002
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou,
e eu, Presidente do Senado Federal, nos termos do
art. 48, inciso XXVIII, do Regimento Interno, promulgo
o seguinte:
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DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 2002
Aprova o ato que renova a permis são outorgada à Rádio Atlântida FM de
Santa Maria Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a Porta ria nº 241, de 31 de dezembro de 1999, que renova
por dez anos, a partir de 28 de julho de 1997, a per missão à Rádio Atlântida FM de Santa Maria Ltda.,
outorgada originariamente à Rede Gaúcha – Zero
Hora de Comunicações Ltda. e, posteriormente, à
Rede Popular de Comunicações Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modu lada na cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande
do Sul.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Em dis cussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Item 16:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 557, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 557, de 2002, que
renova a concessão da Televisão Tuiuti S.A.
para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Pelotas, Esta do do Rio Grande do Sul, tendo Parecer favorável sob nº 1.265, de 2002 da Comissão
de Educação, Relatora: Senadora Emília
Fernandes.
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 o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 557, DE 2002
(Nº 1.161/2001, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão da Televisão Tuiuti S/A para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televisão) na cidade de Pelotas,
Estado do Rio Grande do Sul.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 11 de outubro de 2000, que renova por
quinze anos, a partir de 10 de outubro de 1999, a concessão da Televisão Tuiuti S/A para explorar, sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão de sons
e imagens (televisão) na cidade de Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul.
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 558, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 558 de 2002, que
renova a concessão do Diário da Manhã
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina.
Parecer favorável, sob nº 1.254, de
2002, da Comissão de Educação, Relator:
Senador Geraldo Althoff.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
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PROJETO DECRETO LEGISLATIVO
Nº 558, DE 2002
Aprova o ato que renova a conces são do Diário da Manhã Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de
14 de agosto de 2001, que renova, por dez
anos, a partir de 1º de maio de 1994, a concessão do
Diário da Manhã Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina.
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 577, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 577 de 2002, que
aprova o ato que outorga a concessão à
Fundação Cultural e Educativa Senador Ca nedo para executar serviço de radiodifusão
de sons e imagens na cidade de Goiânia,
Estado de Goiás.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Edu cação, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exer cício, Senador Mozarildo Cavalcanti, e publicado na
forma regimental.
É lido o seguinte
PARECER Nº 1.316, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 577, de
2002 (nº 1.681/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Fundação Cultural e Educativa Senador Canedo, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens
em freqüência modulada na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.
Relator: Senador Mauro Miranda
Relator ad hoc: Senador Nabor Júnior
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I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.374, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional, nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição
Federal, ato constante do Decreto de 6 de dezembro de
2001, que outorga concessão à Fundação Cultural e
Educativa Senador Canedo para executar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, com fins exclusivamente educativos, serviço de radiodifusão de
sons e imagens em freqüência modulada na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás.
Nos termos do art. 16, § 10, 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 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 da Constituição Federal.
A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi encaminhado pe los órgãos técnicos do Ministério das Comunicações,
constatando-se estar devidamente instruído e em
conformidade com a legislação per tinente.
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 Luiz Piauhylino, 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 a direção da Fundação Cultural e
Educativa senador Canedo (cf. fls. 69/70):
• Diretor Presidente – Milton Guedes Dias Filho
• Diretor Vice-Presidente – Hermano de Carvalho
• Diretor Secretário – Carlos Kennedy de Souza
• Diretor Tesoureiro – Aguida Eliete Alvarenga Silva
• Diretor Jurídico – Hundalto Guida
II – Análise
Regulado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de ou tubro de 1963, com a redação dada pelo Decreto nº
2.108, de 24 de dezembro de 1996, o processo de outorga, pelo Poder Executivo, para execução de serviço de radiodifusão educativa, condiciona-se ao cum primento de exigências distintas daquelas observadas nos casos de concessões ou permissões para exploração de canais comerciais de rádio e televisão.
A legislação per tinente es tabelece que a ou torga para exploração desse tipo de serviço não depende de edital. Tampouco se aplicam à radiodifu são educativa as exigências da Resolução do Se nado Federal nº 39, de 1992, que dispõe sobre formalidades e cri térios para apreciação dos atos de
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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
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nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
III – 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 577, de 2002.
Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. –
Ney Suassuna, Presidente, Mauro Miranda, Relator,
Nabor Junior, Relator ad hoc.
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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 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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modificado por disposições
posteriores.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 16. As propostas serão examinadas e julga das em conformidade com os quesitos e critérios es tabelecidos neste artigo.
....................................................................................
10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi -
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dente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formalizadas por meio de convênio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Cópias
do parecer encontram-se à disposição das Srªs e dos
Srs. Senadores em suas respectivas bancadas.
Completada a instrução da matéria, passa-se à
discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (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 577, DE 2002
(Nº 1.681/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão à Fundação Cultural e Educativa Senador Canedo para executar serviço de
radiodifusão de sons e imagens na cidade de Goiânia, Estado de Goiás.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº, de 6 de dezembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação Cultural e Educativa Senador
Canedo para executar, por quinze anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
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imagens com fins exclusivamente educativos, na ci dade de Goiânia, Estado de Goiás.
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 628, DE 2002
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 628, de 2002, que
aprova o ato que outorga concessão à Fun dação de Educação e Telecomunicação de
Barretos para executar serviços de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Bar retos, Estado de São Paulo.
Sobre a mesa, parecer da Comissão de Educa ção, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício,
Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.317, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 628, de
2002(nº 1.7012002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação de Educação e Telecomunicação de Barre tos, para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
Relator: Senador Ricardo Santos
Relator ad hoc: Senador Juvêncio da Fonseca.
I – Relatório
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.336,
de 2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
combinado com o art. 223, § 1º, dra Constituição Fe deral, ato constante do Decreto de 26 de novembro
de , que outorga concessão á Fundação de Educação
e Telecomunicação de Barre tos para executar, pelo
prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade,
com fins exclusivamente educativos, serviço de radio difusão de sons e imagens na cidade de Barretos,
Estado de São Paulo.
Nos termos do art. 13, § 1º, 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 autoriza ção do Senhor Presidente da República e formalizada
sob a forma de convênio, após a aprovação do Con -
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gresso Nacional, conforme disposto no art. 223, § 3º,
da Constituição Federal.
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 628, de 2002.
Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002. –
Antônio Carlos magalhães Júnior – Ricardo Santos,
Relator – Juvêncio da Fonseca (Relator ad hoc) .
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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:
....................................................................................
XIII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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.
....................................................................................
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modificado por disposições
posteriores.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
Art. 13. O edital será elaborado pelo Ministério
das Comunicações, observados, dentre outros, os seguintes elementos e requisitos necessários à formula ção das propostas para a execução do serviço:
I – objeto da licitação;
II – valor mínimo da outorga de concessão ou
permissão;
III – condições de pagamento pela outorga;
IV – tipo e características técnicas do serviço;
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V – localidade de execução do serviço;
VI – horário de funcionamento;
VII – prazo da concessão ou permissão;
VIII – referência à regulamentação pertinente;
IX – prazos para recebimento das propostas;
X – sanções;
XII – relação de documentos exigidos para a
aferição da qualificação econômico-financeira, da habilitação jurídica e da regularidade fiscal;
XII – quesitos e critérios para julgamento das
propostas;
XIII – prazos e condições para interposição de
recursos;
XIV – menção expressa quando o serviço vier a
ser executado em localidade situada na Faixa de
Fronteira;
XV – nos casos de concessão, minuta do res pectivo contrato, contendo suas cláusulas essenciais.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº 4.117,
de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa não dependerá da publicação do edital previsto no
artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do
projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação o projeto.
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As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 628, DE 2002
(Nº 1701/2002, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga à conces são à Fundação De Educação e Telecomunicação de Barretos, para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Barretos, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica aprovado o ato a que se refere o Decreto s/nº de 26 de novembro de 2001, que outorga
concessão à Fundação de Educação e Telecomuni cação de Barretos para executar por quinze anos,
sem direito de exclusividade serviço de radiodifusão
de sons e imagens, com fins exclusivamente educati vos, na cidade de Barretos, Estado de São Paulo.
Art. 2º Este decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Esgotadas as matérias constantes da Ordem do Dia.
Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
oferecendo a redação final do Projeto de Lei da Câ mara nº 17, de 2002, que, nos termos do art. 320 do
Regimento Interno, se não houver objeção do Plená rio, será lido pelo Sr. 1.º Secretário em exercício, Se nador Mozarildo Cavalcanti.
É lido o seguinte
PARECER Nº 1.318, DE 2002
(Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Lei da
Câmara nº 17, de 2002 (nº 259, de 1999,
na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal do Projeto de Lei da Câmara nº 17, de 2002 (nº
259, de 1999, na Casa de origem), que dispõe so bre a obri gatoriedade da inclusão, no currículo ofi ci al da Rede de Ensino, da temática “História e Cultu ra Afro-Brasileira” e dá outras providências, com al terações redacionais para adequação à Lei Com plementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, com a
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redação dada pela Lei Complementar nº 107, de 26
de abril de 2001.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezembro
de 2002. – Edison Lobão – Mozarildo Cavalcanti –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Valadares.
ANEXO AO PARECER Nº 1.318, DE 2002.
Redação final do Projeto de Lei da Câ mara nº 17, de 2002 (nº 259, de 1999, na
Casa de origem).
Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional,
para incluir no currículo oficial da Rede
de Ensino a obrigatoriedade da temática
“História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
26-A, 79-A e 79-B:
“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficial e particular, toma-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira”.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o
caput deste artigo incluirá o estudo da História da
África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a
cultura negra brasileira e o negro na formação da so ciedade nacional, resgatando a contribuição do povo
negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no âmbito de todo
o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
§ 3º As disciplinas História do Brasil e Educação
Artística, no ensino médio, deverão dedicar, pelo menos, dez por cento de seu conteúdo programático
anual ou semestral à temática referida nesta Lei”.
“Art. 79-A. Os cursos de capacitação para pro fessores deverão contar com a participação de entidades do movimento afro-brasileiro, das universidades e de outras instituições de pesquisa pertinentes à
matéria.”
“Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra.”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1.º Secretá rio em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 734, DE 2002
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro a dispensa de publicação do Parecer, para ime diata discussão e votação da redação final do Projeto
de Lei da Câmara nº 17, de 2002 (nº 259, de 1999, na
Casa de origem), que dispõe sobre a obrigatoriedade
da inclusão, no curriculo oficial da Rede de Ensino, da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira “.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2002. –
Mozarildo Cavalcanti.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Aprova do 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.
As Srªs. e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à sanção.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) –Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação final ao Projeto de Decreto Legislativo nº 561,
de 2002, que, nos termos do art. 320 do Regimento
Interno, se não houver objeção do Plenário, será lido
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozaril do Cavalcanti.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 1.319, DE 2002
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 561, de 2002.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Decreto Legislativo nº 561, de 2002,
que autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar
terras de propriedade desse Estado, até o limite de
16.000 (dezesseis mil) hectares, à Sococo – Agroin dústrias da Amazônia Ltda.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de dezem bro de 2002. – Edson Lobão, Mozarildo Cavalcanti,
Antero Paes de Barros, Antonio Carlos Valadares.
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ANEXO AO PARECER Nº 1.319, DE 2002
Autoriza o Governo do Estado do
Pará a alienar terras de propriedade do
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 propriedade do Estado, até o limite de 16.000 (dezesseis
mil) hectares, à Sococo – Agroindústrias da Amazônia Ltda., de acordo com o processo administrativo
formalizado.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 735, 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 Decreto Legislativo nº 561, de 2002, que
autoriza o Governo do Estado do Pará a alienar terras
de propriedade desse Estado, até o limite de 16.000
(dezesseis mil) hectares, à Sococo – Agroindústrias
da Amazônia Ltda.
Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2002. –
Geraldo Melo.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – 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.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projeto vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sobre a
mesa, pareceres que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Mozarildo Cavalcanti.
São lidos os seguintes:
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PARECER Nº 1.320, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 103, de
2000 (nº 283/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova permissão outorgada à Rádio Princesa Ltda,
para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada na cidade
de Lages, Estado de Santa Catarina.
Relator Ad hoc: Senador Olivir Gabardo (art.
84, RISF)
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 103, de 2000 (nº 283, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova permissão outorgada à Rádio Princesa
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Lages, Estado
de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 342, de
1992, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 89, de
22 de junho de 1992, que renova permissão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter mos 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 composição acionária do empre endimento Rádio Princesa Ltda. (cf. fls. 149/150):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Carlos Alberto Flores Ross
29.500
Maria Fátima Ross
29.500
Total de Cotas
59.000
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 Luiz Moreira.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação, opinar acerca de proposições que
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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, jundicidade 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.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 103, de 2000 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 103, de 2000 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, jundicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela Aprovação do ato que renova permissão outorgada à Rádio Princesa Ltda., para executar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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. 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 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 1.321, 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 36, de
2002 (nº 983, 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Conselho Comunitário do Ceará –
CONSEC, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Aquiraz,
Estado do Ceará.
Relator ad hoc : Senador Luiz Pastore
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo no 36, de 2002 (nº 983, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
o Conselho Comunitário do Ceará – CONSEC, a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Aquiraz, Estado do Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.689,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 538,
de 14 de setembro 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.
É a seguinte a direção do Conselho Comunitário
do Ceará – CONSEC (cf. fl. 257):
Presidente

Vice-Presidente
de Andrade
1º Secretário
2º Secretário
1º Tesoureiro
2º Tesoureiro

José Edson Furtado
Fátima Catunda Rocha Moreira
Adriano Félix da Costa
Nelson Ferreira Faheina
Ivo Orlando Façanha de Sá
Ricardo Wagner Walter de Aguiar

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 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 36, de 2002, não contraria
as formalidades estabelecidas na Resolução no 39,
de 1992, do Senado Federal, ficando caracterizado
que o Conselho Comunitário do Ceará – CONSEC
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, em 10-12-2002.
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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 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 da rádio e de quinze
para as de televisão.
....................................................................................
PARECER Nº 1.322, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 308, de
2002 (nº 1.418/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação José Ribamar Lunguinho de
Desenvolvimento a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
São Francisco do Oeste, Estado do Rio
Grande do Norte:
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
Relatora ad hoc: Senadora Emília Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 308, de 2002 (nº 1.418, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Fundação José Ribamar Lunguinho de Desenvolvimento a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de São Francisco do Oeste, Estado do Rio
Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 565, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 233,
de 18 de abril de 2001, que autoriza a exploração de
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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 a direção da Fundação José Riba mar Lunguinho de Desenvolvimento (cf. fl. 36):
Diretor Presidente
Diretor Vice-Presidente
Diretor Secretário
Diretor Financeiro

Francisco Genivan Bento
José Eugênio de F. Lunguinho
Antônio Aldair Neto
Erivan de Freitas Lunguinho

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 Wigberto Tartuce.
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 308, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Fundação José Ribamar Lungui nho de Desenvolvimento 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 De putados.
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Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima gens, 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 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 1.323, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 339, de
2002 (nº 1.429/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Fundação Obra Assistencial para Integração Social da Comunidade a executar
serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de São Vicente, Estado do Rio
Grande do Norte.
Relatora ad hoc: Senadora Emília Fernandes
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 339, de 2002 (nº 1.429, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
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a Fundação Obra Assistencial para Integração Social
da Comunidade a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de São Vicente, Estado do Rio
Grande do Norte.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 630, de 5 de
outubro de 2000, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Fundação Obra Assistencial para Integração Social da Comunidade (cf. fl.
110):
Presidente
Membro
Membro
Membro
Membro

Irani Soares de Araújo
Celicleide Dantas de Medeiros
Ilton Carlos dos Santos
Magnólia Soares Silva Barbosa
Milka Soares Silva Barbosa

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 Gilberto Kassab.
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 339, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re -
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solução nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a Fundação Obra Assistencial para
Integração Social da Comunidade atendeu a todos os
requisitos técnicos e legais para habilitar-se à autori zação, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
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 1.324, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 350, de
2002 (nº 1.121/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à RBN – Rede Brasil Norte de
Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Dianópolis, Estado do Tocantins.
Relator ad hoc: Senador Gilvam Borges
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 350, de 2002 (nº 1.121, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à RBN – Rede Brasil Norte de
Comunicação Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Dianópolis, Estado do Tocantins.

148
26206 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.607,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 593,
de 4 de outubro de 2000, que outorga permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, 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 composição acionária do empre endimento RBN – Rede Brasil Norte de Comunicação
Ltda. (cf. fl. 2):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Alessandro de Assis Gomes
2.500
Antônio Eloisio de 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 Francisco Coelho.
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 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 350, 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 requisi tos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da
permissão, opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sis temas privado, público e estatal.
§ 1º – O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º – A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mínimo, 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 1.325, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 378, de
2002 (nº 1.586, de 2001, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga a concessão à TV Primavera de Criciúma Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Criciúma, Estado de Santa Catarina.
Relator: Senador Casildo Maldaner
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 378, de 2002 (nº 1.586/ 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que ou torga a concessão à TV Primavera de Criciúma Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão de sons e ima gens na cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 535, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do decreto de 4 de
junho de 2001, que outorga a concessão para a ex -
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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 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 TV Primavera de Criciúma Ltda. (cf. fl. 12):
Nome do Sócio Cotista
• Valdemar Sauchuk
• Rosimar Petrelli
Leone José Marcon
Paulo Della Giustina
Total de Cotas

Cotas de Participação
90.000
90.000
60.000
60.000
300.000

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 Márcio Fortes.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos do Poder Executivo que ou torgam ou renovam concessão, permissão ou autorização para que se executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, nos termos do art. 223 da
Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do
Legislativo, às formalidades e aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal.
Essa norma interna relaciona uma série de informações
a serem prestadas e exigências a serem cumpridas
pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério
das Comunicações, que devem instruir o processo submetido à análise desta Comissão de Educação.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 378, de 2002, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na legislação pertinente, ficando caracterizado que a entidade TV Primavera de Criciúma Ltda. atendeu a to dos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à
outorga da concessão, opinamos pela Aprovação do
ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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 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 estataI.
§ 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 1.326, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 462, de
2002 (nº 1.629, de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Empresa Jornalística Noroeste Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Santa Rosa, 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 462 de 2002 (nº 1.629, de
2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão outorgada à Empresa Jorna lística Noroeste Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa
Rosa, Estado do Rio Grande do Sul.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 305, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do decreto 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 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 composição acionária do empreendimento Empresa Jornalística Noroeste Ltda. (cf. fl. 97):
Nome do Sócio Cotista
Participação (R$)
Sócio-Gerente: Sérgio Ambros Mallmann
64.000
Sócia-Gerente: Claudete Mallmann
16.000
Total (R$)
80.000
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 Pedro Canedo.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são 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.
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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 com petência exclusiva do
Congresso Na cional, sen do o Projeto de De creto
Legislativo o ins trumento ade quado, con forme prece i tua o art. 213, II, do Regi men to Inter no do Sena do 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. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a
elaboração, a redação, a alteração e a consolidação
das leis.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 462 de 2002, não evidenciou violação das formalidades es tabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não
havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, ju ridicidade e de técnica legislativa, opi namos pela Aprovação do ato que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Empresa Jornalísti ca Noroeste Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Santa
Rosa, Estado do Rio Grande do Sul, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10-02-2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
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 1.327, DE 2002

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 475, de
2002 (nº 1.497, 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão à Fundação Expansão Cultural para explorar serviço de radiodifusão
fusão sonora em onda média na cidade
de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 475, de 2002 (nº 1.497, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à Fundação Expansão Cultural para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Manhuaçu, Estado de
Minas Gerais.
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 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 Fundação Expansão Cultural (cf. fl. 53):
Nome do Sócio
Júlio Pessoa Franco – Diretor Presidente
Mauro Gama Tasca – Diretor Vice-Presidente
Antônio Otaviano da Costa Franco – Diretor Assistente
José Portes de Carvalho – Diretor Assistente
Carlos Roberto Ferreira – Diretor Assistente

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 Her mes
Parcianello.
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
Confirme 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, te levisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão so -

154
26212 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

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 conces são, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orien ta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci ona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Co missão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 competência 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 ma terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o dis posto na Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 475, de 2002, não evidenci ou violação das formalidades estabelecidas na Reso lução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não ha vendo reparos quanto aos aspectos de constituciona lidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela Aprovação do ato que aprova o ato que renova a
concessão à Fundação Expansão Cultural para ex plorar o serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Manhuaçu, Estado de Minas Gerais,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10-12-2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
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 1.328, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 476, de
2002 (nº 1.505/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza o
Conselho Comunitário De Radiodifusão
de Campestre a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cam pestre, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 476, de 2002 (nº 1.505, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
o Conselho Comunitário de Radiodifusão de Cam pestre a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Campestre, Estado de Minas Gerais.
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Por meio da Mensagem Presidencial nº 733, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Podaria nº 75, de 22 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 do Conselho Comunitário
de Radiodifusão de Campestre (cf fls. 20/33):
Presidente – Geraldo das Graças Pimentel
Vice-Presidente – João Anicésio Neto
Primeiro-Secretário – Miguel Salomão Filho
Segundo-Secretário – Maria Aparecida Crispim
Primeiro-Tesoureiro – Luis Carlos Dias
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 Alex Canziani.
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
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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de 1º
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de julho de 1992 (RSF nº 39/92). Em função da disci plina própria da radiodifusão comunitária, entretanto,
vigora o entendimento de que a RSF nº 39/92 não se
aplica aos atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 competência 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 ma terial. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se
que o projeto está em perfeita consonância com o dis posto na Lei Complementar nº 95, de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 476, de 2002 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Localizado no Sul de Minas, a meia distância de
Belo Horizonte e de São Paulo, Campestre, com sua
região montanhosa e seu clima ameno, e um dos
mais agradáveis municípios mineiros, centro de lazer
e esporte para brasileiros de várias regiões.
Com apenas 21 mil habitantes, Campestre não
é conhecido apenas pela fabricação de tradicionais
sombrinhas e guarda-chuvas O café tem peso impor tante em sua economia, que também é forte na pe cuária e nos serviços.
Conheço Campestre, sua gente, seus líderes e sei
do esforço que todos desenvolvem em prol do desenvolvimento político, econômico, social e cultural do município, que terá agora sua primeira emissora de rádio, cujo
parecer para sua criação tenho a honra de aprovar.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 476, de 2002 não evidenci ou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela Apro vação do Ato Que Autoriza a Conselho Comunitário de
Radiodifusão de Campestre a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Campestre, Estado
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. E da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção 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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
DECRETO LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117(º), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 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 1.329, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 477, de
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2002 (nº 1.536/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente Comunitária
ABC – SHALON a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Relator ad hoc: Senador Lindberg Cury
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 477, de 2002 (nº 1.536, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Beneficente Comunitária ABC –
HALON a executar serviço de radiodifusão comu nitária na cidade de Cuiabá, Estado de Mato Grosso.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 676,
de 25 de outubro de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da 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 à direção da Associação Benefi cente Comunitária ABC – SHALON (cf fls. 18/19):
Presidente – Josuel da Silva
Vice-Presidente – Maury Braga de Araújo
Tesoureiro – Wilmar Macene
Secretária – Suely Matos Pereira
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Nelson Meurer.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de 10
de julho de 1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria da radiodifusão comunitária, entretanto,
vigora o entendimento de que a RSF nº 39/92 não se
aplica aos atos de outorga desse serviço.
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. Também sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 477, de 2002 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 477, de 2002 não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do ato que autoriza a Associação Beneficente
Comunitária ABC – Shalon a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado de
Mato Grosso, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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.
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
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citação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comunitária Amigos de Cataguases (cf. fl. 12):

....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a reda ção, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
PARECER Nº 1.330, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 479, de
2002 (nº 1.649 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Amigos de Cataguases a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade Cataguases,
Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Arlindo Porto
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 479, de 2002 (nº 1.649, de 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Amigos de Cataguases a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cida de Cataguases, Estado de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.022, de
2001, o Presidente da República submete ao Congres so Nacional o ato constante da Portaria nº 412, de 7 de
agosto 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 -

Presidente – Edvar de Souza Mendonça
Vice – Presidente – Edvar de Souza Mendonça Júnior
Secretário – Itamar das Graças Soares da Silva
Segundo-Secretário – José Augusto Benini
Tesoureira – Ginene Paes Mendonça
Segunda-Tesoureira – Lucinéia Aparecida Lopes Mendonça

O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável da sua relatora, a Deputada Ana Corso.
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
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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
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A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso 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
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 479, de 2002, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária
Amigos de Cataguases a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cataguases, Estado
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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
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DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................

....................................................................................
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;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612,
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................

DECRETO Nº 2.615,
DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117 de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
PARECER Nº 1.331, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 482, de
2002 (nº 1.076/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária e Televisão Novo
Tempo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Parintins,
Estado do Amazonas.
Relator ad hoc: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 482, de 2002 (nº 1.076, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Cultural e Artística de Radiodifusão Comunitária e Televisão Novo Tempo a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de Parintins,
Estado do Amazonas.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.439,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con-
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gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 380,
de 31 de julho de 2000, que autoriza a exploração de
canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição
Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legisla ção aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Cultural e
Artística de Radiodifusão Comunitária e Televisão
Novo Tempo (cf. fl. 64):
Presidente – Douglas Barbosa
Vice-Presidente – Valter Rezende
Primeiro-Secretário – Elizama Luiza Gomes Cavalcante
Segunda-Secretária – Ruth dos Santos Barbosa
Coordenador de Radiodifusão e Televisão – Marlon Farias Barros

Tesoureiro – Odinéia Simões de Alcântara
Assessor Jurídico – Jucelino Meio Manso

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 Luiz Moreira.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são 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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Execu tivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
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nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações. O
serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615,
de 3 de junho de 1998.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de 10
de julho de 1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria da radiodifusão comunitária, entretanto,
vigora o entendimento de que a RSF nº 39/92 não se
aplica aos atos de outorga desse serviço.
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. Também sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complementar nº 95, de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 482, de 2002, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 482, de 2002 não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Cultural
e Artística de Radiodifusão Comunitária e Televisão
Novo Tempo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Parintins, Estado do Amazonas, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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 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 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.
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.112 (*), de 22 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 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 e Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.108 –
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996

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

Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.

Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
(1)
pelo Decreto nº. 52.795 de 31 de outubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.

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

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

LEI Nº 9.612
DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
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PARECER Nº 1.332, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 484, de
2002 (nº 1.671 de 2002, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Paraibana de
Comunicação Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência
modulada na cidade de Cajazeiras, Esta do da Paraíba.
Relator: Senador Ney Suassuna
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 484, de 2002 (nº 1.671, de
2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Sociedade Paraibana de
Comunicação Ltda. para explorar o serviço de radiodi fusão sonora em freqüência modulada na cidade de
Cajazeiras, Estado da Paraíba.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 997, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 447,
de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, 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 composição acionária do empre endimento Sociedade Paraibana de Comunicação
Ltda. (cf. fl. 01):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Francisco Pereira de Moura Júnior
67
Iramirton Pereira de Moura
3
Total de Cotas
70
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.
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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, é disciplinado, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução
nº 39, de 1º de julho 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.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 484, de 2002, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na legislação pertinente.
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
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e as 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 484, de 2002, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na legislação
pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos
de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do ato que outorga permissão à Sociedade Paraibana de Comunicação Ltda.,
para executar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cajazeiras, Estado da
Paraíba, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
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 1.333, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 486, de
2002 (nº 1.115/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Estrela de Ibiúna
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Campina Verde, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 486, de 2002 (nº 1.159, de
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2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Estrela de Ibiúna
Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campina Verde, Estado
de Minas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.504,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do decreto de 11 de
outubro de 2000, que outorga concessão para a ex ploração 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 a composição acionária do empreendimento Rádio Estrela de Ibiúna Ltda. (cf fl. 4):

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
Diretora-Gerente: Maria José de Fátima Rúbio 50
Vilma Silva de Araújo Grecu
50
Total de Cotas
100

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, é disciplinado, nesta Casa do Legislativo, pela Resolução
nº 39, de 1º de julho 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.
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O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 486, de 2002, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na legislação pertinente.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Con gresso 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.
III – Voto
Um dos mais tradicionais municípios do Triângu lo Mineiro, Campina Verde, apesar de ter apenas 20
mil habitantes, destaca-se por suas atividades agro pecuárias, especialmente a produção de milho.
Acompanho desde longo tempo a trajetória de
desenvolvimento de Campina Verde e o trabalho
desenvolvido por suas lideranças políticas, empre sariais e sociais, em busca do contínuo progresso
do município.
É por essa razão que, com grande prazer, dou
parecer favorável à implantação da primeira emissora
de rádio de Campina Verde. Tenho certeza de que ela
contribuirá, e muito, para o desenvolvimento social e
cultural do município e ofertará informação e entrete nimento à sua população.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 486, de 2002, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na legis lação per tinente, e não havendo reparos quanto aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de
técnica legislativa, opinamos pela aprovação do ato
que outorga concessão à Rádio Estrela de Ibiúna
Ltda., para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campina Verde, Estado
de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Le gislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, em 10-12-02. – Senador
Francelino Pereira,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 renova ção 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 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 1.334, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 488, de
2002 (nº 1.289, 2001, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que autoriza
a Associação para O Desenvolvimento
Comunitário de Radiodifusão do Bairro
da Assembléia de Incentivo a Cultura,
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Arte, Esporte e Lazer Asderbaica a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Cruz das Almas, Estado
da Bahia.
Relator ad hoc: Senador Geraldo Althoff
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo (PDS) Nº 488, de 2002 (nº 1.289, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação para o Desenvolvimento Comunitário de Radiodifusão do Bairro da Assembléia de
Incentivo a Cultura, Arte, Esporte e Lazer – Asderbaica a executar serviço de radiodifusão comunitária na
cidade de Cruz das Almas, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 313, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 779,
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 à direção da Associação para o Desenvolvimento Comunitário de Radiodifusão do Bairro da Assembléia de Incentivo a Cultura, Arte, Esporte e Lazer – Asderbaica (cf. fl. 22):
Presidente: Célia Chagas da Silva Santos
Vice Presidente: Fernando Araújo dos Santos
Secretário Geral: Raimundo Valter Cardoso Pereira
Tesoureira: Selma Chagas 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 Marçal Filho.
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
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,
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televisão, outorga e renovação de concessão, permis são 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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a
matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores. O
serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 488, de 2002 não evidenci ou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação para o
Desenvolvimento Comunitário de Radiodifusão do Ba irro da Assembléia de Incentivo a Cultura, Arte, Esporte e Lazer – Asderbaica a executar serviço de radiodi fusão comunitária na cidade de Cruz das Almas, Esta do da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislati vo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615
DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nú mero 4.117 de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
PARECER Nº 1.335, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 489, de
2002 (nº 1.307/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Riacho das
Almas a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Riacho das
Almas, Estado de Pernambuco.
Relator Ad hoc Senador Gilvam Borges
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 489, de 2002 (nº 1.307, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária de Riacho das Almas a exe cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Riacho das Almas, Estado de Pernambuco.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 524, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria no 79, 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 Comunitária de Riacho das Almas (cf. fl. 11):
Presidente: Helena Cristina dos Santos Ribeiro
Vice-Presidente: Manoel Alves Ferreira
1º Secretário: João Hipólito de Medeiros Filho
2º Secretário: Maria Lucemar Ferreira Alcântara
1º Tesoureiro: Manoel Saturnino Ribeiro
2º Tesoureiro: Antônio José da Silva
O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecno lo gia, Comu ni ca ção e
Informática da Câmara dos De putados, que se guiu o pa recer favorável de seu Re lator, o Depu tado Oli veira Fi lho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são 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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Execu tivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 489, de 2002 não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela aprovação
do ato que autoriza a Associação Comunitária de Riacho das Almas a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Riacho das Almas, Estado de
Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. –
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.................. ..................................................................
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;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31 DE OUTUBRO DE
1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço de Radio difusão Comunitária.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nú mero 4.117 de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
PARECER Nº 1.336, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 494, de
2002 (nº 1.367/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Rádio FM Pontapedrense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ponta de
Pedras, Estado do Pará.
Relator ad hoc: Senador Luiz Otávio (art. 84, Risf)
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo (PDS) nº 494, de 2002 (nº 1.367, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária Rádio FM Pontapedrense a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Ponta de Pedras, Estado do Pará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.744,
de 2000, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 659,
de 19 de outubro de 2000, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte à direção da Associação Comunitária Rádio FM Pontapedrense (cf. fls. 427/428):
Presidente:
Raimundo Mendes de Aguiar
Vice-Presidente:
José Miguel Ferreira Gomes
1º Secretário:
Jorge da Costa Batista
1º Tesoureiro:
Francisco Rodrigues de Souza
2º Secretário:
Rosiberto de Castro Ferreira
2º Tesoureiro:
Nélia Malato da Encarnação
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 Aldo
Arantes.
Na Co mis são de Constitu ição e Justi ça e de
Re da ção da quela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, cons ti tu ci o nal e vazado em boa téc ni ca legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são 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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados pela
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo Decreto-Lei nº
236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 494, de 2002 não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do ato
que autoriza a Associação Comunitária Rádio FM Pontapedrense a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Ponta de Pedras, Estado do Pará, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. –
Ricardo Santos, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.................. ..................................................................
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;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nú mero 4.117 de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
PARECER Nº 1.337, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 495, de
2002 (nº 1.373/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação e Movimento Comunitário
Rádio Caruaru FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Caruaru, Estado de Pernambuco.
Relator ad hoc: Senador Gilvam Borges
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo (PDS) nº 495, de 2002 (nº 1.373, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário Rádio
Caruaru FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 524, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 74, 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 à direção da Associação e Movimento Comunitário Rádio Caruaru FM (cf. fl. 163):
• Presidente:
• Vice Presidente:
• 1º Secretário:
• 2º Secretário:
• 1º Tesoureiro:
• 2º Tesoureiro:

José Aparecido da Silva
Carlos Augusto Demézio da Silva
Luiz Carlos Sales Bastos
Sandra Moura Pereira
José Dilvam Ventura
José Edson Demézio 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.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, per missão e autorização para serviços de radiodifusão
sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados pela
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo Decreto-Lei nº
236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é re gulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de
serviços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 3 9/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 495, de 2002 não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela APROVAÇÃO do
ato que autoriza a Associação e Movimento Comunitário
Rádio Caruaru FM a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Caruaru, Estado de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10-11-2002. ,Presidente
,Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 4.117. DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615. DE 3 DE JUNHO DE 1998.
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nú mero 4.117 de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
PARECER Nº 1.338, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 497, de
2002 (nº 1.381/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Beneficente de Santa Cruz
da Venerada a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Cruz, Estado de Pernambuco.
Relator ad hoc: Senador Lindberg Cury (art.
84, Rist).
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 497, de 2002 (nº 1.381, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Beneficente de Santa Cruz da Venerada a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Cruz, Estado de Pernambuco.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 565, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 224, de 18 de
abril 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 Beneficente de Santa Cruz da Venerada (cf. fl. 24):
• Presidente:
• Vice-Presidente:
• 1º Tesoureiro:
• 2º Tesoureiro:
• 1º Secretário:
• 2º Secretário:

Miguel Gomes de Souza
Júlio Gomes da Costa
Euclides Batista de Souza
Francisco Gomes de Souza
João Siqueira de Souza
Maria Auxiliadora de Souza

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 Josué Bengston.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção da que la Casa, o pro je to foi con siderado
ju rí di co, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc nica
le gis la ti va.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são 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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados pela
Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo Decreto-Lei nº
236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão
(RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra disciplina específica na Lei nº 9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 3 9/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 497, de 2002 não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos
quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade
e de técnica legislativa, opinamos pela APROVAÇÃO do
ato que autoriza a Associação Beneficente de Santa
Cruz da Venerada a executar serviço de radiodifusão co munitária na cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
,Presidente, Relator.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615
DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
PARECER Nº 1.339, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 498, de
2002 (nº 1.384/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa Maria da Vitória –
ACCCSMV a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa
Maria da Vitória, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior (art.
84, Rist).
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo (PDS) nº 498, de 2002 (nº 1.384, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e
Cultura de Santa Maria da Vitória – ACCCSMV a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 565, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 230, de 18 de
abril 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 Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa Maria da Vitória – ACCCSMV (cf. fl. 15):
• Presidente:
Liomar Pereira de Souza
• Vice-Presidente:
Hélio Neri Leite
• Tesoureira:
Celi Dalva de Oliveira Moraes
• Vice-Tesoureiro:
Altemir José Tomaz
• Secretário:
Valter Batista Xavier
• Vice-Secretário:
Helia Amélia Neves
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 jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co missão 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 sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu
o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a
matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de
Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto nº 52.795,
de 31 de outubro de 1963, e alterações posteriores. O
serviço de radiodifusão comunitária, contudo, encontra
disciplina específica na Lei nº 9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de ou torga de concessões, permissões e autorizações de
serviço de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina pró pria da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o
entendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica
aos atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Congresso 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 competência 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 498, de 2002 não evidenciou
violação da legislação pertinente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela Aprovação
do ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura de Santa Maria da Vitória –
ACCCSMV a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Santa Maria da Vitória, Estado da Bahia, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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 competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renova ção.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Con gresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusâo
Comunitária e dá outras providencias.
....................................................................................
LEI Nº 4.117, DE 27 DE AGOSTO DE 1962
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615,
DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária e dá outras
providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795 ,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova o Regulamento dos Serviços de Radiodifusão.
....................................................................................
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Art. 16. As propostas serão examinadas e julgadas em conformidade com os quesitos e critérios estabelecidos neste ar tigo.
1º Para a classificação das propostas, serão
considerados os seguintes quesitos:
a) tempo destinado a programas jornalísticos,
educativos e informativos – máximo de quinze pontos;
b) tempo destinado a serviço noticioso – máximo de quinze pontos;
c) tempo destinado a programas culturais, artísticos e jornalísticos a serem produzidos e gerados na
própria localidade ou no município à qual pertence a
localidade objeto da outorga máximo de trinta pontos;
d) prazo para início da execução do serviço objeto da outorga, em caráter definitivo máximo de qua renta pontos.
2º Considerando características específicas do
serviço, poderão ser previstos no edital outros quesitos para fins de exame das propostas, cuja pontuação
não devera ser superior à vinte pontos, situação em
que as pontuações estabelecidas no § 1º serão pro porcionalmente reduzidas de modo que seja mantido
o total de cem pontos.
3º Para cada quesito, o edital de licitação estabelecerá:
I – condição mínima necessária a ser atendida;
II – critérios objetivos para a gradação da pontuação, vedada a comparação entre propostas.
4º Somente serão classificadas as propostas que,
além de atenderem ao estabelecido no inciso 1 do § 3º,
obtiverem, pelo menos, a seguinte pontuação:
I – cinqüenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo A;
II – sessenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo B;
III – setenta pontos para os serviços enquadrados no Grupo C;
5º A classificação das proponentes far-se-á de
acordo com a média ponderada da valoração obtida
pela aplicação do disposto nos §§ 1º a 4º deste artigo
e da valoração da proposta de preço pela outorga, de
acordo com os pesos preestabelecidos no edital, ob servado o que segue:
I – o critério de gradação para a valoração do
preço pela outorga será estabelecido em edital, de
modo objetivo, vedada a comparação entre propostas, determinando pontuação máxima de cem pontos;
II – para os serviços enquadrados no Grupo A, o
peso relativo à valoração obtida pela aplicação do dis-
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posto no inciso II do § 3º deste ar tigo preponderará
sobre o peso relativo à valoração obtida pelo preço
pela outorga;
III – para os serviços enquadrados no Grupo B, os
pesos relativos à valoração obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º deste artigo e à valoração obtida pelo preço pela outorga serão equivalentes;
IV – para os serviços enquadrados no Grupo C,
o peso relativo à valoração obtida pelo preço pela ou torga preponderará sobre o peso relativo à valoração
obtida pela aplicação do disposto no inciso II do § 3º
deste ar tigo.
6º Será desclassificada a proposta que contiver
oferta de pagamento de valor inferior ao mínimo fixa do em edital.
7º No caso de empate entre duas ou mais pro postas, a seleção far-se-á, por sorteio, em ato público,
para o qual todas as proponentes classificadas serão
convocadas.
8º O valor da outorga de concessão ou permis são para executar os serviços será o proposto pela
entidade vencedora, que deverá observar as condi ções mínimas estabelecidas no edital objeto da licita ção, concernentes, entre outras, à carência, prazos
de pagamento, multas e encargos de mora, devendo
ser recolhido pela entidade vencedora ao FISTEL.
9º Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relati vos às alíneas do § 1º deste ar tigo, bem assim os preceitos estabelecidos no art. 28.
10. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi dente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme o caso, e serão formaliza das por meio de convênio a ser firmado no prazo de
sessenta dias.
11. Do contrato de concessão ou da portaria de
permissão constará, como condição obrigatória na
execução do serviço, o cumprimento do indicado pela
entidade vencedora nos itens de sua proposta, relati vos às alíneas do caput deste artigo, bem assim os
preceitos estabelecidos no artigo 28.
12. As outorgas a Estados e Municípios serão
deferidas mediante atos de autorização pelo Presi dente da República ou pelo Ministro de Estado das
Comunicações, conforme competência deste Regu lamento, e serão formalizadas por meio de convênio a
ser firmado no prazo de 60 (sessenta dias).
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967

Complementa e modifica a Lei nº
4.117, de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educativa
não dependerá da publicação do edital previsto no artigo
34 do Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
DECRETO Nº 2.108,
DE 24 DE DEZEMBRO DE 1996
Altera dispositivos do Regulamento
dos Serviços de Radiodifusão, aprovado
pelo Decreto nº 52.795, de 31 de outubro
de 1963, e modificado por disposições
posteriores.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.340, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 499, de
2002 (art. 1.464/2001, na Câmara dos De putados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária São Raimundo
Nonato de Tuntum a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Tuntum, Estado do Maranhão.
Relatora ad hoc: Senadora Emília Fernandes
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I – Relatório
Chega a esta comissão o Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº 499, de 2002 (nº 1.464, de 2001, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autori za a Associação Comunitária São Raimundo Nonato
de Tuntum a executar serviço de radiodifusão comuni tária na cidade de Tuntum, Estado do Maranhão.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 702, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 762,
de 12 de dezembro de 2000, que autoriza a explora ção de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49,
XII, combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Consti tuição 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 São Raimundo Nonato de Tuntum (cf. fl. 140):
• Presidente:
Francisca de Carvalho
• Vice-Presidente: Frei Deusivan Santos Conceição
• Primeiro Secretário:
Leno Carlos Silva Carvalho
• Segundo Secretário:
Carloman Santos Silva
• Primeiro Tesoureiro: Joaquim Fernando de Araú jo
• Segundo Tesoureiro:
Antonio Barros da Silva
• Primeiro Diretor de Patrimônio: Jordânio Bezerra Silva
• Segundo Diretor de Patrimônio: Gilson Gois de Oliveira
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 seguiu o
parecer favorável de seu re lator, o Depu ta do Fran cistonio Pin to.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
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também sobre a constitucionalidade, juridicidade e
técnica legislativa dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 499, de 2002 não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
aprovação do ato que autoriza a Associação Comunitária São Raimundo Nonato de Tuntum a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Tuntum, Estado do Maranhão, na forma do projeto de decreto legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. – Ricardo Santos, Presidente – Maria do Carmo Alves,
Relatora – Emília Fernandes, Relatora ad hoc.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 49. Ë da competência exclusiva do Congres so Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão
....................................................................................
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 permiissão 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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612. DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
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DECRETO Nº 2.615,
DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nº
4.117 de 27 de agosto de 1962
....................................................................................
PARECER Nº 1.341, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 505, de
2002 (nº 1.339/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão outorgada à Empresa de Radiodifusão Tupinambá Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Dourados, Estado de
Mato Grosso.
Relator Ad hoc: Senador Jonas Pinheiro
(Art. 84, RISF)
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo (PDS) nº 505, de 2002 (nº
1.339, de 2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Empresa de Radiodifusão Tupinambá Ltda. para ex plorar o serviço de radiodifusão sonora em onda mé dia na cidade de Dourados, Estado de Mato Grosso.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 817, de
2000, o da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 28 de abril de 2000,
que renova a concessão para a exploração de canal
de radiodifusão sonora, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Empresa de Radiodifusão Tupinambá
Ltda. (cf. fl. 126):
Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Luiz Fernando Meirelles Cersosimo
27.000
• Jefferson Ragazzi Cersosimo
3.000
Total de Cotas
30.000
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O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática
da Câmara dos Deputados, que seguiu o parecer favorável de seu relator, o Deputado Vivaldo Barbosa.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre à
Comissão de Educação opinar acerca de proposi ções que versem sobre comunicação, imprensa, radi odifusão, televisão, outorga e renovação de conces são, permissão e autorização para serviços de radio difusão sonora e de sons e imagens, devendo pro nunciar-se também sobre a constitucionalidade, juri dicidade e técnica legislativa dessas proposições.
O processo de exame e apreciação dos atos do
Poder Executivo que outorgam ou renovam conces são, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orien ta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução art. 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci ona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Co missão de Educação.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo o instrumento adequado, conforme preceitua o art.
213, II, do RISF.
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 Con gresso 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS art. 505, de 2002 não detec tou violação das formalidades estabelecidas na legis lação per tinente, e não havendo reparos quanto aos
aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de
técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do ato,
na forma do projeto de decreto legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.

187
Terça-feira 17 26245

188

ANAIS DO SENADO FEDERAL

26246 Terça-feira

17

DEZEMBRO 2002

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 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 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 1.342, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo (PDS) nº
517, de 2002 (nº 1.082, de 2001, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação Comunitária da Comunicação para o Desenvolvimento Social,
Cultural e Artístico de Varzedo a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Varzedo, Estado da Bahia.
Relator Ad hoc: Senador Antonio Carlos Júnior.
(Art. 84, RISF)
I – Relatório
Chega a esta comissão o Projeto de Decreto
Legislativo(PDS) nº 517, de 2002’ (nº 1.802, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que autoriza a Associação Comunitária da Comuni -
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cação para o Desenvolvimento Social, Cultural e
Artístico de Varzedo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Varzedo, Estado da
Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.689, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 548, de 14 de setembro de 2000, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária da Comunicação para o Desenvolvimento Social, Cultural e Artístico de Varzedo (cf. fl. 7):
• Presidente:
Lourival de Jesus Leal
• Vice-Presidente:
João Barreto da Silva
• Secretário:
Antonio Almeida Reis Filho
• Tesoureira:
Antonia Costa Almeida
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 Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
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No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso Nacional, nos termos dos arts. 49, XII, e 223
da Constituição. Constata-se que o referido projeto
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não contraria preceitos ou princípios da Lei Maior,
nada havendo, pois, a objetar no tocante à sua constitucionalidade material.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 517, de 2002, não evidenciou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
APROVAÇÃO do ato que autoriza a Associação Co munitária da Comunicação para o Desenvolvimento
Social, Cultural e Artístico de Varzedo a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Varzedo, Estado da Bahia, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
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 1982
Institui o Código Brasileiro de Telecomunicações.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................
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DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nú mero 4.117 de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
PARECER Nº 1.343, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 518, de
2002 (nº 1.306, 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Movimento Comunitário Rádio
Colinas FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo da Madre de Deus, Estado de Pernambuco.
Relator ad hoc: Senador Senador Lindberg
Cury (art. 84, RISF)
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo (PDS) nº 518, de 2002 (nº 1.306, de 2001,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Movimento Comunitário Rádio
Colinas FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo da Madre de Deus, Estado
de Pernambuco.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 524, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 56, de 22 de fevereiro de 2001, que autoriza a exploração de canal de ra diodifusão, 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 Movimento Comunitário Rádio Colinas FM (cf. fls. 39/40):
• Presidente: José Marcelo de Souza Vieira
• Vice-Presidente: Marconi de Souza Vieira
• Secretário: Josinaldo Silva Santos
• Tesoureiro: Maria Luiza Biano de Lima

O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecnologia, Comunicação e
Informática da Câmara dos Deputados, que se guiu o parecer favorável de seu relator, o De puta do Agnaldo Muniz.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são 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.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Execu tivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outor ga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 518, de 2002 não evidenci ou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
Aprovação do ato que autoriza a Associação Movi -
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mento Comunitário Rádio Colinas FM a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Brejo
da Madre de Deus, Estado de Pernambuco, na forma
do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para
o serviço de radiodifusão sonora e de sons e ima gens, observado o princípio da complementaridade
dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Congresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação 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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DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei nú mero 4.117 de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................

PARECER Nº 1.344, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 527, de
2002 (nº 1.631/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Desenvolvimento Comunitário de Várzea Nova a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Várzea Nova, Estado da Bahia.

Relator: Senador Antonio Carlos Junior

I – Relatório
Che ga a esta Comis são o Pro je to de De cre to Legis la ti vo nº 527, de 2002 (nº 1.631, de 2002,
na Câmara dos De pu ta dos), que aprova o ato que
au to ri za a Associação de De senvolvimento Co mu ni tá rio de Várzea Nova a execu tar ser viço de
radiodifusão co munitária na cidade de Vár zea
Nova, Estado da Bahia.

LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795,
DE 31 DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................

Por meio da Mensagem Presidencial nº 740,
de 2001, o Presidente da República submete ao
Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº
81, de 22 de fevereiro 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 Co municações ao Presidente da República, do cumento que integra os autos, dá conta de que a
presente solicitação foi instruída de conformidade
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com a legislação aplicável, o que levou ao seu de ferimento.
É a seguinte a direção da Associação de De senvolvimento Comunitário de Várzea Nova (cf. fl.
314):
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do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. –
Presidente, Relator.

• Presidente – Auristela da Silva Carneiro
• Vice-Presidente – Valdeildo Zacarias de Souza
• Primeiro Secretário – Marcelo Teodoro da Silva
• Se gundo Secretário – Vilma Carneiro de Souza
• Primeiro Tesoureiro – Antônio Benedito de Carvalho
• Se gundo Tesoureiro – Eudes Cordeiro Rocha

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 seguiu o
parecer favorável de seu relator, o Depu ta do Mar çal Fi lho.
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 documenta ção que acompanha o PDS nº 527, de 2002, não
contraria as formalidades estabelecidas na Resolu ção nº 39, de 1992, do Senado Federal, ficando ca racterizado que a Associação de Desenvolvimento
Comunitário de Várzea Nova atendeu os de mais re quisitos técnicos e le gais para habilitar-se à autori zação, opinamos pela Aprovação do ato, na forma

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
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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.

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.

§ 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.

• Diretor Financeiro – Luismar Nogueira Costa

É a seguinte a direção da Associação da Rádio Comunitária Dimensão – ARCOD (cf fl. 279):
• Presidente – Álvaro Álen Sanches
• Vice-Presidente – Carlos llussencio da Silva
• Diretor Administrativo – Geralda Aparecida da Silva Damasceno
• Diretor Administrativo Adjunto – Valmir Pereira dos Santos
• Diretor Financeiro Adjunto – Antônio Rizza

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 João Leão.

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

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

PARECER Nº 1.345, DE 2002

II – Análise

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 531, de
2002 (nº 1.820/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação da Rádio Comunitária Dimensão – ARCOD a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de
Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
Relator: Senador Francelino Pereira
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 531, de 2002 (nº 1.820, de 2002, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que au toriza a Associação da Rádio Comunitária Dimen são – ARCOD a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Uberlândia, Estado de Mi nas Gerais.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 47, de
2002, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 712 de
26 de novembro de 2001, que autoriza a exploração
de canal de radiodifusão, nos termos do art. 49, XII,
combinado com o art. 223, § 3º, ambos da Constitui ção Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, documento

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 sonora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se também sobre a constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativo dessas proposições.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina específica na Lei nº
9.612, de 19 de fevereiro de 1998, regulamentada
pelo Decreto nº 2.615, de 3 de junho de 1998.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de 12
de julho de 1992 (RSF nº 39192). Em função da disciplina própria da radiodifusão comunitária, entretanto,
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vigora o entendimento de que a RSF nº 39/92 não se
aplica aos atos de outorga desse serviço.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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 Con gresso 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. Também sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita consonância com o disposto na Lei Complemen tar nº 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 531, de 2002 não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de
1998.
III – Voto
Uberlândia, a grande metrópole do Triângulo Mineiro, com seus mais de quatro mil quilômetros qua drados de território e uma população superior a meio
milhão de habitantes, é um dos mais prósperos muni cípios de Minas Gerais e apresenta uma das melho res opções de investimento em todo o Brasil.
Situando-se a 550 quilômetros de Belo Horizonte
e a 590 quilômetros de São Paulo, beneficia-se da
meia distância desses dois grandes centros de desen volvimento. Tem uma grande atividade econômica, re unindo mais de 400 indústrias e mais de dois mil estabelecimentos comerciais, e uma intensa atividade cul tural, com 13 emissoras de rádio, quatro jornais e am pla oferta de educação do nível básico ao superior.
Desde muito tempo venho acompanhando o
progresso de Uberlândia. Conheço de perto seus lí deres e sua gente, todos dedicados ao progresso e
ao desenvolvimento do município.
É, portanto, com grande prazer, que dou parecer
favorável à criação da primeira rádio comunitária de
Uberlândia que, tenho certeza, muito contribuirá para
o desenvolvimento social, cultural e para o entreteni mento da população.
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Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 531, de 2002 não evidenciou violação da legislação patente, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela Aprovação do ato que autoriza a Associação da Rádio Comunitária Dimensão – ARCOD a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Uberlândia,
Estado de Minas Gerais, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002. –
Senador Francelino Pereira, Relator, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

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

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Complementa e modifica a Lei nú mero 4.117 de 27 de agosto de 1962.

....................................................................................
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;
....................................................................................
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 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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO Nº 52.795, DE 31
DE OUTUBRO DE 1963
Aprova Regulamento dos Serviços
de Radiodifusão.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.615, DE 3 DE JUNHO DE 1998
Aprova o Regulamento do Serviço
de Radiodifusão Comunitária.
....................................................................................

....................................................................................
PARECER Nº 1.346, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 532, de
2002 (nº 1.944/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária Amargosa a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Amargosa, Estado da Bahia.
Relator: Senador Antonio Carlos Junior
Relator ad hoc: SenadorGeraldo Cândido
I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo nº 532, de 2002 (nº 944, de 2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação Comunitária Amargosa a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Amargosa, Estado da Bahia.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.680, de
2000, o Presidente da República submete ao Congresso
Nacional o ato constante da Portaria nº 504, de 23 de
agosto de 2000, que autoriza a exploração de canal de
radiodifusão, nos termos do art. 49, XII, combinado com
o art. 223, § 3º, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação Comunitária Amargosa (cf. fl. 17): comunitária, entretanto, vigora o entendimento de que a RSF nº 39/92 não se
aplica aos atos de outorga desse serviço.
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. Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o projeto está em perfeita
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consonância com o disposto na Lei Complementar nº
95, de 26 de fevereiro de 1998.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 532, de 2002 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Lei nº 9.612, de 1998.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

III – Voto

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:

Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 532, de 2002 não evidenci ou violação da legislação pertinente, e não havendo
reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade,
juridicidade ou técnica legislativa, opinamos pela
Aprovação do ato que autoriza a Associação Comuni tária Amargosa a executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Amargosa, Estado da Bahia,
na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário
da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 11 de dezembro de 2002.
Presidente, Relator.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão
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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências
....................................................................................

LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE 26
DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal, e
estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.347, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 535, de
2002 (nº 1.358/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a
concessão à LK Radiodifusão Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Curitiba,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Casildo Maldaner
Relator ad hoc: Senador Olivir Gabardo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 535, de 2002 (nº 1.358, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão à LK Radiodifusão Ltda. para
explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Curitiba, Estado do Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.962,
de 2000, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de
dezembro de 2000, que renova a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter mos 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.
E a seguinte a composição acionária do empre endimento LK Radiodifusão Ltda. (cf. fl. 53):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Carlos Martins Gonçalves
135.000
• Maria Aparecida da Silva Martins
15.000
Total de Cotas
150.000
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 Marçal Filho.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis -
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são 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 e 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 competência 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.
Sob o aspecto de técnica legislativa, observa-se que o
projeto está em perfeita consonância com o disposto na
Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que
dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a
consolidação das leis.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 535, de 2002, não evidenciou
violação das formalidades estabelecidas na Resolução
nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos pela
APROVAÇÃO do ato que aprova a renovação da concessão à LK Radiodifusão Ltda. para explorar o serviço
de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na forma do Projeto de Decreto
Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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 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 COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona .
....................................................................................
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PARECER Nº 1.348, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 541, de
2002 (nº 1.55772001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga permissão à Rádio Serrana FM S/C Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro.
Relator:Senador Geraldo Cândido
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 541, de 2002 (nº 1.557, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Rádio Serrana FM S/C Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cachoeiras de Maca cu, Estado do Rio de Janeiro.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 750,
de 2001, o Presidente da República sub mete ao
Congresso Na cional o ato constante da Portaria nº
173, de 27 de março de 2001, que outorga per mis são para a exploração de canal de radiodifusão so nora, nos ter mos do art. 223, § 3º, da Constituição
Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cu mento que in tegra os autos, dá con ta de que a pre sente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.
É a seguinte à composição acionária do empre endimento Rádio Serrana FM S/C Ltda. (cf. fl. 41):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Jairo Oliveira Aquino
30.000
• Ronaldo Luiz Lisboa Herdy
30.000
60.000
Total de Costas
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 seguiu o
parecer favorável de seu re lator, o Depu ta do Pi men tel Gomes.
Na Co mis são de Consti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção daquela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, consti tu ci o nal e va zado em boa téc ni ca le gislativa.
II – Análise
Conforme de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Co mis são de Edu cação opi nar acer ca de proposi -
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ções que ver sem so bre co municação, imprensa,
radiodifusão, televisão, ou torga e re novação de
concessão, per mis são e autorização para ser viços
de radi o di fu são so nora e de sons e ima gens, devendo pronun ci ar-se também so bre a consti tu ci o nalidade, ju ri di ci da de e téc nica le gislativa des sas
pro po si ções.
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 ima gens, nos termos do art. 223 da Constituição Fede ral, é disciplinado, nesta Casa do Legislativo, pela
Resolução nº 39, de 1º de julho de 1992, do Senado
Federal. Essa norma inter na relaciona os ele men tos a serem in formados pela entidade pre tendente
e pelo Ministério das Comunicações que devem instruir o pro cesso sub metido à aná lise da Comissão
de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 541, de 2002, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de com petência exclusiva do
Congresso Na cional, sen do o projeto de de creto
legislativo o ins trumento ade quado, con forme pre ce i tua o art. 213, II, do Regi men to Inter no do Sena do Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 541, de 2002, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não ha vendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela Aprovação do ato que outorga permissão à Rá dio Serrana FM S/C Ltda., para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cachoeiras de Macacu, Estado do Rio de Janeiro, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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 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 1.349, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 563, de
2002 (nº 1.353/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão a Rádio Felicidade FM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Cabrobó, Estado de Pernambuco.
Relator: Senador Oliver Gabardo
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 563, de 2002 (nº 1.353, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão a Rádio Felicidade FM Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cabrobó, Estado de
Pernambuco.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 750, de
2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 172,
de 27 de março de 2001, que outorga permissão para
a exploração de canal de radiodifusão sonora, 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.
E a seguinte a composição acionária do empre endimento Rádio Felicidade FM/Ltda. (cf. fls. 11/12):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Ana Josepha Cruz de Souza Coelho
1.200
•José Aparecido Ferreira
300
• (a integralizar pelos sócios)
4.500
6.000
Total de Cotas

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 Saulo Coelho.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o projeto foi considerado ju rídico, constitucional e vazado em boa técnica legis lativa.
II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são e autorização para serviços de ra-diodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
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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.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 563, de 2002, não evidenciou violação das
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
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
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 563, de 2002 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não ha vendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela APROVAÇÃO do ato que outorga permissão a
Rádio Felicidade FM Ltda., para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Cabrobó, Estado de Pernambuco, na forma do
Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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 competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o principio da complementaridade dos 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 1.350, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 566, de
2002 (nº 1.818 2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à Rádio Felicidade EM Ltda.
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Petrolândia, Estado de Pernambuco.
Relator:Senador Olivir Gabardo
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I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 566, de 2002 (nº 1.818, de
2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Rádio Felicidade FM Ltda.
para explorar o serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Petrolândia, Estado de Pernambuco.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 30, de
2002, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 15 de
janeiro de 2002, que outorga concessão para a explo ração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cu mento que in tegra os autos, dá con ta de que a pre sente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.
É a seguinte à composição acionária do empre endimento Rádio Felicidade EM Ltda. (cf. fls. 11/12):

Nome do Sócio Cotista Cotas de Participação
• Ana Josepha Cruz de Souza Coelho
1.200
•José Aparecido Ferreira
300
• A integralizar pelos sócios
4.500
6.000
Total de Cotas
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 seguiu o
parecer favorável de seu relator, o Depu ta do San tos Fi lho.
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
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são e autorização para serviços de radiodifusão so nora e de sons e imagens, devendo pronunciar-se
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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.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 566, de 2002 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de com petência exclusiva do
Congresso Na cional, sen do o projeto de de creto
legislativo o ins trumento ade quado, con forme pre ce i tua o art. 213, II, do Regi men to Inter no do Sena do Federal.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência 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.

III – Voto
Tendo em vista que o exame da do cumenta ção que acompanha o PDS nº 566, de 2002, não
evidenciou vi olação das formalidades es tabeleci das na Reso lu ção nº 39, de 1992, do Sena do Fe deral, e não havendo repa ros quan to aos aspectos
de cons titucionalidade, ju ridicidade e de téc nica
legislativa, opi namos pela Aprovação do ato que
outorga conces são à Rádio Fe li ci da de FM Ltda.,
para execu tar ser vi ço de ra diodifusão so nora em
onda média na cida de de Petro lân dia, Estado de
Pernambuco, na for ma do pro je to de de creto le gis lativo ori gi ná rio da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro de 2002.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
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;
....................................................................................
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º a contar do recebimento
da mensagem.
§ 2º A não renovação da concessão ou per missão dependerá de aprovação de, no mínimo,
dois quintos do Con gresso Nacional, em votação
nominal.
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
§ 4º O cancelamento da concessão ou permissão, antes de vencido o prazo, depende de decisão
judicial.
§ 5º O prazo da concessão ou permissão será
de dez anos para as emissoras de rádio e de quinze
para as de televisão.
PARECER Nº 1.351, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 570, de
2002 (nº 1.880/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Intervox Transmissões e
Sistemas Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Belo, Estado
de Santa Catarina.
Relator: Senador Geraldo Althoff

206
26264 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Pro jeto de De cre to Legislativo (PDS) nº 570, de 2002
(nº 1.880, de 2002, na Câ mara dos De pu ta dos),
que aprova o ato que outor ga per missão à Inter vox
Transmissões e Sis te mas Ltda. para explo rar o
ser vi ço de radiodifusão so nora em freqüên cia mo du la da na ci dade de Porto Belo, Estado de San ta
Ca ta ri na.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 34, de
2002, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 706,
de 26 de novembro de 2001, que outorga permissão
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos termos do art. 223, § 3º, da Constituição Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cu mento que in tegra os autos, dá con ta de que a pre sente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Intervox Transmissões e Sistemas Ltda.
(cf. fl. 39):
Nome do Sócio Cotista
João Canos Prytoluk
Roger dos Santos
Total de Cotas
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Cotas de Participação
20.000
20.000
40.000

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 seguiu o
parecer favorável de seu re lator, o Depu ta do Her mes Parcianello.
Na Co mis são de Consti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção daquela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, consti tu ci o nal e va zado em boa téc ni ca le gislativa.
II – Análise
Conforme de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Senado Fede ral (RISF), no seu art. 102,IV, cumpre
à Comis são de Edu cação opinar acerca de pro po si ções que versem so bre co municação, imprensa,
radiodifusão, te levisão, ou torga e re novação de
concessão, per mis são e au torização para ser viços
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de radi o di fu são so nora e de sons e ima gens, devendo pronun ci ar-se também so bre a consti tu ci o nalidade, ju ri di ci da de e téc nica le gislativa des sas
pro po si ções.
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.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 570, de 2002 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39 de
1992, do Senado Federal.
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 RISF.
A proposição oriunda da Câmara, destinada a
aprovar o ato do Poder Executivo sob exame, atende
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 570, de 2002, não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e não ha vendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que outorga permissão à Intervox Transmissões e Sistemas Ltda., para executar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de Porto Belo, Estado de Santa Catarina, na forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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 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 1.352, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 572, de
2002 (nº 1.767/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação de Radiodifusão e Desenvolvimento Comunitário de Forquilha – Senhor
Antônio Ferreira Gomes Martins a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Forquilha, Estado do Ceará.
Relator: Senador Geraldo Cândido
Relator ad hoc: Oivir Gabordo
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I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Le gislativo (PDS) nº 572, de 2002 (nº 1.767, de 2002, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza
a Associação de Radiodifusão e Desenvolvimento Comunitário de Forquilha – Senhor António Ferreira Gomes
Martins a executar serviço de radiodifusão comunitária
na cidade de Forquilha, Estado do Ceará.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.042,
de 2001, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante da Portaria nº 128,
de 19 de 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 Constitui ção Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comu nicações ao Presidente da República, do cumento
que integra os autos, dá conta de que a presente
solicitação foi instruída de conformidade com a le gislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a direção da Associação de Radio difusão e Desenvolvimento Comunitário de Forquilha
– Senhor António Ferreira Gomes Martins (cf. fls.
25/26):
•Presidente: Jorge Urçulino Martins
•Secretário Geral: Antonio Washington Sampaio de Souza
•Tesoureiro: Edivaldo Luís Souza
•Diretor de Operações: Francisco Laessio Melo Souza
•Diretor Cultural e de Comunicação Social: Carlos César Martins

O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecno lo gia, Comu ni ca ção e
Informática da Câmara dos De pu ta dos, que se guiu o pa recer favorável de seu relator, o De puta do Rober to Balestra.
Na Co mis são de Consti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção daquela Casa, o proje to foi considerado
jurídico, consti tu ci o nal e va zado em boa téc ni ca le gislativa.
II – Análise
Conforme de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Senado Fede ral (RISF), no seu art. 102, IV, cumpre
à Comis são de Edu cação opinar acerca de pro po si ções que versem so bre co municação, imprensa,
radiodifusão, te levisão, ou torga e re novação de
concessão, per mis são e au torização para ser viços
de radi o di fu são so nora e de sons e ima gens, de vendo pronunciar-se também sobre a constitucio -

Dezembro de 2002

nalidade, ju ri di ci da de e téc ni ca legislativa des sas
pro po si ções.
Os serviços de radiodifusão são disciplinados
pela Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, que instituiu o Código Brasileiro de Telecomunicações, pelo
Decreto-Lei nº 236, de 28 de fevereiro de 1967, e pela
legislação superveniente. No âmbito do Poder Executivo, a matéria é regulada pelo Regulamento dos Serviços de Radiodifusão (RSR), aprovado pelo Decreto
nº 52.795, de 31 de outubro de 1963, e alterações
posteriores. O serviço de radiodifusão comunitária,
contudo, encontra disciplina especifica na Lei nº
9.612, de 1998, regulamentada pelo Decreto nº
2.615, do mesmo ano.
No Senado Federal, o exame dos atos de outorga de concessões, permissões e autorizações de ser viços de radiodifusão, realizado pela Comissão de
Educação, é disciplinado pela Resolução nº 39, de
1992 (RSF nº 39/92). Em função da disciplina própria
da radiodifusão comunitária, entretanto, vigora o en tendimento de que a RSF nº 39/92 não se aplica aos
atos de outorga desse serviço.
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 RISF.
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.
III – Voto
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção que acom pa nha o PDS nº 572, de 2002 não
evi den ci ou vi o la ção da le gis la ção per ti nen te, e
não ha ven do repa ros quan to aos as pec tos de
cons ti tu ci o na li da de, juri di ci da de e de téc ni ca le gis la ti va, opi na mos pela aprova ção do ato que auto ri za a Asso ci a ção de Ra di o di fu são e Desen vol vi men to Comu ni tá rio de Forqui lha – Se nhor Antô nio Fer re i ra Go mes Mar tins a execu tar ser vi ço de
ra di o di fu são co mu ni tá ria na ci da de de Forqui lha,
Esta do do Ce a rá, na for ma do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De putados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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. E da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação
de concessão de emissoras de rádio e televisão;
....................................................................................
CAPITULO V
Da Comunicação Social
Art. 223. Compete ao Poder Executivo outorgar
e renovar concessão, permissão e autorização para o
serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
observado o princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal.
§ 1º O Congresso Nacional apreciará o ato no
prazo do art. 64, § 2º e § 4º, a contar do recebimento
da mensagem.
§ 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 ao 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.
....................................................................................
LEI Nº 9.612, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Institui o Serviço de Radiodifusão
Comunitária e dá outras providências.
....................................................................................
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LEI COMPLEMENTAR Nº 95,
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a elaboração, a reda ção, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal,
e estabelece normas para a consolidação
dos atos normativos que menciona.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 236,
DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967
Complementa e modifica a Lei n.
4.117 (*), de 27 de agosto de 1962.
....................................................................................
Art. 14. Somente poderão executar serviço de
televisão educativa:
a) a União;
b) os Estados, Territórios e Municípios;
c) as Universidades Brasileiras;
d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos
Estatutos não contrariem o código Brasileiro de Tele comunicações.
§ 1º As Universidades e Fundações deverão,
comprovadamente possuir recursos próprios para o
empreendimento.
§ 2º A outorga de canais para a televisão educa tiva não dependerá da publicação do edital previsto
no artigo 34 do Código Brasileiro de Telecomunica ções.
....................................................................................
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 Regulamen to.dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto n. 52.795(1) , de 31 de ou tubro de 1963, e modificado por disposições posteriores.
....................................................................................
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PARECER Nº 1.353, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 574, de
2002 (nº 1.545/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão à Conquista Comunicação
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de São Mateus, Estado do Espírito
Santo.
Relator: Senador Luiz Pastore
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 574, de 2002 (nº 1.545, de
2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Conquista Comunicação
Ltda. Para explorar o serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de São Mateus,
Estado do Espírito Santo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 997, de
2001, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 433,
de 7 de agosto de 2001, que outorga permissão 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 a composição acionária do empreendimento Conquista Comunicação Ltda. (cf. fl. 8):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Viviane Bastos Machado
100.000
• Rodolfo Olivier de Paula
100.000
• Danielle Figueredo Naufal
100.000
Total de Cotas
300.000
O referido projeto foi aprovado pela Comissão
de Ciência e Tecnologia, Co municação e Informáti ca da Câmara dos Deputados, que seguiu o pa recer favorável de seu relator, o Deputado Alex Can ziani.
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.
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II – Análise
Conforme determina o Regimento Interno do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cumpre à Comis são de Educação opinar acerca de proposições que
versem sobre comunicação, imprensa, radiodifusão,
televisão, outorga e renovação de concessão, permis são 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 conces são, permissão ou autorização para que se executem
serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens,
nos termos do art. 223 da Constituição Federal, orien ta-se, nesta Casa do Legislativo, pelas formalidades e
pelos critérios estabelecidos na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaci ona os elementos a serem informados pela entidade
pretendente e pelo Ministério das Comunicações que
devem instruir o processo submetido à análise da Co missão de Educação.
O exame da documentação que acompanha o
PDS nº 574, de 2002 não evidenciou violação das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal.
A matéria é de competência exclusiva do Con gresso Nacional, sendo o projeto de decreto legislati vo 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
aos requisitos constitucionais formais relativos à competência legislativa da União e às atribuições do Con gresso 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 574, de 2002 não evidenci ou violação das formalidades estabelecidas na Reso lução nº 39 de 1992, do Senado Federal, e não ha vendo reparos quanto aos aspectos de constituciona lidade, juridicidade e de técnica legislativa, opinamos
pela aprovação do ato que outorga permissão à Con quista Comunicação Ltda., para executar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cida de de São Mateus, Estado do Espírito Santo, na for ma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do 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 1.354, DE 2002
Da Comissão De Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 579, de
2002 (nº 1.832/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a
Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Boa Nova de Goianésia a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Goianésia, Estado de
Goiás.
Relator: Senador Maguito Vilela
Relator: ad hoc: Juvêncio da Fonseca

Dezembro de 2002

I – Relatório
Chega a esta Comissão o Projeto de Decreto Legislativo nº 579, de 2002 (nº 1.832, de 2002, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Boa
Nova de Goianésia a executar serviço de radiodifusão
comunitária na cidade de Goianésia, Estado de Goiás.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 142, de
2002, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante da Portaria nº 762,
de 6 de dezembro 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 entidade Associação
Comunitária de Comunicação e Cultura Boa Nova de
Goianésia (cf. fl. 19246):
• Presidente – Adair Araújo da Silva
• Vice-Presidente – Divino Alvarenga de Souza
• Secretária – Maria José Santos Alvarenga
• Tesoureiro – Neyde dos Passos Valente Medeiros
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 Augusto Franco.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
o processo de exame e apreciação, pelo 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 579, de 2002, não contraria as
formalidades estabelecidas na Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal, ficando caracterizado que a
entidade Associação Comunitária de Comunicação e

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Cultura Boa Nova de Goianésia 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 11 de dezembro de 2002. –
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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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
....................................................................................
PARECER Nº 1.355, DE 2002
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Requerimento nº
294, de 2002, do Senador Eduardo Suplicy que solicita ao Ministro da Fazenda
informações sobre denúncias de irregularidades em projetos financiados pelo
Banco do Nordeste do Brasil – BNB –, no
período de 1995 a 2002, cujos valores ultrapassam a cifra de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Relator “Ad Hoc”: Senador Jefferson Péres
I – Relatório:
O presente requerimento, subscrito pelo eminente Senador Eduardo Suplicy, visa a solicitar, ao
Exmº. Ministro da Fazenda, informações sobre denúncias de irregularidades em projetos financiados
pelo Banco do Nordeste do Brasil – BNB –, no período
de 1995 a 2002, cujos valores ultrapassam a cifra de
R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
A proposição foi distribuída à Comissão Diretora, que, acatando voto do ilustre relator, Senador Mozarildo Cavalcanti, decidiu encaminhá-la a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para
análise da constitucionalidade, juridicidade, mérito e
pertinência dos fundamentos da solicitação.
É o relatório.
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II – Análise
Nos termos do art. 9º, do Ato da Mesa nº 1, de
2001, esta Comissão deve se manifestar sobre a
constitucionalidade, juridicidade, mérito e pertinência
dos fundamentos da proposição em análise.
A análise da proposição revelou que os pressupostos de constitucionalidade formal e material foram atendidos. Com efeito, o requerimento de informação se enquadra na competência constitucional de fiscalização do
Congresso Nacional (art. 49, inciso X, da CF), bem como
é dirigido a Ministro de Estado, consoante dispõe o art.
50, § 2º, da CF. A iniciativa parlamentar individual é legítima, estando em sintonia com o art. 61, caput, da Lei Ma ior, e com o Ato.da Mesa nº 1, de 2001.
Importante salientar que as informações solici tadas são de natureza sigilosa. Por esse motivo, apli ca-se ao presente requerimento o disposto na Seção
II, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
Entendemos que as informações solicitadas re lacionam-se à competência fiscalizadora do Congres so Nacional (art. 49, inciso X, da CF), o que satisfaz
as formalidades regimentais previstas no caput do
art. 80, do Ato da Mesa nº 1, de 2001.
O requerimento também merece ser aprovado,
quanto ao mérito, bem como são sólidos os funda mentos da solicitação. Por isso, julgamos imperioso o
envio ao Senado Federal das informações requeridas
pelo ilustre Senador Eduardo Suplicy, que declara ter
recebido inúmeras denúncias de irregularidades em
projetos financiados pelo Banco do Nordeste.
Como bem observou o autor, as informações
solicitadas serão “de grande importância para identifi car as causas de alguns “ralos” que permitem a dre nagem dos recursos públicos”.
Pelas precedentes razões, nosso voto é pela
constitucionalidade, juridicidade, mérito e pertinência
dos fundamentos do Requerimento nº 294, de 2002.
Sala da Comissão, 4 de dezembro de 2002. – Bernardo Cabral, Presidente – Jéferson Peres, Relator Ad
hoc – Leomar Quintanilha – Francelino Pereria –
Antônio Carlos Junior – Eduardo Suplicy – Romero
Jucá – Osmar Dias – José Fogaça – Waldeck Ornélas
– Ricardo Santos – Benício Sampaio – Íris Rezende –
Sebastião Rocha – Pedro Simon – José Agripino.
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EMENDA Nº 1-CCJ
Ao Requerimento nº 294, de 2002
Senhor Presidente,
Requeiro sejam retiradas as expressões “cujos
valores ultrapassam R$300.000,00 (trezentos mil reais)” do presente Requerimento.
Senador Francelino Pereira
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo
....................................................................................
SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
....................................................................................
Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
X – fiscalizar e controlar, diretamente, ou por
qualquer de suas Casas, os atos do Poder Executivo,
incluídos os da administração indireta;
....................................................................................
Art. 50. A Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, ou qualquer de suas Comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares de
órgãos diretamente subordinados à Presidência da
República para prestarem, pessoalmente, informações sobre assunto previamente determinado, impor tando crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada.
....................................................................................
§ 2º As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informações a Ministros de Estado ou a qual quer das pessoas referidas no caput deste artigo, importando em crime de responsabilidade a recusa, ou
o não - atendimento, no prazo de trinta dias, bem
como a prestação de informações falsas.
....................................................................................

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na
forma e nos casos previstos nesta Constituição.
....................................................................................
....................................................................................
FRAGMENTO DAS NOTAS
TAQUIGRÁFICAS DA REUNIÃO
DA CCJ DO DIA 4-12-02.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Com
a concordância do eminente Senador Jefferson Peres a ele concedo a palavra.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) – Sr.
Presidente, Srªs Senadores, trata-se de requerimen to do Senador Eduardo Suplicy, solicitando informa ções ao Ministro de Estado da Fazenda sobre su postas irregularidades em projetos financiadas pelo
Banco do Nordeste do Brasil – BNB-, no período de
1995 a 2002.
Foi a Mesa Diretora que solicitou a oitiva desta
Comissão.
O parecer do ilustre Senador Ademir Andrade
é o seguinte.
Análise:
“Nos termos do art. 9º, do Ato da Mesa nº
1/2001, esta Comissão deve se manifestar sobre a
constitucionalidade, mérito e pertinência dos funda mentos da proposição em análise, que revelou que
os pressupostos de constitucionalidade formal e ma terial foram atendidos.
Com efeito, o requerimento se informação se
enquadra na competência constitucional.
Sr. Presidente, a poluição sonora está muito
elevada neste recinto.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – V.
Exª sabe que quando Santa Catarina e Rio Grande
do Sul se reúnem, há sempre essa probabilidade.
Peço atenção para o Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PDT – AM) –
Com efeito, o requerimento de informação se enqua dra na competência constitucional de fiscalização do
Congresso Nacional, art. 49, inciso X, da Constitui ção, bem como é dirigido a Ministro de Estado, con forme dispõe o art. 50, § 2º da Carta Magna.
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A iniciativa parlamentar individual é legítima,
estando em sintonia com o art. 61, caput da Lei Ma ior e com o ato da Mesa nº 1, de 2001.
É importante salientar que as informações soli citadas são de natureza sigilosa.
Por esse motivo, aplica-se ao presente requerimento o disposto na seção II, do Ato da Mesa nº 1,
de 2001.
Entendemos que as informações solicitadas se
relacionam à competência fiscalizadora do Congresso Nacional, art. 49, inciso X da Constituição, o que
satisfaz as formalidades regimentais previstas no
caput do art. 8º do Ato da Mesa nº 1.
O requerimento também merece ser aprovado
quanto ao mérito, bem como são sólidos os fundamentos da solicitação.
Por isso, julgamos imperioso o envio ao Senado Federal das informações requeridas pelo ilustre
Senador Eduardo Suplicy, que declara ter recebido
inúmeras denúncias de irregularidades em projetos
financiados pelo Banco do Nordeste.
Como bem observou o autor da proposta, as informações serão de grande importância para identificar
as causas de alguns “ralos, que permitem a drenagem
de recursos públicos” (palavras do requerente).
Pelas precedentes razões, nosso voto é pela
constitucionalidade, juridicidade, mérito e pertinência dos fundamentos do Requerimento nº 294.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Em
discussão o parecer do Relator.
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero
Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr.
Presidente, apenas para concordar com o parecer e
encaminhar favoravelmente à matéria.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Concedo a palavra ao nobre Senador Francelino Pereira
para discutir.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Com certeza, o pedido de informação tem um dado de
realidade, pelo menos no conhecimento exclusivo do
Senador Eduardo Suplicy. Ele deseja informações de
denúncias de irregularidades em projetos financiados
pelo Banco do Nordeste do Brasil no período de 1995 a
2002, cujos valores ultrapassem R$300 mil.
Ora, é claro que ele deve ter alguma informação a
respeito para caracterizar aqui o período do tempo e, ao
mesmo tempo, o valor do financiamento. A minha suges-
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tão é no sentido de se retirar as expressões “cujos valores ultrapassem R$300 mil”, para que o processo fosse
genérico para transmitir informações de irregularidades
nesse período em todas as transações efetuadas pelo
Banco do Nordeste.
Quero aqui, desde logo, por cumprimento do
dever, dizer que o Banco do Nordeste é uma institui ção muito bem dirigida, muito bem constituída, de
conceito elevado no nordeste brasileiro e em Minas
Gerais e que qualquer dúvida deve ser esclarecida.
Apenas entendo que deveríamos retirar as expres sões ”cujos valores ultrapassem R$300 mil”, para
que as informações se estendam a todas as transa ções nesse período.
A minha proposta está baseada no fato de que o
pedido de informação contém implicitamente um
dado relevante, por se tratar de um Senador muito cu idadoso, que é o Senador Eduardo Suplicy, que, além
de fixar o período de 1995 a 2002, fala em valores que
ultrapassem R$300 mil. Ora, todos ou quase todos ultrapassam a R$300 mil. Então, era preferível que retirássemos a expressão “que ultrapassam a R$300mil”
e o pedido seria genérico para todas as informações.
Quero ressalvar, desde logo, o conceito em que se
tem o Banco do Nordeste, não faço isso para defen dê-lo, apenas para preservar a sua idoneidade, mas
entendo que a busca de informações a respeito desse
assunto, genericamente, é importante e é um dever
do Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Con cedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, como
autor da matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT – SP) – Sr. Presidente, a expressão “os valores que ultrapassem a
R$300 mil” leva em conta o sentido da razoabilidade.
Em verdade, o Banco do Nordeste do Brasil, cujas atividades o Senador Francelino Pereira conhece
bem, nestes últimos anos, desenvolveu operações
denominadas de microcrédito de valores menores
que R$300 mil. Inclusive, o Banco do Nordeste do
Brasil tem desenvolvido uma atividade altamente me ritória com empréstimos do tipo microcrédito e, sobre
isso, não tenho notícias de quaisquer problemas.
Acredito na seriedade da administração do Banco do
Nordeste, mas pode ter havido alguns casos, e, do
ponto de vista da razoabilidade processual, para que
não haja um número gigantesco de procedimentos a
serem examinados, é que limitei o valor acima de
R$300 mil.
Ressalto que este requerimento é dirigido ao
Ministro Pedro Malan, que está completando oito
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anos de exercício no Ministério da Fazenda. Conheço
o Ministro Pedro Malan e tenho tido com S. Exª uma
relação sempre de muito respeito.
Aliás, Sr. Presidente, há um requerimento pendente, aprovado pelo Plenário do Senado, para que o Ministro Pedro Malan venha ao plenário do Senado discutir o
acordo com o Fundo Monetário Internacional. O Senador
Líder do Governo, Romero Jucá, hoje pela manhã, informou-me que o Ministro Pedro Malan está pronto a comparecer ao Senado no próximo dia 17 – aproveito para
dar esta informação porque é algo de interesse de todos
os Senadores. O Senador Romero Jucá, o Presidente
Ramez Tebet e eu conversaremos sobre o melhor local
para realizarmos esse encontro, se no plenário ou na Comissão de Assuntos Econômicos. Aproveito esta oportunidade para que todos os Senadores possam opinar a
respeito, pois será a última oportunidade de um diálogo,
neste ano ainda, com o Ministro Pedro Malan.
Mas, no caso do Banco do Nordeste, será uma
forma de S. Exª dar transparência total às principais
operações de empréstimo, transparência essa que
precisa ter o nosso conhecimento, mas sob a nossa
responsabilidade do sigilo. Poderemos ter o conhecimento, mas teremos que obedecer ao principio do sigilo, e isso, obviamente, será respeitado por cada um
dos Srs. Senadores. Essa informação, uma vez vindo
ao Senado, é passível de conhecimento de todos os
Senadores. Creio que seria até próprio que tivéssemos, como uma atividade regular, sempre em que
houvesse empréstimos a taxa de juros menores do
que aquelas praticadas no mercado, como normalmente são efetuadas pelas instituições oficiais de crédito, um procedimento normal de transparência, de
conhecimento da opinião pública sobre a destinação
e os objetivos desse empréstimo.
E muito mais nesse sentido que este requerimento está sendo apresentado.
SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Com
essas explicações, a Presidência encerra a discussão e passa à votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que aprovam o parecer do eminente Relator, aqui funcionando como
Relator ad hoc, Senador Jefferson Péres, permaneçam sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA) – Sr.
Presidente, com o adendo do Senador Francelino
Pereira?
O SR. PRESIDENTE (Bernardo Cabral) – Sim,
com o adendo, não foi rejeitado.
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PARECER Nº 1.356, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 184, de
1999 (nº 33/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Brotas Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Piraí do Sul,
Estado do Paraná.
Relator: Senador Olivir Gabardo (Art. 84 Risf)
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Pro jeto de Decre to Legislativo nº 184, de 1999 (nº 33,
de 1999, na Câmara dos Depu ta dos), que aprova o
ato que re nova a con cessão da Rádio Bro tas Ltda.,
para explorar o serviço de ra diodifusão so nora em
onda média na cida de de Pi raí do Sul, Estado do
Paraná.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.375,
de 1997, o Presidente da República submete ao Con gresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de
novembro de 1997, que renova a concessão para a
exploração de canal de radiodifusão sonora, nos ter mos do art. 49, XLI, combinado com o art. 223, § 3º,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de mo tivos do Minis tro das Co municações ao Pre si den te da Re pública, do cu mento que in tegra os autos, dá con ta de que a pre sente so licitação foi instru í da de con formidade
com a le gislação apli cável, o que le vou ao seu de ferimento.
É a seguinte a composição acionária do empre endimento Rádio Brotas Ltda. (cf fl. 104):
Nome do Sócio Cotista
Cotas de Participação
• Marzi Miléo Scorsim
4.000
• Leomar de Oliveira Scorsim
1.000
5.000
Total de Cotas
O referido pro jeto foi aprovado pela Comis são de Ciência e Tecno lo gia, Comu ni ca ção e
Informática da Câmara dos De pu ta dos, que se guiu o pa recer favorável de seu relator, o De puta do Vic Pi res Franco.
Na Co mis são de Consti tu i ção e Justi ça e de
Re da ção daquela Casa, o proje to foi con siderado
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jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Análise
Conforme de ter mi na o Re gi men to Inter no do
Senado Federal, no seu art. 102, IV, cum pre à Co mis são de Educação opi nar acer ca de pro posi ções que ver sem so bre co municação, imprensa,
radiodifusão, televisão, ou torga e re novação de
concessão, per mis são e autorização para ser viços
de radi o di fu são so nora e de sons e ima gens, devendo pronun ci ar-se também so bre a consti tu ci o nalidade, ju ri di ci da de e téc nica le gislativa des sas
pro po si ções.
O processo de exame e apreciação dos atos
do Po der Executivo que outorgam ou renovam concessão, per missão ou au torização para que se
executem ser viços de ra diodifusão sonora e de
sons e imagens, nos ter mos do art. 223 da Consti tu i ção Federal, orienta-se, nesta Casa do Le gisla tivo, pe las for malidades e pe los cri té ri os esta be le cidos na Re solução nº 39, de 1992, do Se na do Federal. Essa nor ma in ter na relaciona os ele mentos
a serem infor ma dos pela en tida de pre ten den te e
pelo Minis té rio das Co municações que devem ins truir o pro cesso sub metido à aná lise da Comissão
de Educação.
A matéria é de com petência exclusiva do
Congresso Na cional, sen do o projeto de de creto
legislativo o ins trumento ade quado, con forme pre ce i tua o art. 213, II, do Regi men to Inter no do Sena do 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.
III – Voto
Tendo em vista que o exame da documenta ção que acompanha o PDS nº 184, de 1999, não detectou violação das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39, de 1992, do Senado Federal, e
não havendo reparos quanto aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e de técnica legislativa,
opinamos pela Aprovação do ato, na forma do Pro jeto de Decre to Le gislativo originário da Câmara
dos Deputados.
Sala da Comissão, 10 de dezembro 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 competência exclusiva do Congresso Nacional:
....................................................................................
XII – apreciar os atos de concessão e renovação.
....................................................................................
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.
....................................................................................
§ 3º O ato de outorga ou renovação somente
produzirá efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma dos parágrafos anteriores.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Os pareceres lidos vão 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 Nº 0051 /02-CEsp-”Rio São Francisco”
Brasília, 25 de novembro de 2002
Senhor Presidente,
Na qualidade de Presidente da Comissão Especial destinada ao “Acompanhamento e Avaliação do
Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do
respectivo Comitê de Bacia (instituídos pelos Decretos S/N de 5 de junho de 2001)”, comunico a Vossa
Excelência que esta Comissão encerrou seus trabalhos no dia 20 de novembro do ano em curso.
Na oportunidade, encaminho a Vossa Excelência o Relatório Final, aprovado, por unanimidade, na
Comissão, em reunião realizada no último dia 20 pp,
para as providências de praxe.
Atenciosamente, – Senador Renan Calheiros,
Presidente.
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RELATÓRIO FINAL
Nº 1, DE 2002
REQUERIMENTO Nº 392, DE 2001
(Senador Waldeck Ornelas)
Requeiro, nos termos do art. 74 do Regimento
Interno, a cri a ção, no Senado Federal, de uma Co missão Especial de Acompanhamento e Avaliação
do Projeto de Conservação e Revitalização da Ba cia Hi drográfica do rio São Francisco e da instala ção do respectivo Comitê de Bacia (instituídos pe los Decretos S/N de 5 de junho de 2001), com o ob jetivo de:
a) acompanhar os programas desenvolvidos no âmbito do Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica
do rio São Francisco e avaliar sua eficácia,
eficiência e efetividade;
b) debater, pesquisar e divulgar estu dos sobre o assunto, bem como examinar e
elaborar proposições legislativas específicas, que serão encaminhadas ao Plenário
do Senado.
Na composição da referida comissão, integra da por sete titulares e igual número de suplentes,
respeitado o princípio constitucional da representa ção proporcional dos partidos e blocos parlamenta res, nos termos do § 1º do art. 58 da Constituição
Federal, deverão estar representados os Estados de
Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergi pe, Goiás e Distrito Federal, onde se localiza a Ba cia Hidrográfica do rio São Francisco.
A referida comissão deverá funcionar, inicial mente, pelo prazo de 18 meses, a partir da sua ins talação, uma vez que as ações que serão acompa nhadas só apresentam resultados no médio e longo
prazo, de modo que é indispensável monitorá-las
até que se tornem irreversíveis.
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servação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do rio
São Francisco, prevê ações que deverão ser concebidas e executadas, de forma participativa e integrada,
pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais, junto com a sociedade civil organizada, e que podem vir
ao encontro das expectativas de tantos quantos vivenciam a situação crítica por que passa o rio São
Francisco.
Com efeito, o projeto de revitalização do rio
São Francisco, deverá compreender ações de des poluição, conservação de so los, convivência com
a seca, reflorestamento e re composição de matas
ciliares, fortalecimento da gestão ambiental, ges tão integrada de resíduos sólidos, educação ambi ental e apoio a projetos para a criação, conserva ção e manejo sustentável dos parques e das áreas
de proteção ambiental da ba cia e dos seus entor nos, bem como a conservação e o uso sustentável
da biodiversidade e dos recursos genéticos, fun damental não apenas para a melhoria das condi ções de oferta de água da bacia, se gundo seus
usos prioritários, como também para a conserva ção ambiental e o desenvolvimento eco nômico e
social da região. São necessárias também medi das para regularização da vazão do rio e assegu rar a disponibilidade de água.
De importância estratégica para o desenvol vimento regional, em especial do semi-árido brasileiro, a Bacia do rio São Francisco, com cerca de
630 mil quilômetros quadrados, corresponde a
7,5% da área do País e possui uma população de
mais de 12 milhões de habitantes. Uti lizada para
os propósitos da navegação, ge ração de energia
elétrica e irrigação, a Bacia do rio São Francisco
vem sendo vítima de um claro processo de degradação ambiental, com prometendo o seu papel e a
sua presença na vida social e econômica de sua
área de influência.

Justificação

A implementação de projeto de tamanha importância para o País, sua concepção e estratégia
de implantação deve ser vista de perto pelo Congresso, no exercício de sua função constitucional de
acompanhamento e avaliação de programas de
obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento. Por esse motivo, estou requerendo,
nos termos regimentais, a criação da Comissão
Especial de Acompanhamento e Avaliação do Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco.

A criação, por decreto do último dia 5 de junho –
dia mundial do meio ambiente – do Projeto de Con -

Sala das Sessões, 28 de junho de 2001. – Senador Waldeck Ornelas.

Para o cumprimento de suas finalidades, a co missão poderá realizar audiências públicas com en tidades da sociedade e solicitar o depoimento de
autoridades e cidadãos sobre as matérias de seu in teresse, nos termos dos incisos II e V do § 2º do art.
58 da Constituição Federal, combinado com o art.
90 do Regimento Interno do Senado Federal.
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RELATÓRIO FINAL
Nº 1, DE 2002
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO
DO RIO SÃO FRANCISCO

1 INTRODUÇÃO
1.1 Histórico
Por meio do Requerimento nº 392, de 2001, do
Senador Waldeck Ornélas, foi criada, no Senado Fe deral, comissão especial destinada a acompanhar e
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da
Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, estabeleci do por meio de Decreto Federal de 5 de junho de
2001, bem como a instalação do respectivo Comitê
de Bacia, criado igualmente por Decreto Federal na
mesma data.
Instalada em 10 de outubro do mesmo ano,
data em que também iniciou seus trabalhos, a Co missão optou pela apresentação de relatórios parci ais ao longo de suas atividades, em antecipação ao
relatório final. Nesse sentido, foram aprovados rela tórios preliminares em 12 dezembro de 2001, 5 de
junho de 2002 e 30 de outubro de 2002.
Em atendimento ao disposto no art. 76 do Re gimento Interno do Senado Federal, foi estipulada a
data de 15 de dezembro do presente ano para o término dos trabalhos da Comissão.
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1.2 Audiências
Durante os trabalhos da Comissão foram realizadas 24 reuniões ordinárias, sendo cinco de natureza administrativa e dezenove voltadas para a realização de audiências públicas destinadas a coligir informações que permitissem avaliar as oportunidades e
as limitações com que se depara o Projeto de Conservação e Revitalização do rio São Francisco e Instalação do Respectivo Comitê de Bacia, bem como
acompanhar a execução das diversas etapas do Projeto.
Essas audiências são apresentadas abaixo.
23-10-2001 – Dr. Aldenir Chaves Paraguassu –
Diretor de Programas da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e membro suplente
do Projeto de Revitalização do Rio São Francisco.
30-10-2001 – Dr. Jerson Kelman – Presidente
da Agência Nacional de Águas (ANA).
6-11-2001 – Dr. Rodolfo Torelly – Diretor Substituto do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego e Dr. Humberto Candeias
Cavalcanti – Diretor de Proteção Ambiental do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (IBAMA).
13-11-2001 – Dr. Airson Bezerra Lócio – Presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF).
20-11-2001 – Dr. Mozart de Siqueira Campos
Araújo – Diretor-Presidente da Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF); Dr. Guy Maria Villela
Paschoal – Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e Vice-Presidente da Companhia Energética
de Minas Gerais (CEMIG); Dr. Amilton Geraldo – Superintendente de Gestão de Potencial Hidráulico da
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
27-11-2001 – Dr. Paulino Cícero de Vasconcellos – Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais; Dr. Fausto
Antônio de Azevedo – Diretor do Centro de Recursos
Ambientais do Estado da Bahia.
4-12-2001 – Dr. José Teodomiro de Araújo –
Presidente do Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco
(CEEIVASF).
6-3-2002 – Dr. Mário Fernando de Meio Santos
– Diretor-Presidente do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).
12-3-2002 – Dr. Antônio Félix Domingues – Superintendente de Cobrança e Conservação da Agên cia Nacional de Águas (ANA).
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19-3-2002 – Dr. Humberto Santa Cruz Filho –
Presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes
do Oeste da Bahia (AIBA) e Dr. Fernando Brendaglia
Almeida – Superintendente da Associação de Produ tores e Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados
do Vale do São Francisco (VALEXPORT).
3-4-2002 – Dr. Edilson de Paula Andrade –
Secretário Executivo do Comitê para Integração do
Rio Paraíba do Sul (CEIVAP).
10-4-2002 – Dr. Gustavo Maia Gomes – Diretor
de Política Regional e Urbana do Instituto de Pesqui sa Econômica Aplicada (IPEA).
17-4-2002 – Drª Marília Queiroz de Resende
Nogueira – Secretária Municipal do Meio Ambiente
de Lagoa da Prata (MG) e Presidente da Associa ção Ambientalista do Alto São Francisco; Prof. Cló vis Eduardo de Souza Nascimento – Professor da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB) e pesqui sador no Centro de Pesquisa da Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) no semi-ári do.
24-4-2002 – Dr. Antônio Bahia Filho – Diretor do
Centro de Pesquisa de Milho da EMBRAPA (Sete La goas – MG) e Dr. Derli Prudente Santana – Pesqui sador no mesmo Centro.
8-5-2002 – Dr. Hyperides Pereira de Macedo –
Secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará
e Dr. Francisco Viana – Superintendente de Outorga
da Agência Nacional de Águas (ANA)
14-5-2002 – Prof. Arno Maschmann de Oliveira
– Departamento de Geociências da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
22-5-2002 – Prefeitos Municipais: Leônidas
Gregório de Almeida – Pirapora (MG), José Júlio Nu nes de Santana Gomes – Porto da Folha (SE), Jorge
Roberto Garziera – Lagoa Grande (PE), Alexandre de
Melo Toledo – Penedo (AL), Haroldo Lima Bandeira –
Manga (MG), Prudente José de Moraes – Santa Ma ria da Vitória (BA) e Luiz Berti – Sobradinho (BA).
– Secretário Municipal de Recursos Hídricos e
Meio Ambiente de Petrolina (PE) – Dr. Rubem Franca.
5-6-2002 – Dr. Antônio Pontes Fonseca – Diretor-Presidente da CALSETE – Siderurgia Ltda; Dr.
José Batuíra de Assis – Secretário-Executivo da
Associação Brasileira de Florestas (ABRACAVE); Dr.
Luiz Eduardo Formate Lopes – Diretor-Executivo do
Sindicato da Indústria do Ferro no Estado de Minas
Gerais (SINDIFER).
6-11-2002 – Dr. Joaquim Carlos Teixeira Riva –
Técnico da Fundação de Estudos e Pesquisas Aquá ticas de São Paulo (FUNDESPA) e consultor da Se -
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cretaria do Planejamento, Ciência e Tecnologia da
Bahia.
2. Importância da bacia do rio São Francisco e
do projeto de revitalização
O significado histórico do rio São Francisco,
que se reflete na denominação de “rio da unidade
nacional”, não precisa ser enfatizado. Mais impor tante aqui é ressaltar a relevância econômica e social de que ele continua se revestindo no presente. A
importância atual desse grande rio fica evidente
quando se considera, entre outros aspectos, sua ex tensão – 2.700 quilômetros a área da bacia – 639
mil quilômetros quadrados (ocupando 40% do território mineiro e 54% do território baiano) -; o número
de cidades situadas em suas margens – 97; a quan tidade de municípios abrangidos por sua bacia –
503; a população aí residente – 14 milhões (30% da
população dos estados abrangidos pela bacia), e a
geração de energia – 10.400 MW – em 20 usinas hidrelétricas.
O grande marco histórico a sublinhar a importância econômica do São Francisco foi a progressiva
implantação, a partir de meados do século XX, da
referida rede de usinas, que desempenhou papel
crucial na oferta de energia para o nordeste brasileiro, hoje um sistema nacional interligado.
O outro momento decisivo foi a implantação,
especialmente a partir dos anos oitenta, de grandes
projetos de irrigação, que abriram as portas para
uma verdadeira revolução agrícola no nordeste, em
modernas bases técnicas e empresariais, assentando os fundamentos para a implantação de uma forte
agroindústria, caracterizando o que tem sido chamado de “novos sertões”. Esse processo reveste-se de
inquestionável alcance para a superação do subdesenvolvimento e da pobreza na região, contribuindo
para a redução das gritantes disparidades regionais
que afligem este País.
Essas grandes realizações e, principalmente, as
imensas oportunidades para o desenvolvimento socioeconômico que ora se vislumbram, com base na utilização dos recursos hídricos dessa bacia, enfrentam
o grave risco de serem frustradas pela perspectiva de
um crescente déficit na oferta de água na bacia e pela
deterioração nas condições de navegabilidade.
Há uma percepção consensual de que, ao lado
de limitações naturais impostas pelo ciclo hidrológico,
os problemas de vazão no rio têm sido causados, preponderantemente, pela progressiva deterioração nas
condições ambientais na bacia.
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A Comissão admitiu, desde o início de seus tra balhos, o problema representado pela poluição das
águas resultante do lançamento de efluentes. Enten de, porém, que o País já dispõe de vários programas
voltados para a recuperação da qualidade das águas
de nossos rios, de modo que o Projeto de Recupera ção e Revitalização do Rio São Francisco deve estar
voltado, prioritariamente, para medidas que contem plem o aumento na vazão dos cursos d’água na bacia.
Os sérios problemas enfrentados pelos rios
brasileiros, especialmente pelo São Francisco –
principal bacia hidrográfica do Nordeste brasileiro –,
embora conhecidos de longa data, só deixaram o
campo exclusivo da retórica na última década, quan do as dificuldades de abastecimento de água para
consumo humano assumiram contornos de calami dade pública nas grandes regiões metropolitanas e
a operação de usinas hidrelétricas passou a enfren tar a grave ameaça representada pela aguda redu ção no nível dos reservatórios. Nesse contexto de
crise é que foi estabelecida a Política Nacional de
Recursos Hídricos, em 1997, e criada a Agência Na cional de Águas (ANA), no ano 2000.
Foi necessária, todavia, a experiência traumáti ca do racionamento de energia, em 2001, com todos
os seus malefícios para o cotidiano dos cidadãos, e
a ameaça iminente de colapso da estrutura produti va do País, para que o Poder Público tomasse as
primeiras iniciativas concretas com vistas à supera ção desse desafio.
Até então envolvido apenas com as discus sões sobre o Projeto de Transposição das Águas do
Rio São Francisco, que não conduziram a um acor do sobre a matéria – frente aos argumentos de que
a iniciativa era inviável em função da sensível queda
na vazão do no –, o Governo Federal optou, final mente, por lançar o Projeto de Conservação e Revi talização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francis co e criar o respectivo Comitê de Bacia, em atos de
5 de junho de 2001. Em 13 de setembro do mesmo
ano, o Senado Federal criou esta Comissão Especi al para o acompanhamento do Projeto e da instala ção do Comitê acima referidos, pela importância de
que se reveste o tema para o País.
3 QUESTÕES FUNDAMENTAIS NA BACIA E OS
TRABALHOS DA COMISSÃO
3.1 Atividades Econômicas e Demanda por
Recursos Hídricos
Ao longo das atividades já desenvolvidas pela
Comissão de Acompanhamento do Projeto de Revi -
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talização do Rio São Francisco, ao lado da constatação óbvia do papel predominante da geração de
energia hidrelétrica no uso dos recursos hídricos,
buscou-se identificar os nexos entre as principais
atividades econômicas na bacia e o perfil da utilização desses recursos, de modo a identificar e enfatizar variáveis estratégicas na gestão da água.
A título de ilustração, vale lembrar que na bacia do rio Paraíba do Sul, área fortemente urbanizada e industrializada, sobressaem os problemas de
poluição hídrica vinculados a saneamento e consumo industrial. A ênfase recai, conseqüentemente,
sobre os problemas de qualidade da água.
Situação diversa ocorre na bacia do São Fran cisco, onde a demanda pelos recursos hídricos tem
sido historicamente determinada pela geração de
energia elétrica e, nas últimas décadas, também
pela irrigação. A partir desse fato, firmou-se, na Comissão de Acompanhamento, o convencimento de
que a revitalização da bacia deve envolver, preponderantemente, um aumento no volume de água, a
ser equacionado mediante a regularização da vazão
do rio.
A poluição industrial e a resultante da mineração só assumem relevância no alto São Francisco
– onde estão concentrados mais de 40% da população da bacia e onde ocorre uma expressiva presença da indústria de transformação e da mineração – e, em menor escala, no curso superior do
médio São Francisco, en quanto os graves danos
ambientais resultantes do lançamento de resíduos
domésticos concentram-se na região metropolitana
de Belo Horizonte (MG).
Em todo o restante da bacia, com reduzida
concentração urbana e industrial, os principais com ponentes da demanda por recursos hídricos são a
geração de eletricidade e a agricultura irrigada.
Segundo a Agência Nacional de Energia Elétri ca (ANEEL), o potencial hidrelétrico estimado na ba cia do São Francisco é de 13.670 MW, dos quais
10.433 MW já estão efetivados, por meio das usinas
em operação, o que corresponde a 76% do potencial.
A mai or par te do po tencial ainda não apro veitado encon tra-se no alto e no trecho mi neiro
do mé dio São Fran cis co, tanto na calha do rio
quan to em seus afluentes. Nesse seg mento do
rio, um poten ci al de 700 MW en con tra-se em fase
de licitação, 220 MW com li ci ta ção a ser rea li za da
a par tir de 2003 e 308 MXV em aná lise. O restan te situa-se no terri tó rio ba iano – um valor má ximo
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de 400 MW – e no rio Ca ri nha nha, na divi sa de
Minas Ge rais com a Ba hia.

ção, com eventual sacrifício, ainda que pequeno, da
referida geração.

Com respeito à hidrovia do São Francisco,
deve-se frisar que o trecho navegável do rio esten de-se de Pirapora a Juazeiro/Petrolina, numa exten são de 1.371 km. A Companhia Energética de Minas
Gerais (CEMIG) estima a capacidade de transporte,
nesse trecho, em 3,5 milhões de toneladas por ano.
Esse volume de carga certamente demandaria con dições ótimas de navegabilidade, uma grande e mo derna frota de embarcações e ampla rede de conexões hidrovia/ferrovias/rodovias, para sua interliga ção com os portos marítimos.

Uma vez que os fa to res edá fi cos e bió ti cos
re pre sen tam compo nen tes impor tan tes na de ter mi na ção do vo lu me dos cur sos d’água, fica evi den te que tan to a de man da quan to a ofer ta de
água se rão de ter mi na das, em alto grau, pe los
ru mos do de sen vol vi men to na ba cia e seus efei tos so bre a es tru tu ra de uso da ter ra. Nes se con texto, a revi ta li za ção, ao buscar uma ofer ta cres cen te de água, as su me ex tra or di ná ria impor tân cia como ele men to ca ta li sa dor de uma re vo lu ção
agrí co la no vale do São Fran cis co, com po nen te
de ci si vo para a su pe ra ção do sub de sen vol vi mento.

Na atualidade, a carga transportada tem sido
íntima: 42 mil toneladas em 1998, 65.600 toneladas
em 1999 e 58.700 toneladas em 2000, segundo in formações da Administração da Hidrovia do São
Francisco (AHSFRA), vinculada ao Ministério dos
Transportes. Os produtos transportados têm sido,
principalmente, soja em grão, farelo de soja e milho,
no trecho entre Ibotirama (BA) e Juazeiro/Petrolina,
e gipsita no sentido de Juazeiro/Petrolina para Pirapora (MG).
O transporte na hidrovia é realizado em com boios da Companhia de Navegação do São Francis co (FRANAVE), atualmente arrendados a particula res, utilizando barco de tração (“empurrador”) e seis
chatas, com 120m de comprimento e 16m de boca,
cada chata transportando 200 toneladas, o que per faz um total de 1.200 toneladas por comboio, configuração nitidamente antieconômica. A empresa
acredita que, se tivesse uma frota adequada, pode ria transportar pelo menos 600 mil toneladas por
ano.
O grande problema enfrentado pela hidrovia é
a baixa profundidade do canal navegável, em muitos
trechos, principalmente na época seca, fato que re sulta do acúmulo de sedimentos carreados para a
calha do rio, em um processo decorrente de queda
de barrancos e de erosão laminar em toda a bacia.
A AHSFRA tem realizado campanhas de dragagem
nos trechos mais críticos, mas os benefícios, embo ra relevantes, ficam bastante comprometidos por
uma característica marcante no rio: o leito migrató rio.
Tor na-se cla ro que uma operação efi ci en te
da hi drovia exige que o geren ci a men to dos re cur sos hídri cos compa ti bi li ze essa deman da com a
re pre sen ta da pela ge ração de energia e a ir ri ga -

O crescimento da agricultura, especialmente
sob modalidades intensivas em mão-de-obra, representa, praticamente, a única alternativa para uma
absorção mais significativa do excedente estrutural
de mão-de-obra de baixa qualificação. Deve-se reconhecer que mesmo uma agricultura intensiva em ca pital, com baixos índices de geração de empregos
diretos, produz importantes efeitos indiretos no tocante a emprego e renda, conforme já demonstrado,
de modo eloqüente, pela experiência vitoriosa dos
projetos de irrigação implantados na bacia do rio
São Francisco, especialmente os voltados à fruticultura.
Vale ressaltar que dados apresentados à
Comissão, pelo Dr. Gusta vo Maia Go mes, di retor
do IPEA, referentes ao semi-ári do nordestino, revelaram estag na ção ou, pelo me nos, re lativo de clí nio da econo mia agrope cuá ria tradi ci o nal como
geradora de ren da. Esse quadro é evidenciado
pelo fato de que, em 1998, o setor respon deu por
uma renda de apenas R$3,5 bilhões, enquanto
que a renda au fe ri da por funci o ná ri os públi cos e
aposentada do INSS somava R$5 bilhões anu ais
(vide Quadro). Esse últi mo va lor foi al cançado
como fru to de uma extra or di ná ria ex pansão nas
apo sen ta do ri as, prin ci pal men te no se tor ru ral, e
igual cresci men to do empre go pú blico no âm bito
municipal, pro pi ci a do pela nova repartição das re ceitas pú blicas, de finida a par tir da Constituição
de 1988.
Essa apropri a ção lo cal de ren da, a des peito
de seus bene fí ci os so ciais, não parece capaz de
gerar um processo en dógeno de cres cimento, ha vendo for tes in dí ci os de que o mo de lo de expan são da renda, via gasto pú blico, já alcan çou seu
limite.
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Outra indicação, no mesmo sentido, é dada pelo
fato de que, representando o PIB agropecuário do
semi-árido, relativo a 1975, por um índice igual a 100,
esse índice, para 1996, alcançou um valor de apenas
102. Ademais, em 1975 o sertão respondia por 55%
da produção agropecuária do Nordeste, participação
que se reduz a 42% em 1996.
Informações trazidas pelo mesmo de poente
indicam que estudos realizados pela Empresa Bra sileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), refe rentes a modelos de operação de fazendas sob pa drões tradicionais, nes sa região, demonstram não
haver perspectivas de reversão des se de clínio.
No decorrer desse período, o único fato novo em
todo o semi-árido, especialmente na bacia do São
Francisco, tem sido a verdadeira revolução represen tada pelo notável crescimento da agricultura irrigada
– especialmente no segmento da fruticultura –, que
representa, atualmente, a única frente de expansão
do emprego produtivo no sertão. Mas os benefícios
dessa nova agricultura vão além de oportunidades de
trabalho, conforme testemunho, citado pelo Dr. Gustavo Maia Gomes, de um pesquisador estrangeiro que
atuou na região: Em Petrolina e Juazeiro, a produção
irrigada tem sido associada com o aumento do em prego e dos salários e com a melhoria nas condições
de trabalho, incluindo respeito às proibições quanto
ao trabalho infantil e às normas de segurança e saúde. Os mesmos efeitos positivos se difundiram para
os trabalhadores rurais nas lavouras que os peque nos produtores cultivam para o mercado doméstico.
O Município de Barreiras, no cer rado baiano,
grande pólo de produção de soja e outras lavouras,
representa outra experiência de sucesso na agricul tura, em parte ir rigada. Ali, as taxas de crescimento
da economia têm sido significativamente superio res às do Estado da Ba hia como um todo, e o muni cípio tem apresentado avanço nos mais diversos in dicadores sociais: entre 1970 e 1991, o Índice de
Desenvolvimento Hu mano (LDH) saltou de 0,3 para
0,6, com redução dos índi ces de po breza, aumento
da expectativa de vida, bem como redu ção na mor talidade infantil e na taxa de analfabetismo.
Evidentemente, o sucesso da agricultura irriga da no vale do São Francisco vem sendo obtido pela
incorporação simultânea de vários instrumentos de
políticas públicas, na forma de créditos, incentivos fis cais, implantação de infra-estrutura de energia e
transportes, assistência técnica e suporte à comerci alização, numa estratégia voltada, preponderante mente, para uma produção de perfil empresarial. A
partir de esforço, no qual a Codevasf desempenhou
papel pioneiro, foram implantados, com participação
crescente do setor privado, vários pólos de desenvol vimento. O componente de maior sucesso tem sido a
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fruticultura que, segundo dados da Codevasf, já alcança uma área de 103 mil hectares em toda a bacia
e temi. crescido, em período recente, a uma taxa de
catorze mil hectares por ano, com uma produção, em
2001, de dois milhões de toneladas. Somente a banana e a manga ocupam uma área de 56 mil hectares. A
produção de uvas finas de mesa, concentrada no
submédio São Francisco (Juazeiro/Petrolina) já ocu pa uma área superior a cinco mil hectares.
Entre os pólos de agricultura irrigada merecem
destaque os apresentados a seguir, onde são identificados projetos desenvolvidos pela Codevasf:
a) Pólo Norte de Minas, com os perímetros irrigados de Gorutuba, Jaíba, Lagoa Grande e Pirapora,
totalizando 32 mil hectares, envolvendo os rios São
Francisco e seus afluentes – Verde Grande, Gorutuba, Jequitaí e das Velhas;
b) Pólo Juazeiro/Petrolina, o mais desenvolvido,
em torno das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE),
onde os perímetros irrigados já se elevam a 46 mil hec tares e os estudos contemplam a implantação de uma
área adicional superior a cem mil hectares, sendo a
água captada diretamente no rio São Francisco;
c) Pólo Guanambi (BA), em fase final de implantação, inclui o Projeto Ceraínia com área de 5.800 hectares, onde se destaca a produção de banana e, por im plantar, o Projeto Iuiú, com mais de trinta mil hectares;
d) Pólo Barreiras, no oeste da Bahia, onde tem
predominado a soja e o feijão, e no qual os perímetros
São Desidério/Barreiras Sul, Riacho Grande e Nupeba
ocupam sete mil hectares e a principal fonte de água é
representada pelo rio Grande;
e) Pólo Formoso/Correntina, com uma área já implantada de oito mil hectares, quatro mil hectares em final
de implantação e 164 mil hectares em estudos e que envolve a utilização das águas do rio Corrente.
f) Pólo Xique-Xique, originando-se da implantação do Projeto Baixio de Irecê, com 59.000 hectares de
área irrigável, já com a primeira etapa em andamento.
Estudos promovidos pela Codevasf mostram
que a área irrigada na bacia, que atualmente engloba
cerca de 330 mil hectares, entre projetos públicos e
privados, pode, com base em projetos e estudos em
andamento, chegar a oitocentos mil hectares, dos
quais quinhentos mil a montante do reservatório de
Sobradinho.
Por representar um uso consumptivo da água, a
agricultura irrigada tornar-se-á, em futuro próximo, o
componente decisivo na demanda por água em toda
a bacia, podendo-se prever que, se não forem tomadas medidas decisivas de revitalização, capazes de
assegurar aumento na vazão regularizada, todo esse
processo de desenvolvimento agrícola ficará totalmente comprometido.
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Com respeito à agricultura irrigada e os proble mas a ela correlacionados, no âmbito do processo de
revitalização do rio São Francisco, merecem destaque as informações trazidas a essa Comissão pelo
Dr. Joaquim Carlos Te ixeira Riva, coordenador do
Plano Piloto de Revitalização do Rio São Francisco.
Esse plano, cujos estudos encontram-se em fase de
encerramento, e fruto de convênio entre a Agência
Nacional de Águas (ANA), a Secretaria do Planeja mento, Ciência e Tecnologia da Bahia e a Fundação
de Estudos e Pesquisas Aquáticas de São Paulo
(FUNDESPA), e tem três objetivos principais: redução
no processo de degradação do leito principal do rio,
por meio de combate à erosão, desassoreamento, re composição de taludes e reconstituição da mata cili ar; incremento na vazão assegurada do rio, com vis tas ao desenvolvimento sustentado, contemplando
não só a geração de energia, mas, em especial, a
agricultura irrigada; implantação da navegação fluvial
de elevada capacidade no segmento Ibotirama-Jua -
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zeiro, de modo a transformar a região de Juazeiro/Petrolina no principal pólo comercial, industrial e de
transporte intermodal do interior do Nordeste.
Relatório referente a esse Plano aponta para o
fato de que um aumento de dez metros cúbicos por segundo (m³/s) na vazão regularizada, durante a estação
seca, permite um incremento de 35 mil hectares na área
irrigada. Alerta, ainda, que, simultaneamente, é essencial persistir na incorporação de tecnologias agrícolas
que demandem menor consumo de água. Estima-se
que, há vinte e cinco anos, a irrigação no semi-árido
consumia trinta mil metros cúbicos por hectare por ano
(m³/ha/ano), valor que hoje já se reduziu para algo em
torno de 10.000 m³/ha/ano e que pode, a curto prazo,
reduzir-se a 7.000 m³/ha/ano. Um dos caminhos para viabilizar essa queda no consumo é a adoção progressiva da técnica de gotejamento. Outra alternativa, de
suma importância, é o treinamento intensivo dos produtores rurais em técnicas de irrigação, de modo a otimizar o consumo da água. Finalmente, papel importante.
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Deverá ser desempenhado pela pesquisa agrí cola, por meio do desenvolvimento de novas varieda des que envolvam menor consumo de água.
Por fim, com respeito à pesca artesanal, cum pre ressaltar que ela, embora tenha desempenhado
um importante papel no passado, encontra-se em
franca decadência em toda a bacia, processo para o
qual têm contribuído não só os sérios problemas
ambientais, mas também o impacto das diversas re presas ao longo da calha sobre a reprodução das
espécies e sobre a qualidade da água no baixo São
Francisco e, finalmente, a pesca predatória.
Mas, pelo menos des de o início dos anos oi tenta, do últi mo sécu lo, tem sido implantada uma
estrutura produtiva voltada para uma piscicultura
comercial, embora seu impacto ainda seja pouco
significativo.
3.2 Problemas Ambientais e seu Impacto sobre
os Recursos Hídricos
Embora reconheça que a poluição das águas
representa um sério desafio na bacia, esta Comis são entende que o controle desse problema deve
ser financiado, basicamente, pelos diversos progra mas de saneamento básico em andamento, cuja do tação de recursos tem sido significativa.
Assim, a Comissão advoga que os recursos do
Projeto de Revitalização sejam canalizados, preferencialmente, para a correção dos problemas ambi entais que, de modo mais direto, influenciam a va zão do rio São Francisco e seus afluentes. Dentre
esses problemas, merecem destaque as formas pri mitivas de manejo do solo – revolvimento excessivo,
ausência de práticas conservacionistas (curvas de
nível e terraceamento, rotação de culturas, entre ou tras), compactação do solo, desmatamento e quei madas, técnicas inadequadas de irrigação, pisoteio
excessivo em pastagens.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que o progres sivo assoreamento do rio São Francisco, embora causado preponderantemente pela queda dos barrancos
ao longo da via fluvial, é também determinado, em
alto grau, pelo contínuo desmatamento, em toda a bacia, para atendimento a uma agricultura itinerante e
para a produção de carvão vegetal, bem como pela
existência de uma enorme área de pastagens em es tágio avançado de degradação. A ANA relata que um
fator importante para a queda dos barrancos é a forte
oscilação no fluxo das águas a jusante da represa de
Sobradinho. Uma vez que a demanda de energia é
móvel durante o dia, e como as represas, principal -
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mente essa, operam, durante parte do ano, no limite
da disponibilidade hídrica, a conseqüência é que a
vazão oscila muito durante o dia. Essas alterações
bruscas no nível das águas comprometem a estabilidade dos barrancos.
O resultado é o acúmulo de sedimentos nos reservatórios, ao longo da cascata formada pelas barragens, principalmente no de Xingó. Informações pres tadas pela ANA indicam que esse processo de assoreamento, que se repete por todo o território nacional,
ocasiona, anualmente, a perda de 1% da capacidade
dos reservatórios em todo o País.
O complexo formado pelas represas, ao praticamente eliminar as grandes cheias no baixo São Francisco, privou a região do processo de fertilização na tural que ocorria a cada ano, inviabilizando a agricultura tradicional na região, com graves implicações sociais, pela ausência de atividades econômicas alternativas.
Além disso, a retenção de partículas pela cascata de hidrelétricas fez com que a jusante da represa
de Xingó as águas tenham ficado praticamente isen tas de sedimentos, tornando o meio estéril para a procriação da fauna aquática. Em conseqüência convivem dois problemas opostos na mesma bacia: assoreamento na maior parte do rio e falta de sedimentos
no trecho inferior.
Essas questões são analisadas em um dos
estudos desenvolvidos no âmbito do Projeto São
Francisco (ANA/GEF/PNUMAIOEA): o que trata
dos efeitos das barragens sobre a hidrodinâmica e
o transporte de sedimentos no baixo São Francis co. Verifica-se que um dos maiores problemas não
é a estiagem sazonal, mas sim a re gularização
com vazão constante. A eli minação das grandes
cheias, por efeito das bar ragens, levou ao virtual
desaparecimento das lago as marginais, cessando,
ainda, o processo de fertilização das áreas ri beiri nhas pelos sedimentos carreados pe las águas.
Uma possível solu ção tem sido apontada: pro mover cheias ar tificiais (vide gráfico). A implementa ção dessa me dida não é simples, todavia, pois en volveria uma liberação expressiva de volume de
água na época chuvosa, com procedimentos que
assegurem um efetivo transporte de sedimentos
para o leito do rio a jusante das represas.
As políticas até aqui adotadas para a correção
dos vários danos acima identificados têm sido tímidas, restringindo-se quase unicamente ao campo da
retórica. As poucas iniciativas concretas têm tido al cance geográfico limitado.
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A Comissão reconhece que o Projeto de Revita lização prevê ações voltadas para o reflorestamento e
o controle do desmatamento, por meio de convênios
com os Estados. A dimensão do esforço inicial, claramente insuficiente em face da magnitude do proble ma, parece revestir-se ainda de caráter essencial mente demonstrativo. Um programa de recomposição
da cobertura vegetal, ainda que limitado a nascentes
e margens de rios, só terá impacto relevante se con templar um plantio na ordem de milhões de árvores,
algo impossível de ser executado pela União – a
quem não cabe uma tarefa dessa natureza –, mas
que pode, sem dúvida, ser realizada por meio de uma
cooperação entre Estados e Municípios, e com envol vimento direto do setor privado, desde que haja um
esforço de mobilização de toda a sociedade, especi almente do setor rural.
Uma iniciativa merecedora de referência foi o
Programa de Reflorestamento em Pequenos e Médios
Imóveis Rurais desenvolvido, no passado, pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, pelo qual,
mediante recursos do Banco Mundial, eram fornecidas
mudas, corretivos e fertilizantes para plantio florestal
por grupos selecionados de produtores rurais.
Uma contribuição importante ao debate foi trazi da pela Dra. Marília Queiroz de Resende Nogueira,
ao discorrer sobre um projeto de recuperação de am bientes ribeirinhos no alto São Francisco, financiado
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e desenvol vido, conjuntamente, pela Prefeitura Municipal de La goa da Prata (MG), a Associação Ambientalista do
Alto São Francisco e a Associação Mineira de Defesa
do Meio Ambiente (AMDA).
O projeto teve inicio em 1992, com foco na recu peração da bacia e na educação ambiental, e forte
ênfase no envolvimento da sociedade local em todas
as etapas – desde a elaboração da proposta até pro dução de mudas e o plantio. Esse envolvimento da comunidade era imprescindível principalmente pelo fato
de que, na fase inicial do programa, não havia apoio
financeiro de instituições governamentais estaduais
ou federais.
Durante o trabalho preliminar, que envolveu le vantamento das áreas remanescentes de matas cilia res, identificação das espécies de maior ocorrência
na região e coleta de sementes, constatou-se que a
degradação do solo, causada principalmente pelo ex cessivo pastoreio, mas também pelo plantio agrícola
morro abaixo, constitui um dos maiores problemas no
manejo da água em toda a região.
Na esfera de recuperação de solos, a principal
medida adotada pelo projeto foi o estímulo ao empre go do terraceamento pelos produtores rurais. Com
igual propósito, e também para combater a elimina ção das matas ciliares, o projeto promoveu a implan -
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tação de florestas econômicas destinadas ao autoconsumo na propriedade, face à constatação de que
o produtor rural, para suprir suas necessidades de
madeira, avançava, inexoravelmente, sobre a vegetação de preservação permanente.
Houve, desde o princípio, percepção quanto à
necessidade de apoio aos proprietários rurais, em
termos de insumos, pois, segundo a depoente, a mai oria (85%) é formada por pequenos produtores, che gando a 60% a parcela dos que operam em condições de subsistência.
No processo de mobilização da comunidade, o
componente essencial e estratégico foi, por isso, a
convocação do produtor ru ral, por meio de visita individual a cada proprietário, para entrevista e vistoria da
propriedade. Isso possibilitou um cadastro rigoroso
dos proprietários efetivamente motivados a uma participação ativa no empreendimento, etapa essencial
face à constatação de que a participação do produtor
rural em seminários e encontros de formato tradicional é sempre muito tímida e limitada.
O trabalho conseguiu extrapolar, amplamente, o
segmento dos produtores rurais, por meio de intenso
trabalho de educação ambiental junto a instituições e
associações da comunidade, com ênfase especial na
população escolar, além de presença em feiras e festas religiosas.
Essa intensa mobilização possibilitou a implantação de viveiros de mudas florestais, bem como a expansão dos já existentes, tanto no âmbito da prefeitura quanto no de empresas privadas vinculadas ao setor, inclusive à área de arborização e paisagismo.
No reflorestamento das margens dos rios foi empregada a metodologia do quincôncio, sugerida pelo
Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF),
que envolve a multiplicação, em larga escala, de uma
pequena matriz, em que os limites externos dessa matriz são ocupados por espécies pioneiras e no centro
são plantadas espécies secundárias ou clímax, mais
exigentes em condições edáficas e climáticas.
No tocante à implantação de florestas econômicas, o projeto forneceu ao produtor rural as mudas necessárias principalmente de eucalipto.
Para essa finalidade, foram oferecidas, também,
essências nativas, mas que tiveram baixa aceitação,
por motivo do crescimento lento das espécies.
Nos dez anos de existência do projeto
(1992-2002), no Município de Lagoa da Prata, foram
cadastrados 60% dos produtores rurais (468), sendo
que 12% deles firmaram parceria com o projeto, recuperando matas ciliares, fazendo conservação dos so los e, alguns poucos, implantando florestas econômicas. Estima-se que, ao longo do período, houve o
plantio de 1,2 milhão de mudas de essências nativas.
O grande impacto de natureza comportamental será
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sentido no longo prazo, mas seus efeitos já se mani festam na atualidade: anteriormente, produziam-se
sete mil mudas por ano, com sobras que eram joga das fora, enquanto hoje são produzidas cem mil mu das por ano e ainda há déficit.
Muito relevante, também, foi a exposição pelo
Dr. Clóvis Eduardo de Souza Nascimento, professor
na Universidade Estadual da Bahia (Campus de Juazeiro – BA) e pesquisador do Centro de Pesquisa
Agropecuária do Semi-Árido em Petrolina (PE), vin culado à Embrapa. Em seu depoimento, o Prof. Clóvis
Nascimento enfatizou a importância do conhecimento
sobre as características das espécies nativas encon tradas ao longo das margens do rio São Francisco,
cuja distribuição reflete, evidentemente, as diferentes
condições de solo e clima. Tal conhecimento é im prescindível para o êxito de qualquer programa de re composição da cobertura vegetal ao longo do rio, es pecialmente na caatinga, paisagem predominante no
médio São Francisco, onde a precipitação pluviomé trica não somente é reduzida, mas também apresenta
forte irregularidade.
O depoente enfatizou que danos ambientais
têm sido agravados pela crescente ocupação agrícola
dessas áreas, especialmente em regiões de expan são da agricultura irrigada. Soma-se ao arrastamento
do solo e aos processos de assoreamento daí decor rentes a crescente poluição das águas por fertilizan tes e defensivos agrícolas. Problemas dessa natureza
têm se manifestado, de modo agudo, em torno do
lago de Sobradinho – onde se destaca a cultura da
cebola –, bem como na região de Petrolina/Juazeiro.
Trabalhos desenvolvidos pelo referido pesquisa dor na região de Petrolina/Juazeiro permitiram identificar algumas espécies altamente promissoras para
recomposição de matas ciliares, dentre as quais vale
destacar o ingá (Inga veras, subsp. affinis), a carnau beira (Copernicia cerifera), o marizeiro (Geoffroea
spinosa), o muquém (Poeppigia procera), canudo
(Ipomoea carnea subsp. fistulosa), entre outras.
A experiência em Lagoa da Prata – muito impor tante, ainda que de pequena escala – mostra que um
programa maciço de reflorestamento, componente
essencial em qualquer proposta de revitalização de
bacias hidrográficas, depende de uma forte mobiliza ção social, por meio de uni programa de educação
ambiental de caráter permanente, direcionado espe cificamente aos produtores rurais, por meio de sindi catos e serviços de extensão rural.
Uma iniciativa bem sucedida no sul do Brasil,
passível de adoção na bacia do São Francisco, é o
Programa Florestas Municipais, desenvolvido pelo
Estado do Paraná, em parceria com as prefeituras
municipais, e que, entre 1997 e 1999, atendeu cem
mil produtores.
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Nesse caso, o estado fornece sementes de essências florestais, insumos, veículos utilitários, treinamento e orientação técnica. Os municípios promovem
o estabelecimento de um serviço florestal local, bem
como a implantação e a operação de viveiros e o de senvolvimento de outras atividades previstas nos projetos florestais municipais.
Esse é um programa de grande impacto e de reduzido custo, que dispensa uma participação direta
do Governo Federal. Cremos que pode e deve ser
conduzido por uma parceria entre governos estaduais
e municipais
Com respeito aos problemas de desmatamento
na bacia do rio São Francisco, um esclarecimento é
importante. Na década de noventa houve uma progressiva redução no emprego de madeira proveniente de florestas nativas para fins de carvoejamento,
processo que contribuiu para compensar parcialmente o desmatamento para expansão da agricultura. As
matas nativas constituem hoje em dia fonte de ape nas 30% da oferta de madeira para carvoejamento.
Ainda assim a pressão da demanda é maior que a disponibilidade de madeira resultante do desmatamento
para expansão da atividade agrícola.
Vale ressaltar que, nesse mesmo período, caracterizado por crescente demanda por carvão, a
área de florestas plantadas anualmente sofreu sensível queda, largamente compensada pelos notáveis
acréscimos na produtividade dos plantios, que se ele vou de doze metros cúbicos por hectare por ano, em
1970, para quarenta metros cúbicos em 2000 e que
deverá atingir sessenta metros cúbicos em 2010.
Esse enorme ganho de eficiência permitiu, até o pre sente o atendimento da maior parte da demanda por
madeira na região.
Ocorre, porém, que um novo quadro começa a
delinear-se, em face de uma estagnação na taxa anual de plantio de florestas em Minas Gerais. A perspectiva, conforme a Associação Brasileira de Florestas
Renováveis (ABRACAVE), é de que, num prazo inferior a cinco anos, ocorra um grave déficit de madeira,
pressionado principalmente pelo esperado aumento
na produção de ferro gusa à base de carvão vegetal,
para atendimento de uma crescente demanda mundial. Esse quadro conduzirá, é claro, a uma forte pres são sobre o cerrado, tornando muito difícil evitar o
corte clandestino dessa cobertura vegetal e o conseqüente agravamento no processo de degradação dos
rios na bacia.
Parece evidente que, pana evitar essa tendência, torna-se necessário, ao lado do imprescindível
reforço na fiscalização, o estabelecimento de uma política de decidido apoio ao reflorestamento, principalmente na forma da criação de linhas de crédito, com
encargos financeiros e prazos compatíveis com o ci-
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clo da produção florestal. As discussões sobre essas
medidas arrastam-se, há muitos anos, no Governo
Federal, mas nada de concreto foi, até agora, alcan çado. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, inclusive, tem estado, na prática, ausente
dessa discussão.
Pastagens degradadas representam um grave
problema em toda a imensa bacia do rio São Francis co, por favorecerem erosão – que contribui para o as soreamento dos rios na bacia –, e pelo que represen tam em termos de compactação dos solos e conse qüente queda na capacidade de absorção de água.
Estima-se que as pastagens cobrem 55% do território
de Minas Gerais, sendo que, desse total, 80% corres pondem a áreas degradadas. A recuperação dessas
áreas constitui um grande desafio, pois ela só terá im pacto significativo se realizada em um vasto território.
Uma tecnologia simples para recuperação de
pastagens, que tem sido aplicada com êxito, é o cha mado Sistema Santa-Fé, que envolve a aplicação de
herbicida sobre a pastagem e posterior plantio de milho sobre os restos vegetais. O sacrifício inicial do ca pim possibilita o desenvolvimento da cultura do milho;
quando chega o momento da colheita, a pastagem já
teve tempo suficiente para se recompor. Isso tem forte
queda no custo de formação de novas pastagens.
Permanece, contudo, o desafio de universalizar
o emprego de tecnologias de recuperação de pastagens, tais como a identificada acima, algo que só
pode ser viabilizado economicamente mesmo em ca ráter parcial, por meio de parceria entre governo e
produtores rurais. As dificuldades envolvidas ficam
evidenciadas pelo fato de que nenhum progresso sig nificativo tem ocorrido com respeito a esse grave pro blema.
No tocante à recuperação de solos houve, ain da, ao longo dos trabalhos da Comissão, referência a
uma técnica passível de ampla difusão: o plantio dire to sobre a palha da cultura anterior, sem revolvimento
do solo, o que reduz, substancialmente, o impacto
das chuvas, minimizando a erosão. Embora essa tec nologia venha sendo adotada há cerca de 25 anos no
sul do Brasil, só recentemente ela chegou à região do
cerrado. Segundo o Dr. Derhi Prudente Santana, téc nico do Centro de Pesquisa Agropecuária da Embra pa em Sete Lagoas (MG), em três anos a área de
plantio direto passou de dez milhões de hectares para
aproximadamente quinze milhões de hectares.
A adoção de outras práticas conservacionistas,
voltadas para o manejo do solo e o armazenamento
de água nas propriedades rurais, é claramente possí vel em âmbito mais limitado, tal como o representado
pelos pólos de desenvolvimento agrícola; mas sua
disseminação por toda a bacia demandará, igualmen te, um grande esforço cooperativo.
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Uma outra tecnologia, de significado estratégico, tem sido a construção de pequenas barragens
(que em Minas Gerais são denominadas, coloquialmente, “barraginhas”), destinadas à captação da
água das chuvas, e normalmente de pequena capacidade – não superior a 100 m3. O armazenamento disseminado por inúmeras “barraginhas” torna possível
multiplicar, de modo acentuado, o processo de infiltração da água, de modo a assegurar a recarga dos lençóis freáticos. Permite, assim, estabelecer uma ver dadeira rede de infiltração de água, com a vantagem
do baixo custo. As “barraginhas” podem ser construídas, em sua maioria, com menos de duas horas de
trabalho de retroescavadeira. Essa técnica, cuja divulgação foi iniciada em 1998, tem tido ampla aceitação
em todo o Estado de Minas Gerais, demonstrando
não serem intransponíveis as dificuldades para a concretização de um programa de recuperação de solos.
Um exemplo eloqüente de sucesso na mobilização de
produtores rurais, com vistas ao emprego dessas novas técnicas, tem ocorrido no município de Buritis
(MG), onde, por iniciativa própria dos produtores e
praticamente sem apoio, já foram construídas cerca
de 1.500 “barraginhas”. Experiências desse tipo demonstram, ainda, a importância de um apoio efetivo
ao estabelecimento, amplamente disseminado, de
comitês de microbacías hidrográficas.
Um segundo requisito para esse sucesso é o
treinamento, em condições de campo, de órgãos de
assistência técnica, cooperativas produtores, comitês
de bacia, comunidades rurais, organizações não-go vernamentais, prefeituras, entre outros agentes.
Um projeto importante implementado em duas
áreas piloto nos Estados da Bahia e Minas Gerais envolve o emprego de sensoriamento remoto, por meio
de satélites, com vistas à obtenção de índices de ve getação e coeficientes de desenvolvimento de culturas com base na quantidade de água empregada na
irrigação dessas culturas. Busca-se, por meio desses
coeficientes, otimizar a aplicação da água. O impacto
desse projeto torna-se evidente pelo fato de que a eficiência da irrigação em nosso País, em uma estimativa otimista, não ultrapassa 60%. Sua importância torna-se ainda maior em regiões como o médio e o submédio São Francisco, onde a agricultura irrigada re presenta, por larga margem, o maior consumidor de
água. Foi enfatizado que um aumento de tão-somente
5% nessa eficiência, apenas no vale do São Francisco, permitiria o abastecimento de uma população cinco vezes superior à de Belo Horizonte ou a irrigação
de uma área adicional de 280 mil hectares.
Ainda com respeito à recuperação de solos,
deve-se mencionar o Programa Nacional de Conservação de Solos na Agricultura, uma iniciativa do Mi nistério da Agricultura, cuja implementação tem como
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base as microbacias hidrográficas e é voltado, priori tariamente, para pequenos e médios produtores rurais. Não há evidências de que esse programa esteja
produzindo resultados significativos.
Em sua exposição, lembrou o Dr. Derhi Prudente
Santana que, embora venham se multiplicando os pro jetos de manejo integrado de recursos naturais em bacias hidrográficas, seu alcance tem sido limitado pelo fato
de que eles enfatizam somente a produção de água ou
apenas a produção agrícola. Daí a importância de que,
nesse manejo, seja fortalecido um enfoque hidroagrícola, pelo qual se busque otimizar, de forma conjunta, as
quantidades de água e produtos agrícolas. Essa abor dagem, sem dúvida, é a mais acertada e perfeitamente
factível em regiões onde se concentre uma agricultura
intensiva. Todavia, sua disseminação por amplas áreas
onde predomina uma agricultura extensiva dificilmente
seria viável em termos econômicos.
Assim, a revitalização da bacia hidrográfica do
rio São Francisco envolve, necessariamente, um am plo programa de desenvolvimento rural integrado, que
tenha como unidades operacionais às pequenas
sub-bacias e que obrigatoriamente envolva, entre ou tras, as técnicas agrícolas supracitadas.
O assoreamento do São Francisco, que limita
severamente sua navegabilidade, representa, como
já enfatizado, um dos mais graves desafios ambienta is nesse curso d’água. A complexidade e o custo das
obras necessárias para minorar esses efeitos não po dem ser menosprezados.
Embora a AHSFRA realize, periodicamente,
operações de dragagem, não parecem factíveis pro postas que envolvam aprofundamento e alargamen to, em grande escala, do canal navegável, exceto em
pequenos trechos críticos. O custo de tal intervenção
pode ser avaliado pelo fato de que o alargamento da
calha do rio Tietê, em São Paulo, num trecho de 24,5
quilômetros, com aprofundamento médio de 2,5 me tros e ampliação da largura do rio para uma faixa de
41 a 46 metros, envolverá um custo de R$688 mi lhões, segundo informações da Secretaria de Recur sos Hídricos do Estado de São Paulo.
As ações de manutenção da hidrovia, realiza das ao longo do tempo, têm se mostradas tímidas e
insuficientes para assegurar condições para sua ope ração comercial, constituindo-se hoje em um dos
mais graves pontos de estrangulamento da economia
regional, face à insuficiência da logística de transpor tes na área da bacia, limitando a expansão das ativi dades econômicas por conta das dificuldades pana o
escoamento da produção.
3.3 Gestão de Oferta e Demanda de Recursos Hí dricos, Conflitos de Uso e Impactos Ambientais
A CITIESF entende que o grande problema na
geração de energia no Nordeste não é falta de capaci -
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dade instalada no rio São Francisco, mas sim a baixa
vazão no período da seca que, junto com as demandas alternativas, obriga as hidrelétricas a operarem
aquém de sua capacidade durante um período do
ano. Embora esse quadro de demanda de energia
deva alterar-se no médio prazo, o fato é que, atualmente, a capacidade do sistema é de 10,7 mil MW,
contra urna demanda média de 6.000 MW e máxima
de 8.000 MW.
No auge da seca, o gerenciamento dos reservatórios torna obrigatório um fluxo tão reduzido que o
sistema de hidrelétricas passa a operar com elevada
capacidade ociosa: daí a necessidade de importação
de energia.
Por todos esses motivos, a Comissão de Acompanhamento entende que os órgãos federais ligados à
energia e recursos hídricos devem explorar, exaustivamente, todas as possibilidades de expansão dos represamentos no alto e na área mineira do médio São Francisco, como o instrumento privilegiado para o aumento
da vazão regularizada na bacia, uma vez que essas regiões, onde despontam os rios das Velhas, Paracatu e
Paraopeba, são as grandes produtoras de água, contribuindo com mais de 70% do deflúvio na bacia.
Informações da Agência Nacional de Águas
(ANA) indicam que, enquanto nas áreas referidas a
vazão é de doze litros por segundo por quilômetro
quadrado, tal índice se reduz a 4,5 litros no médio São
Francisco e a valores bem menores no submédio e
baixo São Francisco. Além disso, a evaporação na
parte mais alta da bacia é cerca de um terço da que
se verifica no reservatório de Sobradinho, cujo valor é
de 200 m3/s. Esses fatos evidenciam que as cabeceiras do no constituem a região mais indicada para um
aumento significativo na capacidade de armazenamento, por meio de barragens com espelho d’água
relativamente reduzido. Segundo a ANA, estimativas
muito conservadoras mostram a possibilidade de que
essa regularização acrescente até 300 m3 de água
por segundo.
No decorrer dos trabalhos da Comissão, informações relevantes foram trazidas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS), entidade vinculada ao Go verno Federal, mas dotada de elevado grau de autonomia, responsável pelo gerenciamento da geração e
do transporte de energia elétrica dentro do Sistema
Elétrico Nacional, abrangendo uma capacidade instalada constituída, em 95%, por hidrelétricas. O sistema
de geração, que se espalha por doze grandes bacias
hidrográficas, engloba mais de noventa usinas, qua renta das quais envolvem grandes reservatórios.
Desse modo, o gerenciamento das bacias hidrográficas brasileiras, dentre as quais o do São Francisco, é determinado, em alto grau, pela atuação do
ONS e de suas complexas vinculações operacionais
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e legais com a AINEEL e a ANA. Esse sistema interli gado e gerenciado como um condomínio reveste-se
de absoluta importância estratégica pana o País, por
sua grande flexibilidade para fazer frente a desequilí brios regionais na oferta energética resultantes de
drásticas flutuações pluviométricas, ao permitir a “ex portação” de energia de bacias superavitárias para
bacias deficitárias.
Nesse contexto, as propostas do Ministério da
Integração Nacional visando a transposição das
águas do rio São Francisco para diversas arcas Nor deste foram contestadas de forma enérgica, tendo em
vista, inclusive, do rio, o que impossibilitou, pelo menos no presente, sua implementação. Ao mesmo tem po, tem sido proposta, como alternativa, a transposi ção das águas do rio Tocantins para o Nordeste.
O ONS advoga que, levando em conta apenas as
demandas do setor elétrico, uma transposição das
águas do São Francisco seria possível, independentemente de transposição das águas do Tocantins. Isto
porque déficits de energia no Nordeste, resultantes da
redução no volume de água no São Francisco, poderi am, graças à interligação do sistema de transmissão,
ser compensados, sem maiores dificuldades, pela
transferência de energia produzida na região Norte.
Essa constatação é muito importante para o gerenciamento do rio, independentemente da referida
transposição, pois reduz, sensivelmente, as limita ções impostas pela geração de energia, permitindo
flutuações significativas na vazão a jusante dos gran des reservatórios, com vistas a atender demandas alternativas como irrigação e navegação.
Cumpre ressaltar que, em 2001, 26% da ener gia consumida no Nordeste foram supridos pela re gião Norte, o que possibilitou operar a usina de So bradinho com menor descarga de água e resultou em
menor queda no nível do reservatório. Desse modo,
pode-se falar que hoje já existe, do ponto de vista da
geração de energia, uma significativa transposição
das águas do rio Tocantins para o Nordeste. Deve-se
considerar, ainda, que um gerenciamento otimizado
dos reservatórios com respeito a irrigação, abasteci mento urbano e navegação pode tornar necessária,
por longos períodos, uma vazão superior àquela que
daria segurança contra a eventual ocorrência de déficits na geração de energia durante a estação seca.
Na ausência de um sério esforço para a implantação
de novos aproveitamentos energéticos, tornar-se-á
necessário, pelo menos no curto prazo, um programa
de usinas térmicas, que permita maior flexibilidade no
gerenciamento da bacia, com respeito ao uso múltiplo, e garanta, ao mesmo tempo, níveis adequados de
segurança.
A transferência de energia do Norte e do Cen tro-Oeste para o Nordeste, uma eventual geração tér-
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mica nessa região e a multiplicação de barragens de
médio e pequeno por te, principalmente no alto São
Francisco, tornam-se fatores vitais para uma expansão do fluxo regularizado. A despeito das limitações
na capacidade de investimento do País, são evidentes a importância e a urgência em promover-se a ex pansão dessa rede de barragens de regularização,
por seus imensos benefícios socioeconômicos, de
modo a permitir que a geração térmica de eletricidade
– a chamada complementação térmica possa, em razão de seu custo elevado, ser minimizada. A expansão da rede interligada de transmissão reveste-se,
também, de idêntica urgência.
Com respeito à geração térmica de eletricidade,
cumpre enfatizar que, mesmo no futuro, dificilmente
poderá ela competir, em termos de custos, com a hidreletricidade. Em maio do presente ano foi noticiado
que a Petrobras apresentou, no primeiro trimestre do
ano, prejuízos nos investimentos em usinas térmicas,
realizados com o propósito de minimizar o risco de
cortes no fornecimento de eletricidade. A empresa
celebrou contratos que garantem a compra de ener gia gerada por operadores privados e para a qual não
foi possível uma revenda, ao mercado, por preços
atrativos. A recuperação dos reservatórios no último
verão modificou as perspectivas de oferta, ocasionando drástica redução nos preços e tornando inevitáveis os prejuízos. Não há indicações de que esse
quadro seja passageiro, demonstrando que a geração de energia térmica deverá ser mantida no patamar mínimo compatível com a segurança no fornecimento continuado de energia.
Os problemas decorrentes de utilização predatória e os conflitos de uso na área dos recursos hídricos podem ser ilustrados pelo caso representado
pelo rio Verde Grande. Esse curso d’água, de aproximadamente quinhentos quilômetros de extensão,
teve queda tão drástica em sua vazão que, em 1996,
o Ministério do Meio Ambiente suspendeu todas as licenças para captação de água. A proibição não surtiu
efeito, tendo prosseguido a exploração desordenada,
não só do rio mas também da água subterrânea. O
comprometimento dos aqüíferos levou, naturalmente,
ao desaparecimento das nascentes. A irrigação con some 85% do recurso, sendo que as águas superficiais irrigam dezessete mil hectares e as subterrâneas,
quatro mil hectares.
Frente a essa situação crítica, a ANA resolveu
adotar o rio Verde Grande como bacia piloto, estabelecendo uma agenda para a recuperação do rio, em
acordo com o Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Infra-Estrutura e a Superintendência de Recursos Hídricos, e com o Estado de Minas Gerais, mediante a Secretaria de Meio Ambiente e Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Essa colaboração
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era imprescindível porque o rio, situado na divisa de
Bahia e Minas Gerais, é federal, mas seus afluentes,
estaduais.
Esse esforço objetiva estabelecer a necessária
estrutura institucional (comitê de bacia, agência de
água) e a adoção de medidas imediatas como a recu peração dos solos, não tanto para reduzir a erosão,
mas principalmente para incrementar a recarga dos
aqüíferos. Outra medida de grande impacto é o estabelecimento, nessa bacia hidrográfica, de uma série
de barragens acumulação, com vistas a assegurar
uma “produção” contínua de água. Alguns desses
empreendimentos já estão sendo objeto de contratos.
A distribuição das outorgas será retomada, buscando
privilegiar sistemas mais racionais como a irrigação
por gotejamento.
Todavia, em re união de produ to res rura is rea lizada em Mon tes Cla ros (MG), em mar ço do pre sente ano, e desti na da a dis cutir a co brança pelo
uso da água, alegou-se que embora exista, des de
1988, um Plano de Recuperação do Verde Grande,
com previsão de que se jam constru í das dezessete
pequenas bar ra gens ao longo do rio, ne nhuma
des sas obras foi efetivada.
Agudos conflitos de uso têm ocorrido, também,
nos rios Jacaré e Salitre, no Estado da Bahia. No caso
do rio Salitre, bem como do rio Grande, localizado na
região de Barreiras (BA), sendo eles rios de domínio
estadual, a intervenção da ANA, com vistas a minorar
os problemas ali existentes, inclusive os referentes à
exploração de águas subterrâneas, tem sido indireta,
por meio de convênios com órgãos estaduais.
Para o total da bacia, uma expansão da área irri gada pana oitocentos mil hectares, conforme previsto
anteriormente, seria inviável com base na vazão re gularizada, possível de ser obtida a partir do atual
complexo de reservatórios, pois ocasionaria um déficit totalmente inaceitável na geração de energia no
sistema de represas a jusante de Sobradinho. Nem
mesmo o acréscimo de dez reservatórios prioritários
nos afluentes do São Francisco, previstos pela Codevasf, sanaria esse déficit, que só poderia ser elimina do mediante a construção de seis reservatórios adici onais na calha do rio, conforme definido nos estudos
realizados por essa empresa.
O grande desafio no gerenciamento das vazões
nos dois reservatórios resulta do fato óbvio de que
não basta viabilizar a navegação. E imprescindível
não somente garantir o nível atual de geração de
energia, mas também os prováveis acréscimos de demanda resultantes da retomada do crescimento eco nômico e, simultaneamente, atender à demanda
crescente de água para irrigação.
No sentido de possibilitar um aumento na vazão
regularizada e, desse modo, avançar rumo à concilia-
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ção dos vári os ob jetivos do geren cia mento da
água na ba cia, a Codevasf sele ci o nou dez repre sa men tos po ten ci as (aproveitamentos hi droener gé ti cos) nas par tes alta e média da ba cia, em Mi nas Gerais, pas síveis de asse gu rar um acrés cimo
de 470 m½ na vazão. Além disso foram iden tifica dos quatro apro veitamentos na calha princi pal do
rio São Francisco, a jusan te de Três Mari as, que
3
per mi ti ri am um acrés ci mo adicional de 400m /s,
mas cuja via bi li da de é incer ta, em função de pre ju ízos am bi en ta is eventualmente elevados e do alto
cus to de medi das compen sa tó ri as. Fi nalmente, a
Aineel identificou a possi bi li da de de um quinto re presamento em Itamo tin ga, a ju sante de Juazeiro.
O estudo realizado pela Fundação de Estudos
e Pesquisa Aquáti cas de São Paulo (FUNDESPA)
enfatiza que a viabilização desses aproveitamentos
dependerá de um rateio de custos entre os usuários
dos recursos hídricos, face à possibilidade de que
tais empreendimentos se revelassem anti-econômi cos, caso a remuneração fosse oriunda apenas da
geração de energia.
Foram formuladas di versas alternativas para o
aumento das vazões asseguradas, al gumas das
quais são apresentadas a se guir, em virtude de sua
maior viabilidade eco nômica e ambiental. Deve-se,
tanto quanto possível, buscar a im plementação si multânea de todas essas alternativas, que são complementares.
A primeira alternativa baseia-se na ampliação
de vazões e capacidade instalada em Três Marias e
em empreendimentos energéticos a serem construídos a montante desse reservatório – aproveitamentos
de Pompeu (rio São Francisco) e Retiro Baixo (rio Pa3
raopeba), permitindo um incremento de 70m /s nas
vazões asseguradas e um ganho médio de 230MW
na geração de energia.
A segunda envolve a implantação de aproveitamentos hidroenergéticos em afluentes do no São
Francisco – rios das Velhas, Paracatu e Urucuia,
aproveitando as maiores vazões desses cursos
d’água, possibilitando um incremento de aproximada3
mente 250m /s nas vazões asseguradas e um acréscimo de 240MW ao sistema elétrico.
A terceira é re presentada por um empreendi mento a ser implantado nas imediações de Itamotinga, 120km a jusante de Sobradinho, capaz de assegurar os seguintes benefícios: aumento da capa cidade de ge ração de energia do sistema Cliesf em
300MW instalados; incremento, durante a seca, de
3
80m /s na vazão regularizada, beneficiando a irrigação no trecho en tre Sobradinho e Be lém do São
Francisco; vi abilização definitiva do transporte fluvial entre Sobradinho e Juazeiro/Petrolina.
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Nesse caso, o estudo sugere o deslocamento
do eixo da barragem cerca de 20 km para cima, de
modo a reduzir de 280 para 120 km2 a área de inun dação, minimizando seus impactos sociais e econô micos, com a mesma potência e a vantagem adicional
de viabilizar a navegação (vide gráficos).
A quarta alternativa envolve a implantação de
usinas térmicas que operem de forma integrada com
as hidroelétricas existentes ou a serem implantadas,
possibilitando uma complementação energética em
todo o Nordeste, permitindo, assim, que recursos hí dricos originalmente destinados à geração de energia
sejam desviados para outras finalidades.
Essas usinas térmicas – denominadas biotérmi cas – estariam vinculadas às usinas de Três Marias e
Sobradinho, empregariam biomassa como combustí vel e seriam operadas basicamente na estação seca
(maio a novembro), quando se torna critico o balanço
entre oferta e demanda de água na bacia. A hipótese
mais viável seria o emprego de cavacos de eucalipto
ou, eventualmente, bagaço de cana, O Plano prevê
uma usina com capacidade para gerar 100 MW, em
Três Marias, e liberar um volume de 100 m3/s. Em Sobradinho seria instalada uma biotérmica de 200 MW
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possibilitando um aumento de 400 m3/s nas vazões
de fluentes. Se a biotérmica em Sobradinho fosse
operada com bagaço de cana, seria possível uma geração de 100 MW, liberando 100 m3/s de água para
outras finalidades.
3.4 A Hidrovia do rio São Francisco
A hidrovia é fundamental para o abastecimento
de toda a bacia, especialmente o oeste baiano, com
rações, fertilizantes e combustíveis e para o escoamento de grãos. Na realidade, as evidências disponíveis apontam para a existência de um amplo mercado
potencial, inclusive externo, para a agricultura irrigada
da bacia do São Francisco. A efetivação desse potencial dependerá, contudo, do estabelecimento de uma
cadeia logística multimodal de transportes, cujo elemento central será representado pela hidrovia, mas
que englobará, ainda, um porto marítimo na baia de
Todos os Santos e a Ferrovia Transnordestina. Uma
vez que o agronegócio constitui, certamente, a chave
para o desenvolvimento de toda essa região, torna-se
evidente a importância crucial da revitalização da ba cia, especialmente do leito do rio São Francisco e
suas áreas ribeirinhas, como instrumento para viabilizar a hidrovia.
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O Plano Piloto de Revitalização do rio São Francisco, acima referido, estudou o trecho compreendido
entre Ibotirama e Juazeiro/Petrolina, dividindo-o em
três segmentos.
No primeiro segmento, Ibotirama – Pilão Arca do, com 307km, o leito principal do rio São Francisco
apresenta talvegue bem definido e profundo, variando
a profundidade entre quatro e doze metros e a largura
entre 150 e 300 metros. Em 54 trechos, ao longo des se estirão, o talvegue sofre severas alterações em
profundidade, resultantes de deposições sólidas
constituídas por sedimentos de areia e argila, típicos
do semi-árido. É importante enfatizar que tais deposi ções são provenientes, em sua maioria, da erosão
das margens, ocorrida durante as cheias, ocasião em
que esse transporte de material sólido apresenta-se
muito elevado. Fotos obtidas por meio de satélite revelam que esse assoreamento concentra-se, normal mente, nas vizinhanças de terrenos marginais erodi dos, nas imediações de ilhas, onde ocorrem quedas
de velocidades, e no lado interno de curvas ao longo
do rio. Dentre as 54 áreas analisadas pelo Plano Pilo to, foram identificados trinta trechos de margem em
processo de continua erosão, que totalizam 45km.
Nesse segmento do rio tornam-se necessárias
obras de desobstrução do leito e contenção de mar gens. Uma vez que a profundidade do leito natural é
sempre superior a quatro metros, essas intervenções
tornarão possível manter, de forma natural, a navega ção fluvial de grande porte nesse trecho, ao ocasionar
significativa redução no assoreamento.
O segundo segmento corresponde ao reserva tório de Sobradinho e envolverá, quando completo,
uma extensão de 280km. Nele, a navegação pode ser
praticada sem quaisquer limitações.
O terceiro trecho, com cerca de 40km, esten de-se da barragem de Sobradinho até Juazeiro. Aqui,
um dos fatores limitantes à navegabilidade é a eleva da flutuação diária na geração de energia, resultante
das flutuações no chamado despacho de carga, ou
seja, na utilização da capacidade instalada, que se altera ao longo do dia, em resposta à demanda energé tica do Nordeste, cujo atendimento depende, de for ma crucial, da usina de Sobradinho. Por esse motivo,
as vazões turbinadas oscilam entre 1.300 e 4.300
m3/s, provocando sensíveis variações na altura da lâ mina d’água a jusante da represa, o que, evidente mente, cria limitações à navegação no trecho imedia tamente abaixo.
Esse último segmento engloba, ainda, um gran de desafio representado pela ocorrência de lajes ro chosas e aforamentos de rochas, bem como de depo -
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sições de cascalho e areia. Uma das soluções possíveis é a destruição dos principais aforamentos (derrocamento), junto com obras fluviais – construção de
espigões (estacas) –, que minimizem as deposições.
A outra é a implantação de um novo aproveitamento
(represamento) de uso múltiplo a jusante de Sobradinho, assegurando o afogamento das rochas, empreendimento tecnicamente viável em virtude da elevada
vazão regularizada. Ou seja, a despeito de um desnível relativamente pequeno, a alta vazão permitiria
uma significativa geração de energia hidrelétrica.
No tocante à navegação no trecho Pirapora-Ibotirama, as variações diárias e sazonais na vazão de fluente do reservatório de Três Marias exercem influência decisiva e estão sujeitas, entre outras, a di versas restrições técnicas: a cota máxima do reservatório não pode ser superior a 572,5m sobre o nível do
mar, limite acima do qual passa a ocorrer inundação
de estradas vicinais na região do lago; uma vez que o
porto de Pirapora começa a ser inundado com uma
3
vazão de 4.000m /s, e considerando o acréscimo representado pela vazão máxima do rio Abaeté, estima3
da em 1.500m /s, o vertimento em Três Marias não
3
pode ser superior a 2.500m /s; para prevenir turbulências, os vertedores da represa não podem ser operados na faixa de 850-1.400m3/s. Torna-se imprescindível, assim, a realização de esforços com respeito ao
gerenciamento das vazões no reservatório, conciliando essas diversas restrições, de modo a superar o
quadro atual, caracterizado por flutuações diárias de
até 80cm no nível das águas no porto de Pirapora,
comprometendo seriamente a navegação.
A operação do reservatório de Sobradinho en cerra, também, significativas dificuldades: cota máxima, para o lago, de 393m sobre o nível do mar, acima
da qual áreas sob exploração econômica começam a
ser inundadas; suspensão da operação da eclusa
quando a cota é inferior a 378,5m; cota mínima de
384m para viabilizar a irrigação na Serra da Batateira;
inundação de áreas sob exploração agrícola, na re3
gião de Juazeiro, quando a vazão supera 8.000m /s.
Os estudos conduzidos pela Fuindespa recomendam
que as variações de vazões diárias, em Sobradinho,
3
não excedam 1.000m /s. Além disso, para que embarcações com calado de 1,5m possam ser operadas, as
vazões defluentes da represa devem ser mantidas na
3
faixa de 1.800m /s.
O transporte e a deposição de sedimentos mostram-se mais acentuados entre Ibotirama e Pilão
Arcado. Entre Ibotirama e o segmento situado imediatamente a jusante de Barra, esse processo é mais caracterizado pelas erosões nas margens, causadas
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pela acentuada variação nas vazões anuais e pelas
formas de ocupação das áreas vizinhas ao rio. Após o
município de Barra, predominam as dunas formadas
pela deposição de material continental transportado
pelos ventos, bem como a deposição de sedimentos
causada pelo remanso do lago de Sobradinho.
As evidências disponíveis mostram que, nos
afluentes do rio São Francisco, a suspensão sólida é
significativamente inferior à do leito principal do rio,
confirmando que a maior parte das deposições pro vém de erosão e desbarrancamento de margens do
leito principal, bem como de voçorocas situadas nas
áreas contíguas.
Os estudos demonstraram, ainda, que o rio
apresenta leito bem definido e profundo – profundida de média de 4,5m –, mas significativamente assorea do em muitos trechos.
As soluções por ora apresentadas para o pro blema do assoreamento têm sido, no caso de taludes
elevados e com maior declividade, a contenção me cânica de margens, junto com a implantação de mata
ciliar. Essa contenção seria assegurada por meio de
bolsas de material sintético ou vegetal, nas quais se ria introduzida uma mistura do material assoreado
com pequena proporção de cimento. O emprego de
material rochoso fica impedido pela ausência desse
material na região. Já nos taludes mais suaves, a con tenção seria garantida pela recomposição da cober tura vegetal, com o emprego de espécies nativas, do tadas de raízes mais profundas.
3.5 A cobrança pelo uso dos recursos hídricos
Nos últimos dez anos, iniciou-se, no Brasil, a superação do falso conceito de que os recursos hídricos
seriam praticamente inesgotáveis, equívoco que le vou a padrões de consumo perdulário e ao descaso
com a crescente poluição hídrica.
A superação do estado permanente de sociali zação dos prejuízos ambientais começa, efetivamen te, a partir da promulgação da Lei nº 9.433, de 1997,
que estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hí dricos e criou a cobrança pelo uso desses recursos,
de modo a incorporar os princípios ambientais “usuá rio-pagador” e “poluidor-pagador”, como forma de
correção das externalidades negativas no uso das
águas.
Vale ressaltar o art. 19 dessa lei, onde se deter mina que essa cobrança visa reconhecer a água
como bem econômico e dar ao usuário indicação de
seu real valor, incentivar a racionalização do uso da
água e obter recursos financeiros para o financiamen to dos programas e intervenções contemplados nos
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Planos de Recursos Hídricos. Além disso, o art. 22
prevê que os valores arrecadados por meio desse
instrumento serão aplicados prioritariamente ente na
bacia hidrográfica em que foram gerados e destinados ao financiamento de estudos, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos, bem como
na implantação e custeio de órgãos e entidades do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
A cobrança contribuirá, de modo decisivo, para
minimizar não apenas as quantidades consumidas,
mas também a contaminação das águas utilizadas e,
simultaneamente, para conscientizar os usuários so bre o valor da água, induzindo-os a uma utilização
mais parcimoniosa do recurso.
Deve-se enfatizar que, no tocante a outorga de
direitos e cobrança pelo uso da água, a competência
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
limita-se a estabelecer critérios gerais, cabendo aos
comitês de bacias hidrográficas definir os mecanismos de cobrança e sugerir os valores a serem aplicados. Todavia, o âmbito no qual essa cobrança se torna
operacional é o das Agências de Água, que desempenham papel de secretaria executiva do respectivo comitê, cabendo a elas, entre outras competências, sugerir os níveis tarifários, efetuar a cobrança e acom panhar a administração financeira dos recursos arrecadados.
A cobrança passou a existir, de modo concreto,
em março do presente ano, quando o CNRH aprovou
proposta encaminhada pelo Comitê para Integração
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(CEIVAP), rio de domínio da União. Numa etapa inicial, a cobrança incidirá apenas sobre grandes consumidores – indústrias e companhias de saneamento,
com tarifa estabelecida em R$0,02 por metro cúbico
de água, valor que será reduzido para R$O,008 quando ela for devolvida aos cursos d’água após o devido
tratamento.
Essa iniciativa pioneira do CEIVAP revela al guns componentes que obrigatoriamente devem preceder o inicio da cobrança: a aprovação de um Plano
de Recursos Hídricos da Bacia; a instituição de uma
agência de água; a definição de usos considerados
insignificantes. Ela trouxe à luz algumas questões
fundamentais, que deverão ser defrontadas também
no caso da bacia do rio São Francisco, e que são bre vemente analisadas a seguir.
A cobrança não pode revestir-se de caráter unilateral, com imposição, pela autoridade governamental, de cima para baixo. Somente por meio de uma discussão exaustiva com os mais diversos segmentos
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sociais especialmente os usuários, torna-se possível
estabelecer padrões de natureza consensual que re duzam a resistência ao pagamento por um bem que
sempre foi gratuito.
No caso do rio São Francisco essa discussão
torna-se especialmente complexa pela enorme diver sidade física e socioeconômica presente em um es paço territorial tão vasto. Sob todos os aspectos, há
relativamente pouco em comum entre o alto e o baixo
São Francisco, e essas diferenças manifestam-se em
múltiplas esferas: taxas de urbanização, tamanho de
cidades, renda per capita, concentração de indústrias e atividade mineral, padrões de ocupação do solo,
entre outras. Essa diversidade estrutural ocasiona
fortes demandas por tratamentos diferenciados que,
embora socialmente legítimos, podem gerar conflitos
intermináveis e colocar em risco a possibilidade de
ser estabelecido uru padrão uniforme de cobrança
em toda a bacia.
No caso de rios federais, como o São Francisco,
há o risco de que, em cada estado, as tarifas propos tas para esses rios estejam em níveis muito diferentes
dos propostos para os afluentes; ou, ainda, a possibi lidade de que ocorram grandes diferenças tarifárias
entre estados, no tocante a afluentes que, embora situados em estados diferentes, pertençam a uma mesma bacia hidrográfica federal. Daí a necessidade de
uma certa primazia do comitê federal sobre os comi tês estaduais existentes na mesma bacia.
Para que haja uniformidade tarifária, as discus sões devem ser travadas no mais amplo foro – o co mitê de bacia que corresponda a todo o território
abrangido pelo rio São Francisco. Trata-se de formi dável desafio, pela necessidade de compatibilizar as
determinações desse grande foro com as proposi ções formuladas em uma ampla e necessária rede de
comitês de bacias de âmbito estadual.
Já existe ampla concordância de que, no tocan te à cobrança, não pode haver exceções, devendo o
diferencial situar-se na fixação da tarifa. E certo que o
setor agrícola, onde prevalecem estruturas mais competitivas na produção, opera com taxas de retorno tradicionalmente inferiores às de outros segmentos da
economia, limitando sua capacidade de pagamento.
Todavia, mesmo em segmentos economicamente
mais frágeis, a isenção é injustificável: primeiro por que evidencia uma ausência de equanimidade, que
tende a provocar resistências generalizadas ao paga mento; e, em segundo lugar, porque elimina todo estimulo financeiro à adoção de sistemas produtivos
mais eficientes no uso da água. Cumpre enfatizar
que, em todo o mundo, o consumo de água intensivo
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na agricultura, constituindo ela o setor que opera com
baixa eficiência.
Essas questões assumem grande relevância
em regiões caracterizadas por uni forte avanço da
agricultura irrigada, tais como as de Petrolina-Juazeiro e do oeste baiano.
Nas discussões ocorridas no âmbito do CEIVAP,
uma reclamação recorrente entre os usuários tem
sido a de que, em rios de domínio da União, tais como
o Paraíba do Sul, os valores arrecadados serão con centrados no governo federal, não havendo garantias
de que serão efetivamente aplicados naquela bacia.
Existe mesmo o receio de que eles sejam desviados
para outras aplicações não vinculadas ao gerenciamento de recursos hídricos. A esse propósito vale
lembrar que, na Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo, foi apresentado, em 1998, o Projeto de Lei
(PL) nº 020/98, que previa a cobrança estadual pelo
uso da água e que foi substituído, com objetivo semelhante, pelo PL nº 676, de 2000. A tramitação desse
novo projeto ganhou ímpeto a partir da instituição da
cobrança, pelo CEIVAP, na bacia do rio Paraíba do
Sul, pois os principais agentes envolvidos (instituições do governo estadual, entidades empresariais,
organizações não-governamentais) passaram a demandar mais firmemente uma tarifa estadual, por
acreditarem que, nesse caso, os recursos arrecadados serão efetivamente aplicados nas bacias situadas no Estado.
A possibilidade de que parcela elevada dos re cursos arrecadados em uma bacia hidrográfica fossem destinadas a outras regiões ou a aplicações
alheias à bacia representaria grave distorção, fato
que a Comissão entendeu ser necessário prevenir.
Para tanto, decidiu-se ela pela apresentação do Pro jeto de Lei do Senado (PLS) nº 240, de 2002, no qual
se estipula que esses valores serão aplicados, não
preferencialmente, mas sim integralmente na bacia
onde foram gerados.
No caso do projeto em tramitação no Estado de
São Paulo, tem havido forte pressão da indústria no
sentido de que a lei estabeleça um valor máximo para
a tarifa, tanto na captação da água quanto na descarga dos efluentes líquidos. Essa proposta, que tende a
prevalecer, enfrenta opositores que vêem nela a quebra de um dos fundamentos da cobrança como instrumento de gestão, pois retira dos comitês de bacia o
poder de definir tais valores.
O estabelecimento das tarifas pelos Comitês de
Bacias constitui um forte instrumento para estimular
ou desestimular determinados usos em circunstâncias ou bacias específicas (e o São Francisco constitui,
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sem dúvida, um rio especial pela sua localização no
semi-árido), sendo desaconselhável que regras gerais venham a ser aplicadas a todos os comitês de baci as de um mesmo Estado e, muito menos, aos dos rios
federais.
No início de 2002 foi aprovada na Bahia, por
meio de lei estadual, a cobrança pelo uso da água nos
rios sob jurisdição do Estado, provocando reações
por parte da Associação dos Agricultores e Irrigantes
do Oeste da Bahia (AIBA). Uma reclamação é referente ao custo, sob o argumento de que o pagamento
de R$0,01 por metro cúbico vai representar custo in suportável para o produtor rural. Outra queixa diz res peito ao destino dos recursos arrecadados. A lei estadual não garante que os valores serão aplicados na
bacia onde foram arrecadados; na verdade, está pre vista a criação de um fundo gerenciado pelo governo
estadual, pelo qual esses recursos serão redistribuí dos entre as bacias.
3.6 Aspectos da Atuação Governamental
No primeiro trimestre do corrente ano foi noticia do que o Governo Federal decidiu promover uma ci são da CHESF, com a criação de três empresas. A primeira deverá ser a Companhia Energética e de De senvolvimento Hídrico do Nordeste, que ficará com
15 das 16 usinas da CHESF e uma capacidade instalada de 7,7 mil MW, aí incluídas as termelétricas de
Bongi, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Essa
Companhia, a ser integralmente controlada pela
União, terá dupla função: gerar energia e atuar como
operadora dos recursos hídricos no Nordeste.
A segunda empresa deverá ser a “CHESF Xin gó”, que terá como único ativo a hidrelétrica de Xingó
e herdará a maior parte da dívida da CHESF. A tercei ra será a Eletrobrás Transmissão do Nordeste, res ponsável pela administração dos ativos de transmis são (linhas e subestações).
A constituição da Companhia de Desenvolvi mento Hídrico, nos moldes propostos, envolve pelo
menos dois equívocos. O primeiro é o fato de que,
embora ela deva abranger a gestão de recursos hídri cos de todo o Nordeste, ela não englobaria toda a ba cia do São Francisco, uma vez que o território mineiro
da bacia é área sob concessão da CEMIG, e de onde
provém mais de 70% da vazão do rio – ou seja, não
haveria uma efetiva gestão de oferta. O segundo pro blema é o conflito de interesses: a empresa seria res ponsável pelo gerenciamento da água para atendi mento de demandas conflitantes de múltiplos usuári os, mas seria, ela mesma, um dos grandes usuários.
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Embora mantenha o conflito de interesses, deve
ser analisada a proposta do Comitê Executivo de
Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Vale do
São Francisco – CEEIVASF, no sentido de que a nova
empresa constitua a Companhia Energética e de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos da Bacia do
Rio São Francisco e do Nordeste, nos moldes da Su perintendência do Vale do Tennessee (EUA), na qual
estariam abrigados os segmentos de geração de
energia, irrigação, hidrovias, aqüicultura, interligação
de bacias e transporte intermodal.
Já é universalmente reconhecido que a gestão
de recursos hídricos em uma bacia hidrográfica deve
ser realizada de forma integrada, levando em consideração todas as grandes intervenções em curso
nesse espaço territorial. Por isso mesmo, a totalidade
da bacia deve constituir a unidade para o planejamento desses recursos.
Além disso, não ficou esclarecida a situação de
uma outra agência federal, a Codevasf – sucessora
da antiga Comissão do Vale do São Francisco, constituída em meados do século passado. A empresa, que
atua em toda a bacia, onde tem larga experiência e é
responsável por importantes projetos de irrigação, recentemente teve estendida sua atuação ao vale do rio
Parnaíba, a segunda mais importante bacia da macro-região.
Embora não tenha relação direta com a política
de recursos hídricos da bacia, merece registro a iniciativa governamental de propor a criação de uma universidade com sede em Petrolina (PE), na área da bacia, denominada, pelo Congresso Nacional, Universidade Federal do Vale do São Francisco, dando-lhe
um caráter multicampi, englobando inicialmente Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), mas prevendo sua expansão para outras áreas do semi-árido. Na medida
em que assuma sua identidade regional, essa instituição poderá se constituir, ao longo do tempo, na principal base de estudos sobre a bacia hidrográfica do rio
São Francisco e o seu desenvolvimento sustentável,
sendo desejável que o estudo dos recursos ambientais e das ciências agrícolas se tornem, dentre outras,
suas áreas de excelência.
No decorrer da apresentação pelo Dr. Antônio
Félix Domingues, representante da ANA, houve
questionamento sobre eventual superposição hierárquica entre os comitês de bacia dos rios São Francisco e Verde Grande. Foi esclarecido que a Agência ainda não tem uma definição sobre o relacionamento entre essas duas instâncias; uma possibilidade aventada foi a de que o comitê do rio Verde Grande tenha
uma representação junto ao do São Francisco. Quan-
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to à agência de bacia, a ANA entende que, em princí pio, deve existir uma única para todo o rio.
A Comissão de Acompanhamento argumentou
que, antes mesmo do estabelecimento definitivo do
Comitê de Bacia, por meio da própria ANA de ver-se-ia iniciar a cobrança pela água utilizada pelas
empresas geradoras de energia, uma vez que se
constitui no maior usuário das águas do São Francis co e os gastos na regularização da vazão vão se refle tir na garantia da existência do insumo para essa
mesma atividade. Ponderou-se que o pagamento que
o setor elétrico faz, a Estados e Municípios, represen ta apenas uma compensação a esses entes da Fede ração pelas perdas resultantes da inundação de par cela de seus territórios. Ademais, os recursos decor rentes desse pagamento deverão ser vinculados a
aplicações na própria bacia.
Em relação a conflitos de competência, eles têm
se manifestado até mesmo dentro dos Estados, tais
como o manifestado, por exemplo, no Estado de San ta Catarina, entre a Secretaria de Meio Ambiente e a
Fundação Estadual de Meio Ambiente (FATMA), com
respeito à competência para a concessão de outor gas. Esses conflitos devem ser vistos, porém, como
parte inevitável, mas temporária, do complexo pro cesso de implantação da Política Nacional de Recur sos Hídricos.
A idéia de que o abastecimento de água, o trata mento de esgotos e a despoluição de um rio devem
ser tratados, de forma conjunta, pelos governos fede ral, estaduais e municipais e pela sociedade civil foi
enfatizada no Seminário ‘Água e Pacto Federativo”,
realizado em março do corrente ano, em comemora ção ao Dia Mundial da Água. É consensual na ANA
que os critérios de outorga e os de cobrança pela utili zação da água devam ser integrados.
Na Bahia, informações do Centro de Recursos
Ambientais (CRA) dão conta de que já foram desen volvidos planos diretores para as treze bacias hidro gráficas do Estado e está sendo elaborado o Plano
Estadual de Recursos Hídricos.
Atendendo a recomendações formuladas no 1º
Relatório Preliminar da Comissão de Acompanha mento do Projeto de Revitalização do Rio São Fran cisco, aprovado pela Comissão em dezembro de
2001, a ANA confirmou a adoção das seguintes provi dências:
a) solicitou à ANEEL, à CEIMIG, à CHESF e ao
ONS a indicação de representantes para os traba lhos, a serem coordenados pela ANA, com vistas à
definição de uma política para a implantação de no -
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vas barragens nos rios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;
b) firmou convênio com o Governo da Bahia
para a implementação de um projeto de engenharia
voltado para a recuperação das condições de navegabilidade no médio São Francisco, que resultou no
Plano Piloto acima citado;
c) tem desenvolvido articulação com o ONS,
com vistas a preservar e garantir as condições de na vegabilidade do rio São Francisco entre Pirapora e
Juazeiro, assegurando, ao mesmo tempo, o funcionamento dos projetos de irrigação.
Por sua vez a CHESF, também atendendo às recomendações contidas no referido relatório, enviou
comunicado a esta Comissão esclarecendo que, a
partir de um convênio celebrado com a empresa, em
1976, o governo do Estado da Bahia assumiu plenamente todos os encargos e obrigações relativos aos
seguintes serviços públicos de interesse da comunidade ribeirinha do lago de Sobradinho: educação, saúde, segurança, energia elétrica, regularização fundiária, sistema viário e desenvolvimento de atividades
econômicas na borda do lago (pesca, agricultura, pecuária).
Com respeito à crise energética de 2001, e vi sando mitigar impactos negativos sobre usos alternativos do rio, a empresa adotou as seguintes providências: a) sugeriu um volume de 1.000 m3/s como va zão mínima a ser liberada entre a represa de Sobradinho e a foz do São Francisco, sugestão aprovada pela
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica
(CGCE); b) apresentou proposta, igualmente aprovada, de aumento nas cotas de consumo mensal de
energia elétrica para projetos de irrigação situados
entre Sobradinho e Itaparica; c) concedeu um crédito
de R$2,1 milhões à Codevasf, para adequar as captações de água de projetos públicos de irrigação no bai xo São Francisco às vazões reduzidas do rio.
A empresa enviou, ainda, a esta Comissão, os
seguintes esclarecimentos com respeito a ações
emergenciais de apoio à população das margens do
reservatório de Sobradinho: a) a CGCE optou por não
encampar a sugestão da CHESF de oficializar um
“Programa Sobradinho para Desenvolvimento da Borda do Lago”; b) um programa inicial, proposto pelo governo da Bahia, no total de R$6,5 milhões, foi substituído por outra versão do Estado e dos Municípios, no
valor de R$13,8 milhões, que foi submetida pelo Mi nistério de Minas e Energia (MME) à CGCE, com a
promessa de que Estado e Municípios apresentariam
um detalhamento da proposta, o que não aconteceu;
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c) instada pelo MME, a CHESF apresentou sua ver são para o referido programa, num total de R$10 mi lhões, intitulada “Municípios da borda do Lago de So bradinho – Medidas mitigadoras do efeito da crise hi droenergética”, proposta que foi submetida pelo MME
ao Ministério de Integração (MI). O fato é que retornou
o período chuvoso sem que providências efetivas
houvessem sido tomadas, o que significa a recorrên cia dos problemas na próxima seca.
Outra iniciativa que merece destaque no Pro grama de Conservação e Revitalização do São Fran cisco é o convênio celebrado entre o Ministério do
Meio Ambiente e o Ministério Público de Minas Gerais
com o objetivo de estruturar Coordenadorias de Meio
Ambiente nas sub-bacias dos rios Verde Grande, Pa racatu, Urucuia, Paraopeba, Velhas e no alto São
Francisco. Todos os Ministérios Públicos estaduais já
estão mobilizados.
Relevante, ainda, no mesmo Estado é o Projeto
Manuelzão, voltado para ações ambientais que incluem
a recuperação dos rios, que vem sendo implementado
por meio de convênio entre o MMA e a Universidade Federal de Minas Gerais, envolvendo parcerias com instituições públicas e da sociedade organizada.
Uma iniciativa de suma importância para a revi talização do rio São Francisco e o desenvolvimento
econômico e social de todo o vale é o Projeto de Ge renciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas
em Terra na Bacia do São Francisco (Projeto São
Francisco – ANA/GEF/PNUMA/OEA), que se encon tra em plena execução, e que envolve a participação
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambi ente (PNUMA), da Organização dos Estados Ameri canos (OEA), dos Governos dos Estados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, bem
como de empresas públicas, universidades e organi zações da sociedade civil.
Dentre os múltiplos objetivos do Projeto mere cem destaque a identificação e a quantificação do
grau em que as atividades terrestres e a regulariza ção do rio influenciam a hidrologia, a qualidade da
água, especialmente o transporte de sedimentos e
nutrientes, a pesca e a ecologia aquática em todo o
sistema; a obtenção de dados quantitativos para a determinação de ações estratégicas destinadas a otimi zar o uso múltiplo dos recursos hídricos na bacia; o
mapeamento da região, com vistas à determinação
das prioridades e das condições de utilização da ter ra, além do estabelecimento de um sistema de aloca ção do uso das águas.
Vale destacar, finalmente, a iniciativa da Codevasf, representada pelo lançamento, no final de 2001,
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de três editais para a contratação de estudos de viabilidade, com vistas à implantação de barragens de re gularização nas bacias dos rios Paracatu, Urucuia e
das Velhas. Infelizmente, ainda não foram alocados
os recursos necessários à efetivação desses estudos.
3.7 Questões Sociais e Mobilização
Conforme já apontado em outro capitulo desse
relatório, o problema da pobreza, agudo na maior par te da bacia do rio São Francisco, assume claro perfil
de miséria ru ral na região do semi-árido. A Comissão
compreende que o Projeto de Revitalização não
pode, de modo algum, limitar-se aos aspectos estritamente ambientais, devendo contemplar ações que,
direta ou indiretamente, contribuam para a superação
desse quadro social. Além disso, é consensual a no ção de que a defesa do meio ambiente torna-se extremamente problemática quando a quase totalidade da
população vive em condições de exclusão social.
Daí porque a Comissão defende, de modo incisivo, a expansão da agricultura irrigada em toda a bacia, por sua elevada capacidade de gerar oportunidades de emprego para a mão-de-obra local, principalmente no tocante ao segmento representado pela fruticultura. Nessa esfera, os órgãos governamentais,
especialmente a Codevasf, devem incentivar o estabelecimento de projetos voltados para pequenos produtores rurais, junto a pólos de agricultura empresarial, de modo a possibilitar o aproveitamento de economias externas, principalmente no tocante a estruturas
de comercialização e de assistência técnica.
O estabelecimento de projetos agrícolas dessa
natureza faz-se particularmente necessário nas áre as que margeiam o rio São Francisco, a jusante da represa de Xingó, uma vez que o sistema tradicional de
agricultura, baseado na irrigação natural pelas cheias
que ocorriam anteriormente, deixou de existir após o
estabelecimento do complexo de represas. Iniciativas
dessa ordem podem representar o passo inicial para
uma reconversão econômica da região, ainda que li mitada, em face desse novo quadro, que certamente
é irreversível.
No tocante à pesca tradicional, base de sustento de grande parte da população ribeirinha, a Comissão constata um quadro caracterizado por decadência, resultante não só da degradação ambiental no
rio, dos efeitos negativos das represas sobre a migração e a reprodução dos peixes e, também, da pesca
predatória que se perpetua pelas condições de miséria local e pelas evidentes deficiências nos instrumentos de fiscalização.
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A CEMIG tem apoiado a piscicultura no São
Francisco, por meio de convênios com a Codevasf e
projetos de pesquisa com diversas universidades brasileiras, do que resultaram cerca de 400 trabalhos ci entíficos. Tem promovido a produção anual de 300 mil
alevinos, realizado cursos anuais de aqüicultura, es tabelecido estruturas para transposição de cardumes
e já realizou cerca de quarenta projetos comunitários
de repovoamento de rios com espécies diversas da
fauna etiológica.
A Codevasf desenvolve um programa voltado
para a implantação de pólos de aqüicultura e pesca
para a produção comercial de pescado. As pesquisas
têm sido desenvolvidas por uma rede constituída por
seis estações de piscicultura. Esse trabalho tem gerado tecnologias para a produção de alevinos e cultivo
de peixes, cursos para capacitação de técnicos, edição
de publicações técnicas e fornecimento de matrizes.
A Codevasf já detém a tecnologia para o cultivo
intensivo de peixes nos canais de irrigação e para a
criação em tanques-rede nos rios e nos grandes re servatórios. A instituição, inclusive, já identificou cinco
áreas com grande potencial para se transformarem
em pólos de aqüicultura, desde o norte de Minas Ge rais até o baixo São Francisco; considera, inclusive,
que essa última região detém condições de transfor mar-se no maior pólo de piscicultura em águas interi ores na América Latina.
As evidências indicam, todavia, que esse poten cial ainda continua praticamente sem aproveitamen to, pois a exploração comercial é incipiente. Só recen temente teve início a implantação de atividade empre sarial de aqüicultura em larga escala no pólo de Paulo
Afonso, com a participação de associações de criado res de peixes.
Enquanto perdura esse quadro, é essencial que
se garanta a sobrevivência da pesca artesanal, devendo o Projeto de Revitalização contemplar estraté gias de apoio aos pescadores, principalmente com
respeito a cooperativismo, comercialização e segu ro-desemprego.
Nesse aspecto, vale ressaltar que, durante au diência pública no último trimestre de 2001, esta Co missão instou o representante do Ministério do Traba lho e Emprego, no sentido de que fosse realizado es forço especial, com vistas a agilizar o pagamento do
seguro-desemprego a que os pescadores artesanais
fazem jus durante o período de defeso, evitando atra sos na publicação de portarias do Ibama que defen dem esse período, bem como providências que sim plifiquem a obtenção de registro de pescador profissi onal. Além disso, foi enfatizada a dificuldade repre -
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sentada pela inexistência de agências bancárias em
muitas comunidades.
Em resposta a esses problemas, alterações foram introduzidas, recentemente, em todo o sistema
de pagamento desse seguro, que agora pode ser realizado não só em agências da Caixa Econômica Fe deral (CEF), mas também em casas lotéricas e em
estabelecimentos denominados Caixa-Aqui. Além
disso, um representante da CEF visitará as colônias
de pescadores para cadastramento de pescadores e
concessão de cartões magnéticos.
Ainda com respeito à pesca artesanal, cabe
mencionar a necessidade de assegurar proteção
para uma área próxima à foz do rio São Francisco,
com predominância de mangues e diversas ilhas próximas às cidades de Brejo Grande e Ilha das Flores,
no Estado de Sergipe. Essa área, caracterizada por
ausência de poluição, abriga uma grande variedade
de pescado e sustenta uma grande população de
pescadores artesanais. Apresenta, ainda, grande potencialidade turística e amplas possibilidades para o
desenvolvimento da piscicultura. Com vistas a garantir proteção ambiental a essa área, permitindo que
seja mantida, em bases sustentáveis, a pesca ar tesanal, a Comissão considera importante estabelecer
uma área de proteção ambiental (APA) na região, que
desempenhe o papel de corredor ecológico entre a
APA de Piaçabuçu, em Alagoas, e a Reserva Ecológica de Santa Isabel , em Sergipe.
No tocante ao envolvimento da sociedade, percebe-se que, em comparação com algumas outras regiões, ainda são incipientes, na bacia do São Francisco, o grau de mobilização social e as iniciativas em
educação ambiental com respeito à defesa dos recursos hídricos.
Em Santa Catarina, por exemplo, já existem
onze comitês de bacias hidrográficas em funcionamento. Além disso, o estado distribuiu, a todas as prefeituras, uma cartilha intitulada “Comitês de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Estado de Santa
Catarina – Um esforço de todos para preservar as
águas catarinenses”, com o propósito de estimular a
criação de novos comitês.
Na mesma Unidade da Federação vem sendo
desenvolvido o programa estadual de educação am biental, em cujo âmbito foi formulado um plano estratégico. O programa possibilitou a capacitação de mais
de mil professores, técnicos e lideranças comunitárias para atuarem como agentes multiplicadores no
processo de educação ambiental.
Em Minas Gerais, o Comitê do Rio Doce foi criado, oficialmente, em abril do presente ano, sendo fir-
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mado, para sua implantação, convênio entre a ANA e
uma organização não-governamental – o Movimento
Pró-Rio Doce. Ocorre que, antes mesmo da criação
desse comitê federal, já tinham sido instituídos comi tês estaduais nas sub-bacias dos rios Caratinga, Piracicaba e Santo Antônio.
A Comissão reconhece, todavia, que começa a
ganhar corpo um processo de mobilização da socie dade em alguns dos estados que compõem a bacia
do rio São Francisco.
Cerca de vinte entidades que integram o Fórum
Permanente de Defesa do Rio São Francisco reuni ram-se em março do presente ano, em Salvador (BA),
reivindicando maior participação da sociedade civil
no comitê de bacia do rio.
Deve ser mencionado, ainda, o 1º Encontro dos
Comitês SOS Velho Chico do Oeste da Bahia, realiza do em abril de 2002, no Município de Barreiras (BA), e
a promoção, em paralelo, do 1º Seminário de Revitali zação do Rio São Francisco. Movimento criado na
fase mais aguda da seca de 2001, o SOS Velho Chi co, agora transformado em uma organização não-go vernamental, já dispõe de mais de três dezenas de
comitês instalados em Municípios do vale do São
Francisco, visando à conscientização e à mobilização
da população barranqueira em defesa do rio. A ado ção de um estatuto, em junho do presente ano, mar cou a oficialização do SOS Velho Chico.
Por meio de parcerias entre o Ibama e outros ór gãos federais e estaduais, alguns projetos de educa ção ambiental já estão sendo desenvolvidos na bacia.
No âmbito dessa iniciativa, dois projetos encon tram-se em andamento no Estado da Bahia: o Projeto
de Assentamento Rio de Ondas, localizado na Fazen da Destilaria Rio de Ondas, a 130 km da cidade de
Barreiras, envolvendo três vilas e ocupando uma área
total de 12 mil hectares e o Projeto Lago Sobradinho,
que busca mobilizar a comunidade ribeirinha para a
superação dos conflitos decorrentes da inundação da
área do lago, com a debilitação da base produtiva li gada à atividade pesqueira e à agropecuária de sub sistência. Em Minas Gerais, o já citado projeto de educação ambiental, realizado na região de Lagoa da
Prata, aponta para essa nova tendência.
3.8 A Questão dos Recursos Financeiros
Relatório elaborado pelo Comitê Gestor, em
abril do corrente ano, mostra um quadro desalentador
com respeito aos recursos financeiros efetivamente
aplicados, em 2001, no Projeto de Conservação e Revitalização do Rio São Francisco. Ali é veiculada a in formação de que foram previstos recursos no mon -
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tante de R$70 milhões para esse projeto, consignados, originalmente, ao Ministério da Integração Nacional (Ml). Desse total R$40 milhões foram repassados ao MMA, tendo havido aplicação efetiva de
R$39,41 milhões, o que corresponde a uma execução
de 98,5% dessa parcela.
Dos R$30 milhões que permaneceram a cargo
do Ministério da Integração foram aplicados apenas
R$970 mil, o que corresponde a uma execução de
apenas 3,2%!
Além dessa dotação especifica, deve-se fazer referência a um montante adicional de R$25 milhões originários de ações desenvolvidas em quatro programas
do Plano Plurianual: Nossos Rios: São Francisco e
Pró-Águas Gestão (MMA), Desmatamento e Oueimadas (Ibama) e Brasil Joga Limpo (Secretaria de Qualidade Ambiental em Assentamentos Humanos – SQA),
bem como por intermédio do Fundo Nacional do Meio
Ambiente (FNMA). Ocorre que a quase totalidade des se montante foi destinada a obras de saneamento dis seminadas por todo o território nacional e apenas uma
parcela muito reduzida teve vinculo direto com obras e
serviços na bacia do rio São Francisco.
A insignificância dos recursos destinados ao
Projeto de Revitalização pode ser ilustrada pelo fato
de que, conforme informações da Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional, somente a
construção da estação de tratamento de esgotos do
ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, demandará investimentos de R$100 milhões.
Mas se no primeiro ano do Projeto os recursos
foram escassos, para 2002 eles são ainda mais reduzidos, uma vez que o Orçamento da União contempla
uma dotação de apenas R$55,7 milhões especificamente para o Programa de Revitalização, distribuídos
da seguinte forma: MMA – R$12,6 milhões; ANA –
R$24 milhões; MI – R$18,7 milhões; Codevasf –
R$0,4 milhão. Ao final do primeiro quadrimestre pou co mais de 10% dos recursos tinham sido objeto de
empenho.
Deve-se reconhecer, é claro, a existência de outras previsões orçamentárias para implantação e ampliação de obras de infra-estrutura hídrica, no âmbito
do MI, dos quais R$27,4 milhões destinados ao Estado da Bahia e R$16,4 milhões para o Estado de Minas
Gerais, e uma dotação de R$18,4 milhões para a Política Nacional de Recursos Hídricos, na esfera do
MMA. Certamente uma parcela dessas aplicações
poderá trazer benefícios para a Bacia do São Francisco, mas não são, contudo, recursos específicos.
Esses fatos demonstram, de modo inequívoco,
o caráter vital da Proposta de Emenda à Constituição
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(PEC) nº 27, de 2001, iniciativa liderada pelo Senador
Antônio Carlos Valadares, que acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
fim de instituir o Fundo para a Revitalização Hidroam biental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco, com vigência por vinte anos, a ser
constituído por cinco décimos por cento do produto
da arrecadação dos impostos de competência da
União, deduzidas as vinculações ou participações
constitucionais. Na justificativa que acompanha a proposta, estima-se a geração de uma receita de R$210
milhões de reais por ano, em valores de 2000.
Apresentada em 23 de agosto de 2001, a PEC nº
27 foi aprovada, em primeiro turno no Senado, em de zembro do mesmo ano e, em segundo turno, em abril
do ano corrente, tendo sido já remetida à Câmara dos
Deputados, onde tramita sob nº 524, de 2002. Eviden temente, uma apreciação célere da matéria na Câma ra só poderá ser assegurada por meio de uma maciça
mobilização de todos os segmentos da sociedade nos
estados abrangidos pela bacia do São Francisco.
Restrições orçamentárias, na forma de limites
para empenho dos créditos previstos para 2002, já
estão comprometendo a implantação de vários dos
projetos de irrigação desenvolvidos pela Codevasf.
Os sérios problemas decorrentes da presente redu ção no volume de recursos manifestam-se, por exemplo, nos projetos Baixio de Irecê, Salitre e Vale do Iuiú,
no Estado da Bahia.
No caso do Projeto Baixio de Irecê, previa-se a
operação dos primeiros 1.478 hectares irrigados em
setembro do presente ano. Com o novo teto de recur sos será possível, apenas, a conclusão das obras ci vis e do suprimento de energia elétrica, bem como o
fornecimento de parte dos equipamentos necessári os. Mas essa primeira etapa não mais poderá entrar
em funcionamento no presente ano.
Com referência ao Projeto Salitre, a operação
dos primeiros 977 hectares, também prevista para se tembro deste ano, não mais ocorrerá. Segundo infor mações da Codevasf, o final da implantação desses
dois projetos ficara postergado para 2003 ou 2004.
No Projeto Vale do Iuiú, a aquisição de terras sofrerá sensível atraso, de modo que a efetiva implanta ção deverá ocorrer somente em fins de 2003 ou em
2004.
O Comitê Gestor do Proágua Semi-árido apro vou, em março do presente ano, o Plano Operativo
anual para 2002 (POA 2002), com aplicação prevista
de R$124 milhões em obras de infra-estrutura hídrica
e projetos de gestão da água. Desse total, R$44 mi lhões serão aplicados em desenvolvimento institucio -
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nal dos órgãos gestores de recursos hídricos, bem
como no desenvolvimento e aplicação de legislação e
instrumentos de política, tais como a outorga e a co brança referentes à água. Os R$80 milhões restantes
serão destinados a obras na área de infra-estrutura
hídrica.
O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2003 (PLDO 2003) demonstra, claramente, que
o Projeto de Revitalização não representa, efetivamente, uma prioridade governamental. Para as obras
desse projeto, incluído no programa Proágua
Infra-Estrutura, o PLDO contempla a execução física
de apenas 1%, situação que, se mantida, demandaria
um século para a realização de todo o trabalho.
Para fazer frente a essa e outras claras deficiências nas previsões orçantentárias, com respeito às
obras necessárias à revitalização do rio São Francisco, mostra-se indispensável, pois, cada vez mais, a
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional
que cria um fundo, vinculando recursos à Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco.
4 A Implantação do Comitê de Bacia do rio São
Francisco
Esta Comissão está convencida de que o estabelecimento, em termos definitivos, do Comitê de Bacia, previsto na legislação de recursos hídricos, como
foro amplo e democrático, reveste-se da mais alta prioridade para a discussão e a busca de soluções para
os graves desafios envolvidos na gestão das águas
na bacia do São Francisco.
Após o decreto de sua criação, o passo inicial foi
dado pela Portaria nº 367, de 4 de outubro de 2001,
do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, por
meio da qual foram designados os dezenove membros da diretoria provisória, englobando representantes do Mima, da ANA, dos estados, dos usuários de
recursos hídricos (agricultores, Chesf e Associação
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento),
da sociedade civil (União das Prefeituras da Bahia,
Projeto Manuelzão e Fórum em Defesa do rio São
Francisco) e do Ceeivasf.
Como resultado dos trabalhos desenvolvidos por
essa diretoria provisória, ficou decidido que, em sua
forma definitiva, o comitê seria constituído por até sessenta pessoas, das quais 40% representando o setor
público, 40% os usuários e 20% a sociedade civil.
Ainda com vistas à implantação do comitê, foi
firmado convênio entre a Agência Nacional de Águas
(ANA) e o Instituto Manoel Novaes para um amplo trabalho de mobilização social, envolvendo usuários, so-

260
26318 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

ciedade civil e poderes públicos municipais, estadua is e federal.
Com base em decisão tomada na segunda reu nião da diretoria provisória do Comitê do rio São Francisco, em abril do presente ano, foram realizadas, no
período maio-junho, reuniões regionais de mobiliza ção em diversos municípios, seguidas por reuniões
plenárias estaduais e final. Como coroamento desse
processo, foi aprovada pela diretoria, em julho deste
ano, a composição do comitê, constituído por sessen ta membros, assim distribuídos: usuários – 24; organi zações civis – 16; Poder Público – 20 (Estados – 7;
Municípios – 8; União – 5). No tocante à representa ção dos usuários, foram contemplados os seguintes
setores, com representantes dos diversos estados:
abastecimento e esgoto urbano (6), indústria e mine ração (5), irrigação e agropecuária (6), setor hidroviá rio (2), pesca, turismo e lazer (3) e hidreletricidade
(2).
Faltando apenas a nomeação desses represen tantes, existe a convicção de que o Comitê de Bacia
estará constituído, em sua forma definitiva, ainda no
presente ano.
5. Conclusões e Recomendações
As atividades realizadas pela Comissão de
Acompanhamento do Projeto de Revitalização do rio
São Francisco, as informações levantadas, os estudos existentes e o conhecimento acumulado sobre a
Bacia Hidrográfica, particularmente os aspectos exa minados ao longo de um ano e meio de trabalho, pos sibilitam adotar as seguintes conclusões e recomen dações:
Política de Revitalização
a) Prioridade
1. O fato de que tenha sido reduzido o risco de
“apagão” no sistema elétrico brasileiro não permite
ainda o gerenciamento do reservatório de Sobradi nho em horizonte temporal superior a um ano. No momento em que se encerram os trabalhos desta Co missão, o volume de água nesse reservatório corres ponde a somente 13,6% de sua capacidade útil, fato
que demonstra, claramente, a vulnerabilidade do sis tema de geração de energia no submédio São Fran cisco, principal responsável pelo abastecimento energético do Nordeste. Deve-se reconhecer, ainda, que
mesmo esse nível tão reduzido só foi alcançado me diante transferência inter-regional de energia, fato
que demonstra a insuficiência do volume de água na
Bacia.
Por isso, e considerando que o setor energético
não é o único nem, provavelmente, o mais importante
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usuário nessa bacia, a Comissão externa sua preocupação quanto à baixa prioridade que tem sido concedida ao Projeto de Conservação e Revitalização do
rio São Francisco. Entende ser necessário reiterar a
urgência desse projeto, pelo fato de terem sido reduzidos a valores irrisórios os recursos a ele destinados
no corrente ano, bem como na Proposta Orçamentária para 2003. Este alerta justifica-se, ainda, pela persistência de um cenário caracterizado por contínua
degradação ambiental, descontrole sobre a captação
e o uso da água, falta de consciência coletiva quanto
à gravidade do problema e necessidade de assegurar
a perenidade do São Francisco e seus afluentes.
Em face da cultura imediatista da Administração
Pública brasileira, sabemos quanto é difícil manter o
sentimento de urgência, a noção de prioridade e a
percepção de relevância, em um projeto de longo prazo, custo elevado e resultados progressivos, cujos benefícios se destinam, sobretudo, às futuras gerações.
Daí a necessidade de reiterar, uma vez mais, a impor tância do Projeto, cujo reconhecimento levou à criação desta Comissão Especial no Senado Federal.
É indispensável, pois, que haja um claro com promisso do Governo e da sociedade com a preservação do Velho Chico.
b) Recursos
2. A Comissão sente-se no dever de alertar a sociedade brasileira para o fato de que as dotações orçamentárias para o presente exercício (2002), bem
como as previsões contidas na Proposta Orçamentária para 2003, pela irrelevância do volume de recursos envolvidos, comprometem a execução do Projeto
de Conservação e Revitalização da Bacia do Rio São
Francisco.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003,
aprovada a proposta oriunda do Poder Executivo, prevê apenas 1% de execução física dos trabalhos necessários para a referida revitalização, no âmbito do
Ministério da Integração Nacional. Esse ritmo implica
a necessidade de um século – quatro gerações – para
a execução do Projeto!
As condições do “Velho Chico” não suportarão
prazo tão longo, condenando-o definitivamente.
3. A Comissão também denuncia a falta de responsabilidade do Ministério da Integração Nacional que,
no exercício de 2001, aplicou apenas 3,2% da dotação
disponível (no montante de R$30 milhões), desviando
para
outras
finalidades nada menos
que
R$29.030.000,00 dos parcos recursos de que dispunha
para o Projeto de Conservação e Revitalização da Ba cia Hidrográfica do Rio São Francisco, denotando des -
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caso e falta de prioridade, no mesmo ano em que ele
havia sido criado, por ato do Presidente da República,
com dotação decorrente de crédito especial.
4. Esta situação e este tratamento impõem a
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
27, de 2001, do Senado Federal (nº 524, de 2002, na
Câmara dos Deputados), que institui o Fundo para a
Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, com vinte
anos de duração, a ser constituído por cinco décimos
por cento do produto da arrecadação de impostos de
competência da União, após deduzidas as vincula ções ou participações constitucionais (anexo 1).
Após aprovação pelo Senado, a proposição foi
remetida à Câmara dos Deputados, onde acaba de
ter sua admissibilidade aprovada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Redação daquela Casa, em
um processo cujo término tornará o Projeto de Revita lização do Rio São Francisco imune às mudanças e
aos humores de governos e ministros.
5. Por oportuno, ressalte-se que tanto o Ministé rio do Meio Ambiente quanto a Agência Nacional de
Águas aplicaram integralmente, no exercício de 2001,
os recursos que lhes foram destinados para a Con servação e Revitalização da Bacia do Rio São Fran cisco, tendo ainda, inclusive, agregado recursos de
sua programação geral.
6. A Comissão enfatiza a disponibilidade de re cursos contratados pelo Governo Federal junto ao
Banco Mundial, no âmbito do programa Proágua –
Semi-Árido, da ordem de US$ 300 milhões, destina dos ao Nordeste brasileiro, inclusive e explicitamente
para a gestão dos recursos hídricos na bacia do rio
São Francisco, como fonte adicional a ser utilizada
para o financiamento do Projeto de Revitalização e
operação do respectivo Comitê de Bacia.
7. Do mesmo modo, a Comissão destaca a im portância de que sejam assegurados, pelo Governo
Federal, os recursos de contrapartida nacional neces sários à tempestiva finalização dos estudos referen tes ao Projeto São Francisco, em execução pela
Agência Nacional de Águas, com apoio do Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
e da Organização dos Estados Americanos (OEA) e
com recursos do Fundo Mundial para o Meio Ambien te (GEF), em face da necessidade da produção de conhecimento adequado sobre a Bacia e a identificação
de alternativas para o equacionamento dos seus pro blemas.
8. Ainda nesse campo, considera a Comissão ser
necessário aperfeiçoar a legislação de recursos hídricos, no sentido de vincular as receitas decorrentes da
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cobrança pelo uso da água em uma bacia hidrográfica à
utilização na mesma bacia, para execução do seu plano
de serviços e obras. Nesse aspecto, cumpre destacar a
apresentação, por esta Comissão, do Projeto de Lei do
Senado nº 240, de 2002 (anexo II).
9.A Comissão julga ainda que, no âmbito do
Projeto de Revitalização, o Poder Executivo concede
ênfase demasiada aos problemas de saneamento.
Isto se verifica não só no texto do decreto de sua criação, como também ficou claramente refletido na dis tribuição de recursos para 2001. Julgamos que o Po der Público já dispõe de importantes programas e diferentes fontes de recursos para as indispensáveis
ações de saneamento básico, não se justificando
que, dos parcos valores destinados à revitalização,
parcela tão significativa seja destinada a esse segmento.
Cenário Institucional
a) Articulação
10. Embora existam várias agências governamentais com atuação na Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco, a exemplo de órgãos como Chesf, Cemig, Codevasf, Ahsfra e Franave, é visível a desarticulação existente entre elas, gerando conflitos de in teresse, à medida que avançam no cumprimento dos
seus propósitos específicos, aumentando o consumo
de água em um momento em que ela começa a se
tornar escassa. De outra parte, os órgãos nacionais e
estaduais de meio ambiente, de recursos hídricos e
de desenvolvimento florestal não cumprem com efi ciência seu papel de controle e fiscalização, gerando
degradação e acumulando problemas.
Destaque-se a recente instituição da Agência
Nacional de Águas (ANA) que, dentre os rios da
União, priorizou o São Francisco, reconhecendo, as sim, sua importância estratégica para o País.
Nossa expectativa é de que a implantação definitiva do Comitê de Bacia, vinculado à ANA, possibilite a administração dos conflitos e possibilite o controle adequado sobre as águas do rio, com a formulação
de uma clara política de preservação do curso d’água.
11. A Comissão se manifesta preocupada quanto à proposta de reestruturação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (CHESF), de modo a criar
uma Companhia Energética e de Desenvolvimento
Hídrico do Nordeste, pois essa nova empresa não te ria experiência na gestão de recursos hídricos e sua
área de concessão não incluiria o trecho mineiro do
rio São Francisco (sob concessão da CEMIG), de
onde provêm 70% do volume de água da Bacia. É
preciso, também, estabelecer mecanismos de supe-
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ração do conflito resultante do fato de que a empresa
se tornaria gestora, mas continuaria sendo a principal
usuária dos recursos hídricos da bacia.
12. Propõe que, se concretizada, essa nova
Companhia incorpore também as atividades de irriga ção, ora a cargo da Codevasf, empresa esta que atua
não só em toda a bacia hidrográfica do rio São Fran cisco – a mais importante do Nordeste –, como tam bém na bacia do Parnaíba, recém-incorporada à sua
área de atuação.
13. Qualquer que venha a ser o arranjo organi zacional adotado em relação aos diversos órgãos, entidades e empresas públicas federais, é indispensável
uma visão de conjunto da bacia hidrográfica, uma
abor&u~em integrada dos diversos aspectos envolvi dos – irrigação, geração de energia, navegação, pes ca, turismo e compromisso com o seu desenvolvi mento sustentável. Em qualquer hipótese, há a ne cessidade e a conveniência de se estabelecer uma
agência pública de desenvolvimento para a bacia do
São Francisco, percepção já existente na Assembléia
Constituinte de 1946, e que se perdeu ao longo do
tempo.
b) Nova Geografia
14. Em virtude da progressiva diferenciação so cioeconômica e ambiental que vem ocorrendo ao lon go do rio São Francisco, deflagrada principalmente a
partir da formação do lago de Sobradinho e da cons trução da barragem de Xingó, a comissão acredita
estarem ultrapassados os atuais limites do médio,
submédio e baixo rio São Francisco.
Com base nessa observação, julga que seria
muito proveitosa uma ampla discussão pelos meios
acadêmicos e administrativos com vistas a atualizar
esses limites, considerando, principalmente:
a) a nova realidade criada com a formação do Lago de Sobradinho, com sua extensão de 300 km, como uma nova e específica unidade ao longo do rio que, por suas
características e dimensões, requer uma
abordagem par ticular;
b) a integração do trecho Paulo Afon so-Xingó ao submédio São Francisco, em
face do enchimento do canyon, dando uma
nova configuração a essa área e pelo fato
de a realidade do baixo São Francisco ter ficado bastante diferenciada após a construção da barragem de Xingó.
c) Providencias Emergenciais
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15. A comissão reitera a necessidade de que se
realize, imediatamente, um trabalho de articulação, a
ser coordenado pela Agência Nacional de Águas
(ANA), envolvendo a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), a Companhia de Desenvolvimento
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), a Companhia Hidroelétrica do São Francisco
(CHESF) e a Companhia Energética de Minas Gerais
(CEMIG), visando definir, em toda sua amplitude, a
estratégia e a política de novos represamentos de
usos múltiplos, com ou sem aproveitamento energético, a serem implantados na bacia do rio São Francisco, tendo por objetivo a regularização da vazão do rio
e sua potencialização.
16. Reafirma, também, a importância e a urgência da iniciativa assumida pela Agência Nacional de
Águas (ANA) no sentido de coordenar estudos, junto
com Aneel, Cemig, Chesf e ONS, com vistas a definir,
de imediato, uma estratégia de política operacional
para o setor de geração de energia na bacia hidrográfica do São Francisco, de modo a assegurar a otimização do uso de águas, inclusive com vistas a preservar
e garantir condições de navegabilidade entre Pirapora(MG) e Juazeiro(BA)/Petrolina(PE) e proporcionar
segurança ao funcionamento dos projetos de irrigação.
Recuperação Ambiental e Desenvolvimento Sus tentável
a) No Baixo São Francisco
17. A comissão propõe que o Governo Federal,
através do Ministério da Integração Nacional, promova, com prioridade absoluta, a elaboração de um piano de recuperação ambiental para o baixo São Fran cisco, no trecho entre Xingó e a foz do rio, de modo a
corrigir os problemas surgidos a partir da implantação
da hidroelétrica de Xingó. Referido plano deve envolver os governos estaduais de Alagoas e Sergipe, visando também a geração de alternativas de renda
para a população daquela área da Bacia.
18. Que a Agência Nacional de Águas, no âmbi to das atividades que vêm sendo realizadas pelo Projeto São Francisco, inclua estudo que objetive examinar, junto com os efeitos sobre a fauna, ictiológica as
lagoas marginais, os perímetros de irrigação e a geração de energia, a viabilidade técnica de uma “cheia
artificial” anual, a ser provocada no baixo São Francisco, pelo aumento da vazão do rio para quatro mil metros cúbicos por segundo, a partir de Xingó, durante
sessenta dias ao ano, nos meses de fevereiro e março, para restabelecer as condições ambientais e pos sibilitar a execução de uma política de desenvolvimento para o baixo São Francisco.
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19. Sugere, de imediato, o estabelecimento,
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recur sos Naturais Re nováveis (Ibama), de uma Área de
Proteção Ambiental (APA) federal, englobando os
manguezais e as ilhas situadas no estuário do rio
São Francisco, envolvendo os municípios de Brejo
Grande, Ilha das Flores e Pacatuba, no estado de
Sergipe. São cerca de 10.000 ha, com cerca de
95% no estado de Sergipe, ainda desprovidas de
qualquer fonte poluidora e onde a população vive
da pesca de subsistência.
Além da função de proteção ambiental, essa
APA atenderá ao propósito de proteger a reprodução
do caranguejo, fomentar a ostreicultora, promover o
desenvolvimento do ecoturismo e formar um corredor
ecológico com a APA de Piaçabuçu, em Alagoas, e a
Reserva Biológica de Santa Isabel, em Sergipe.
b) No Lago de Sobradinho
20. Em face da grande superfície do lago de Sobradinho, que apresenta elevada taxa de evaporação,
recomenda a comissão que a Agência Nacional de
Águas avalie a cota mais adequada para operação da
barragem, tendo em vista que, ao se passar de uma
cota de 389,0 metros sobre o nível do mar (msnm)
para 392,5 msnm, a superfície do lago se eleva de
2.907 para 4.241 km2, com uma expansão de mais
32% na área inundada.
A grande variação registrada na cota do lago
prejudica sobremaneira as populações ribeirinhas
que, com freqüência, vêem-se afastadas, por vários
quilômetros, do limite do espelho d’água, do que re sultam graves prejuízos para suas lavouras, especial mente para projetos de irrigação comunitária e mes mo para o abastecimento humano.
Também as lavouras ali cultivadas durante a vazante, que são de ciclo curto – pelo caráter temporá rio desse fenômeno – e que envolvem o uso intensivo
de defensivos, terminam por contaminar as águas,
exigindo atenção especial por parte dos órgãos de fo mento e fiscalização, no sentido de uma adequada
orientação.
21. Do mesmo modo, tendo em conta a grande
extensão do Lago, suas características e vulnerabili dade, urge que seja implementado um plano de de senvolvimento sustentável especifico para esse seg mento do rio, considerando as populações situadas
às suas margens, que foram deslocadas em face da
construção da barragem e ainda hoje padecem, nos
momentos de baixa do nível das águas, sem estabili zar as suas atividades econômicas e os seus referen ciais sociais e culturais.
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c) No Alto São Francisco
22. A Aneel está inventariando o trecho a mon tante de Três Marias, o que inclui a avaliação dos
aproveitamentos de Pompeu e Retiro Baixo. E preciso, no entanto, e recomenda-se à ANA, convênio com
o Estado de Minas Gerais, idêntico ao realizado com
o Estado da Bahia (que deu origem ao Plano Piloto de
Revitalização), tendo por objeto a identificação, o es tudo e o dimensionamento das medidas necessárias
no trecho a jusante de Três Marias e, muito especialmente, com respeito a Pirapora e região, de modo a
permitir a elevação das vazões defluentes no curso
principal do rio, tendo em vista o porto daquela cidade
e os diques de proteção ali existentes.
As flutuações diárias de vazões atualmente re gistradas (cerca de 800 mm), o elevado volume de espera do reservatório de Três Marias (25% da capacidade útil) e as limitações com que operam os seus
vertedores, constituem fatores que provocam erosão
nas margens, instabilidade no leito natural do rio e insuficiência de vazões para a navegação.
23. Também essa área requer um plano de recuperação ambiental, posto que o alto São Francisco representa a área com mais intensa ocupação urbana,
cidades de maior porte e presença de atividades in dustriais e minerais e é, sem dúvida, em toda a Bacia,
aquela em que se manifestam os mais elevados níveis de poluição. Aqui, sim, existem problemas com a
qualidade das águas.
Uma visão integrada dessa área faz-se necessária, pela importância estratégica de que se reveste,
por envolver a nascente do rio e, ao contribuir com o
maior volume de água para a Bacia, suprir com recursos hídricos o semi-árido, região para onde o rio se
destina.
Políticas Setoriais
a) Política Florestal
24. A Comissão manifesta sua grande preocupação com a agressão que vêm sofrendo os remanescentes de mata nativa na área da Bacia, especialmente no alto e no médio São Francisco, território dos
Estados da Bahia e de Minas Gerais, tanto do bioma
cerrado quanto da própria caatinga, por força da de manda de carvão vegetal por parte da indústria de
ferro gusa localizada em Minas Gerais.
E urgente que seja atribuída prioridade à manutenção e à constituição de novas florestas plantadas
na área da bacia do rio São Francisco, nos Estados de
Minas Gerais e Bahia, para reduzir o efeito devastador
que a produção de carvão vegetal vem exercendo.
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25. Que o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, em articulação com o Bndes e o Iba ma, despertem para a imediata e urgente necessida de do estabelecimento de uma política de refloresta mento voltada para o setor de ferro gusa. Busca-se,
com isso, evitar que a redução na área das florestas
plantadas venha a ampliar ainda mais a pressão existente sobre as matas nativas, que ainda hoje atendem
a 30% da demanda, percentual que tende a se elevar
na medida em que se reduz o estoque de florestas
plantadas.
O Meca nis mo do De senvolvimento Lim po,
ins ti tu í do pelo Proto co lo de Kyoto, pode consti tu ir
uma fonte adici o nal de re cur sos para o setor, com
re du ção de custos e, des sa for ma, não ape nas
par ti ci par dos esforços para controle do aque ci mento global como prote ger o meio ambi en te na
ba cia do São Francisco.
26. Também, que o Mi nistério da Agri cultura,
Pe cuá ria e Abastecimento, em ar ticulação com as
Se cre ta ri as Estadu a is de Agri cul tu ra, no âmbito
das políticas de fomento flo restal, pro movam uma
clara po lítica de re flo res ta men to econômico, para
autoconsumo, nas pro priedades agrícolas, culmi nando com a suges tão de um mo delo ope racional mente efi caz para reflo res ta men to em pro pri e da des ru rais.
Por oportuno, sugere-se estabelecer, de imedia to, a ampliação do Pronaf Florestal para a área da ba cia do rio São Francisco, devido à importância estra tégica da preservação desse curso d’água para o
semi-árido nordestino.
b) Conservação dos Solos e Preservação das Ve redas
27. Aliás, é visível a falta de integração do Minis tério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento
às ações governamentais para conservação e revita lização da bacia hidrográfica do rio São Francisco.
Neste sentido, além da questão florestal, já
abordada, cabe uma atenção especial do Programa
Nacional de Conservação de Solos, expandindo sua
atuação, com prioridade absoluta à área da bacia hi drográfica do rio São Francisco, para estimular práticas tais como terraceamento em nível, plantio direto e
construção de pequenas barragens em propriedades
rurais, e o planejamento das microbacias, visando a
disseminação desse manejo, em articulação com os
órgãos estaduais de extensão rural, visando sobretu do a preservação das veredas na área do Cerrado,
nascentes que são dos afluentes da margem esquer da do rio.
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c) Aqüicultura e Pesca
28. Recomendar aos governos estaduais e à
Codevasf que, considerando a existência de um grande contingente de pescadores artesanais ao longo da
bacia, observem a evolução da atividade de aqüicultura em desenvolvimento na região de Paulo Afonso e
estudem as possibilidades de sua adoção em outras
áreas do rio, especialmente no lago de Sobradinho.Devem ser abordadas entre outras, as questões
referentes a tecnologia, asso ciativismo, organização
de produtores, mercados e atração de capitais para o
setor, visando remover os principais entraves à implantação de uma efetiva piscicultura comercial de
grande porte na bacia, como base para a absorção da
mão-de-obra pesqueira prejudicada pela alteração
das condições biológicas de reprodução dos peixes
ao longo do rio.
Ações articuladas entre o SOS Velho Cinco e o
governo do Estado da Bahia já deram início a um projeto piloto de criação de peixes em tanques-rede nessa área.
29. A Comissão registra a presteza com que o
Ministério do Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal (CEF) reagiram às gestões por ela realizadas, com vistas à viabilização e agilização do pagamento do seguro-desemprego aos pescadores artesanais durante o período de defeso.
Uma das solicitações foi no sentido de que fosse
viabilizado o pagamento do referido seg ir~ por meio
das casas lotéricas (e agora também do Caixa Aqui),
pois a CEF, única instituição responsável por esse pagamento despeito de sua vasta rede, não dispõe de
agências localizadas de modo compatível com o universo das colônias de pescadores e de seus locais de
moradia, muitos situados em localidades onde inexistem serviços bancários. Do mesmo modo, a medida
adotada possibilita a eliminação dos atrasos no pagamento do seguro, que deve ocorrer mês a mês, para
garantir o respeito ao defeso da piracema, mas tam bém a sobrevivência dos pescadores, evitando a re petição de situações em que esse pagamento somente ocorria de uma só vez, no final do período.
30. Em atendimento a demandas formuladas
durante o Encontro Regional de Pescadores, realizado no município de Barra (BA) em outubro de 2001,
bem como levando em conta os debates na Comissão, foram identificados, em relação ao seguro-desemprego dos pescadores artesanais, vários pontos
que carecem de adequação na legislação vigente, especialmente nas Leis nº 8.287, de 20 de dezembro de
1991 e nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
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Tratam-se, entre outras, das seguintes: a) redu zir de três anos para um ano o tempo mínimo de re gistro como pescador profissional para que o traba lhador possa fazer jus ao seguro-desemprego; b) elevar, de um para cinco anos, o prazo de validade do registro de pescador, atualmente emitido pelo Ministé rio da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; c) estabelecer a obrigatoriedade de publicação das portari as do defeso com pelo menos trinta dias de antece dência em relação ao início de sua vigência; d) abrir a
possibilidade de que os bancos oficiais federais pos sam efetuar o pagamento do seguro-desemprego por
meio de convênio com outras instituições financeiras,
nos municípios e localidades que não disponham de
agências; e) transferir para o Ministério do Trabalho e
Emprego a expedição da carteira de pescador, uma
vez que se trata de carteira profissional.
A Comissão, pelo seu relator, apresentou emendas nesse sentido, ao PL nº 3.049, de 2000 (PLC nº 4,
de 2001, no Senado), as quais foram acolhidas, es tando a matéria em fase final de tramitação na Câma ra dos Deputados (anexo III).
31. Ainda nesse tradicional segmento de ativida des ribeirinhas, é indispensável a mobilização das
universidades da região para o estudo da fauna ictio lógica do rio e os problemas de reprodução registrados após a construção das barragens e a mudança
do seu regime natural.
Do mesmo modo, é preciso promover a integra ção entre as ações de repovoamento dos rios com espécies nativas atualmente realizadas por nada menos
que três agências governamentais – Codevasf,
CHESF e Ibama, que agem de modo isolado e em
distintas bases operacionais, com replicação de gas tos públicos e escassez de resultados.
d) Política Ambiental
32. Em que pese a existência de um Sistema
Nacional de Meio Ambiente e de rigorosa legislação
de proteção ambiental, o Ibama e os órgãos estadua is de meio ambiente ainda não foram capazes de es truturar uma ação efetiva de controle ambiental na
área da bacia do rio São Francisco;
33. A partir do Projeto de Conservação e Revita lização foi possível a mobilização do Ministério Públi co dos Estados integrantes da Bacia, que deram iní cio a uma ação coordenada de acompanhamento da
situação, o que não dispensa nem substitui a atuação
dos órgãos federal e estaduais de licenciamento e fis calização.
A comissão enfatiza, ainda uma vez, o papel a
ser desempenhado pelos órgãos estaduais de meio
ambiente nas atividades de licenciamento, controle e
fiscalização ambiental dos diversos empreendimentos
na área da Bacia, de modo a prevenir a poluição e corrigir os problemas existentes, mediante ações a serem
implementadas pelos próprios agentes poluidores.
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Nesse sentido, recomenda articulação entre os órgãos
estaduais e integração com o Ibama, para uniformizar
parâmetros e procedimentos, estabelecer prioridades,
coordenar as ações e avaliar os resultados.
Regularização da Vazão
34. A regularização da vazão do rio constitui tarefa fundamental a ser empreendida no âmbito do
Projeto de Revitalização, tendo em vista o regime de
chuvas existente nas suas nascentes – concentradas
entre novembro e abril. De outro lado, 70% de suas
águas provêm do alto São Francisco, o que facilita e
induz a solução do problema.
35. Dessa forma, a comissão aponta a urgência
de que sejam implantados novos represamentos, orientados por finalidades múltiplas, localizados nos
afluentes do rio São Francisco, já objeto de análises
realizadas pela Codevasf e pelo Plano Piloto de Revitalização, recomendando-se a implantação inicial dos
aproveitamentos de Alívio (no rio das Velhas), Paracatu (no rio Paracatu) e Escaramuça (no rio Urucuia),
todos em território mineiro.
Há mais de uma dezena de novas barragens que
podem ser viabilizados, nesses e em outros afluentes.
36. Também, promover os aproveitamentos de
Pompeu (no próprio rio São Francisco) e de Retiro Baixo
(no rio Paraopeba), no bojo de uma estratégia de ampliação das vazões e da potência instalada no aproveitamento de Três Marias, visando a regularização das vazões afluentes a essa barragem, de modo a proporcionar
melhor aproveitamento nas estiagens prolongadas e
mesmo nos períodos úmidos, com significativas melhorias no sistema de usos múltiplos do rio São Francisco.
37. Ainda, visando a obtenção de maiores volumes de água no trecho entre a barragem de Sobradinho e o remanso da barragem de Itaparica, recomenda-se a implantação do empreendimento hidroelétrico
de Itamotinga, cuja localização deve se dar à altura da
Ilha do Pontal, distante 120 km de Sobradinho, de na tureza estratégica para aumentar a capacidade de ge ração do sistema em 300 MW, assegurar 30 m3/s para
irrigação no trecho entre Sobradinho e Belém do São
Francisco e viabilizar, de modo definitivo, a navegação
no trecho entre Sobradinho e Juazeiro/Petrolina.
38. Nesse contexto de otimização dos aproveitamentos, para possibilitar melhores resultados no au mento da vazão, convém também avaliar a alternativa
de Formoso, na calha principal do rio, que possui inúmeros fatores positivos a recomendar sua execução
(custo energético, controle de cheias, irrigação, navegabilidade), mas que vem sendo desestimulada pela
existência de uma Lei estadual (nº 10.629, de 16 de
janeiro de 1992) que transformou o trecho entre Três
Marias e Pirapora em área de preservação permanente, embora o aproveitamento beneficie sobremaneira a própria cidade de Pirapora e não haja objeções do ponto de vista ambiental.
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Hidrovia
39. A comissão condena o desperdício de recur sos representado pelos gastos realizados nos últimos
anos pelo Ministério dos Transportes, a título de me lhoramentos na Hidrovia do São Francisco, fora do
contexto de um projeto de operação comercial da via,
sem considerar a localização das atividades econô micas na área da Bacia, independente de qualquer
estratégia de logística do escoamento das safras, dos
fluxos econômicos e das necessidades de integração.
Embora freqüente a lista das prioridades nacio nais, no “Brasil em Ação” e no “Avança Brasil” – os
dois últimos, Planos Plurianuais do Governo Federal
– a Hidrovia não foi objeto de estudo por parte do Ministério dos Transportes, que se lançou à realização
de gastos incrementais, sem qualquer compromisso
com a criação de condições para a operação comerci al da hidrovia e sem levar em consideração a nova
economia da área da Bacia, fortemente estabelecida
na área dos cerrados de Minas e Bahia, a demanda,
condições logísticas adequadas para o escoamento
da produção e seu beneficiamento.
Comitê de Bacia
40. A comissão saúda a institucionalização do
Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco,
depositando suas esperanças na crença de que o seu
efetivo funcionamento garanta a vida do rio.
Nesse sentido, a elaboração do Plano Diretor de
Recursos Hídricos há de ser um marco definitivo nos
rumos para a gestão da Bacia, sem prejuízo de medi das imediatas e urgentes no sentido de estancar o
processo de degradação ambiental, o que requer
também, por parte do Comitê, ação articulada com
outros órgãos federais e estaduais, para conter a devastação florestal e a agressão às e promover a ex ploração racional dos solos a nascentes, recomposi ção das matas ciliares, o controle do desbarranca mento, o desassoreamento, a perenização dos aflu entes do semi-árido, entre outras medidas e providên cias conetivas que se tomaram necessárias.
Sala da Comissão, 20 de novembro de 2002.
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ANEXOS
I – Fundo para a Revitalizaçao Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do
rio São Francisco
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 27, DE 2001
Acrescenta ar tigo ao Ato das Dis posições Constitucionais Trânsito rias,
a fim de instituir o Fundo para a Revitalização Hídroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São
Francisco.
Ás Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao
texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias é acrescido do seguinte artigo:
“Art. 84. É instituído, por vinte anos, o Fundo
para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco,
com o objetivo de custear programas e projetos governamentais de recuperação hidroambiental do rio e
de seus afluentes e de desenvolvimento sustentável
da região banhada por eles.
§ 1º O Fundo será constituído por cinco décimos
por cento do produto da arrecadação dos impostos de
competência da União, deduzidas as vinculações ou
participações constitucionais.
§ 2º O Poder Executivo publicará demonstrativo
bimestral da execução orçamentária, discriminando
as fontes e usos do Fundo.”
Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
E consensual a percepção de que muitos dos
graves problemas socioeconômicos do Nordeste re sultam da questão estrutural representada pela falta
de água. Ao mesmo tempo em que abriga cerca de
30% da população brasileira, a região possui apenas
3% da água doce do Brasil, dos quais 70% provêm do
rio São Francisco.
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Já se encontram em estágio avançado os estu dos referentes ao projeto de transposição do rio São
Francisco, pelo qual se pretende desviar uma parcela
de suas águas para beneficiar o semi-árido do Nor deste Setentrional.
Uma das questões suscitadas na discussão so bre o tema é o rebaixamento do nível do São Francis co, em decorrência de problemas ambientais, como o
desmatamento e o assoreamento, que vêm ocorren do, nas últimas décadas, ao longo do rio e de seus
afluentes. Além disso, a poluição e a falta de sanea mento básico têm ocasionado impactos extremamen te negativos para a qualidade das águas desse rio e
da vida das populações ribeirinhas.
Ao longo do trajeto, de cerca de 2.700 km, há
muitos trechos do Velho Chico que necessitam de
profunda recuperação ambiental, em especial no to cante à reconstituição da cobertura vegetal nas áre as de nascentes e à correção dos problemas de as soreamento.
Lamentavelmente, a dívida da União para com a
população residente ao longo da bacia do São Fran cisco só vem aumentando desde a promulgação da
Carta Magna de 1946, cujo Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias assim dispôs:
“Art. 29. O Governo Federal fica obrigado, den tro do prazo de vinte anos, a contar da data da pro mulgação desta Constituição, a traçar e executar um
plano de aproveitamento total das possibilidades eco nômicas do rio São Francisco e seus afluentes, no
qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um
por cento de suas rendas tributárias”. (grifamos)
O descumprimento desse dispositivo da Carta
Democrática de 1946, longe de abater o nosso ânimo,
reforça, ao contrário, o nosso firme propósito de lutar
contra a degradação das condições de vida da grande
parcela de nordestinos, cujo destino está umbilical mente ligado ao do rio São Francisco.
Para tanto, é necessário assegurar uma oferta
continuada de recursos financeiros a serem investi dos não só no aumento e na melhoria da qualidade da
oferta hídrica na bacia do rio São Francisco, como
também no desenvolvimento econômico e social da
região por ele banhada.
É nesse sentido que se insere a presente pro posta de emenda à Constituição, que cria o Fundo
para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvi mento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco,
com recursos advindos de 0,5% da receita de impos tos da União, o que corresponde a cerca de R$2 10
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milhões anuais, a preços de 2000, durante vinte anos.
Os recursos deverão ser utilizados no financiamento
de programas governamentais voltados para a revitalização do São Francisco e de seus afluentes, em projetos de maximização do uso racional da água, reflorestamento, recuperação das matas ciliares, saneamento básico, educação ambiental, irrigação, pesca,
piscicultura, navegação, geração de energia elétrica,
turismo e outras atividades capazes de gerar o desenvolvimento sustentável daquela região.
Pela importância da proposição para o desenvolvimento econômico e social do Nordeste, peço
apoio aos nobres Pares para a aprovação da presente proposta.
Sala das Sessões, 23 de agosto de 2002. –
Se na dor Antonio Car los Vala da res e outros.
PARECER Nº 1.295, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Proposta de
Emenda à Constituição nº 27, de 2001,
que acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim
de instituir o Fundo para a Revitalização
Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco.
Relatora: Senadora Maria do Carmo Alves
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição sob exame, caracterizada na ementa, objetiva a instituição do
Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, com a duração de vinte anos.
O Fundo será constituído pela destinação de
meio por cento do produto da arrecadação de todos
os impostos da União, depois de deduzidas as vinculações e participações constitucionais e terá como
objetivo custear programas e projetos governamentais de recuperação hidroambiental do rio e de seus
afluentes e de desenvolvimento sustentável da região
banhada por eles. Estima-se, a preços de 2000, que a
arrecadação seja da ordem de R$210 milhões anuais,
segundo o autor da proposta.
Não foram acostadas emendas.
II – Constitucionalidade, Juridicidade
e Técnica Legislativa
Incumbe a esta Comissão, nos termos do art.
101, I, do Regimento Interno, opinar sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade,
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bem como, por força do disposto do art. 356, tam bém sobre o mérito de propostas de emenda à
Constituição.
A legitimidade da iniciativa está amparada pelo
art. 60, inciso I, da Constituição, que exige proposta
de, pelo menos, um terço dos membros de uma das
Casas do Congresso Nacional para que se possa
emendá-la, requisito plenamente cumprido, no caso.
Ao Congresso Nacional está afeto o Poder
Constituinte derivado, sendo, pois, o foro competente
para apreciação e cabal deliberação sobre matéria le gislativa que envolva mudança no Estatuto Supremo.
A proposta não tende a abolir nenhuma das
cláusulas pétreas inscritas no § 40 do art. 60. Tam pouco afronta qualquer princípio supraconstitucional
ou mesmo disposições do Regimento Interno do Se nado, podendo, portanto, ser objeto de deliberação
pelo Poder Legislativo. Também quanto à técnica le gislativa não há qualquer reparo a fazer.
III – Mérito
No concernente ao mérito, razão assiste aos
proponentes, ao alertar para a progressiva perda de
vazão do rio São Francisco, em decorrência de pro blemas ambientais, como o desmatamento e o asso reamento, que vêm ocorrendo, nas últimas décadas,
ao longo do rio e de seus afluentes. Além disso, a po luição e a falta de saneamento básico têm ocasiona do impactos extremamente negativos para a qualida de das águas desse rio e da vida das populações ri beirinhas.
Da justificação da proposta cabe ainda destacar
o fato de que a preocupação é antiga, se não com o
problema especifico da degradação ambiental, mas
com outro bastante correlato que é o aproveitamento
econômico total de toda a bacia. Como bem lembra do, a Constituição de 1946 já determinava, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitarias, no art. 29,
obrigação cujo descumprimento certamente contribu iu para o surgimento e agravamento da degradação
ambiental:
“Art. 29. O Governo Federal fica obrigado, den tro do prazo de vinte anos, a contar da data de pro mulgação desta Constituição, a traçar e executar um
plano de aproveitamento total das possibilidades eco nômicas do rio São Francisco e seus afluentes, no
qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um
por cento de suas rendas tributárias.”
Ocioso lembrar a importância econômica e social
do rio São Francisco para o Brasil. O “rio da integração
nacional”, como nos acostumamos a conhecê-lo, des -
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de muitas décadas, tem como vocação natural e destino histórico ser fonte de vida e de riqueza. Sua bacia
2
ocupa área de 640 mil km , abrangendo sete estados
da federação. Essa área equivale à da Itália, Holanda,
Hungria, Grã-Bretanha e Suíça, juntas. Nos quatrocentos e sessenta e três montepios abrangidos na bacia,
vivem mais de quinze milhões de brasileiros.
Apesar de cinqüenta e oito por cento de sua
área estar inserida no semi-árido brasileiro, quarenta
e oito por cento é apropriada para a irrigação ar tificial
e é a maior produtora frutícola do país.
No vale do São Francisco estão cem por cento
da reserva nacional de zinco, noventa e sete por cento da reserva de chumbo, sessenta por cento da de
cromo e vinte por cento da de ferro.
O aproveitamento hidroelétrico do rio, em quase
duas dezenas de usinas, soma 10.704 mega watts de
potência instalada, o que representa dezoito por cento do total nacional. A produção de energia situa-se
na casa de 45.220 gigawats-hora, ou quinze por cento
da produção nacional.
Essa energia atende a um quarto da população
brasileira, cerca de quarenta milhões de habitantes
ou a uma área equivalente a quinze por cento do território nacional. Os consumidores dessa energia distribuem-se em quarenta e dois por cento na atividade
industrial, treze por cento na comercial, quatro por
cento na rural, sem falar nos vinte e sete por cento
que a utilizam na residência e nos quatorze por cento
em outros fins.
No entanto, o rio São Francisco é, hoje, assoreado e poluído, um no anêmico e doente, a reclamar as
inevitáveis e inadiáveis providências que se contraponham ao gravíssimo estado de desequilíbrio hidrológico e ecológico que todos reconhecem.
A vazão média do rio reduz-se paulatinamente;
a calha vai-se assoreando; a qualidade da água se
deteriora. A navegabilidade, fundamental para a eco nomia regional, já está comprometida.
No trecho final, a redução da vazão interfere na
relação do rio com o oceano, possibilitando a penetração da chamada “cunha salina” rio acima, com perda
grave da qualidade da água para abastecimento hu mano e para irrigação, prejudicando projetos impor tantes em Sergipe e Alagoas.
O rio São Francisco tem trinta e seis afluentes,
dos quais, hoje, apenas dezenove são perenes. O
maior deles é o rio Paracatu. Entretanto, os mais im portantes pela contribuição que dão à perda de qualidade das águas, são os rios das Velhas e o Paraopeba que, recebendo cerca de trinta por cento dos esgo-
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tos da região metropolitana de Belo Horizonte (juntamente com o de quatrocentas outras cidades) poluem
o São Francisco com coliformes fecais, feno, manga nês, fenóis, óleos, graxas e até arsênico e mercúrio,
subprodutos da extração de ouro e outros minerais.
As siderúrgicas mineiras consomem, anualmen te, cerca de seis milhões de toneladas de carvão ve getal, das quais quarenta por cento são provenientes
da derrubada de matas nativas: estima-se que já fo ram destruídas setenta e cinco por cento da vegeta ção regional e noventa e cinco por cento das matas ciliares no alto curso dos rios da bacia.
O desmatamento indiscriminado tem provocado
a extinção de inúmeras nascentes em toda a bacia,
além de erosão exacerbada do solo. Estimativas falam em dezoito milhões de toneladas de terra sendo
carreadas anualmente para a calha do rio principal,
assoreando-o, dificultando a navegação e modifican do seu regime.
A revitalização do rio São Francisco, tarefa ur gente e de interesse nacional, deve ter como premis sa inicial reconhecer e tratar o problema sob sua verdadeira dimensão, ao tomar como referência não
apenas o rio, mas toda a sua bacia hidrográfica.
Em artigo publicado em junho de 1996, no jornal
A Tarde, o Senador Waldeck Ornelas, ao tratar desse
mesmo tema, propunha uma série de medidas que
são mais do que atuais, pois que, nada tendo sido fei to, o problema só fez agravar-se desde então:
– montagem de um sistema gerencial
de informações e monitoramento, tratando a
bacia como uma unidade;
– estabelecimento e aplicação de critérios metodológicos uniformes para análise,
avaliação e controle, em relação ao controle
da qualidade das águas, ao licenciamento
de atividades nas margens, aos padrões de
lançamento de efluentes etc.;
– enquadramento dos cursos d’água,
do rio principal e dos afluentes, para permitir
adequado tratamento ambiental;
– o subseqüente e compatível licencia mento de controle das atividades com potencial de impacto em toda a área de abrangência;
– operação de rigoroso sistema de ou torga e controle do uso da água;
– elaboração de diagnostico da situa ção atual e o indispensável acompanhamento de sua evolução;

Terça-feira 17 26327

– estabelecimento de criterioso programa de recuperação das matas chiares;
– identificação, definição e implantação de parques, reservas e áreas de proteção ambiental em toda a área da bacia;
– zoneamento ambiental da bacia,
com ênfase nas condições específicas de
cada área;
– obras de saneamento ambiental, tra tando adequadamente o esgotamento doméstico e industrial das noventa e sete cidades banhadas;
– obras de contenção de cheias e de
regularização de fluxo.
Além dessas, inúmeras outras medidas certamente se fazem necessárias, tais como as de dragagem e derrocamento do leito do rio e a recuperação
da eclusa de Sobradinho. Haveria ainda que falar
em reflorestamento, incentivo à piscicultura, adequado equacionamento da saúde pública e da educação formal e ambiental, assim como muitas outras
que só o diagnóstico completo e o tratamento integral e sistêmico do problema poderão apontar.
IV – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação integral da Proposta de Emenda à Constituição nº 27,
de 2001.
II – Mudança na Destinação dos Recursos Financeiros Provenientes da Cobrança pelo uso
dos Recursos Hidricos
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 240, DE 2002
Dá nova redação ao art. 22 da Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui
a Política Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, para alterar a destinação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 22 da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos e com as multas decorrentes da inobservância das disposições contidas nesta Lei deverão ser aplicados integralmente
na bacia hidrográfica onde foram gerados, e serão
utilizados:

270
26328 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DEZEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

I – no financiamento de estudos, programas,
projetos e obras incluídos no Plano de Recursos Hí dricos da bacia;
II – no pagamento de despesas de implantação
e custeio administrativo dos órgãos e entidades, vin culados à bacia, integrantes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inci so II deste artigo é limitada a sete e meio por cento do
total arrecadado.
§ 2º Os valores referidos no caput deste artigo
poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e
obras que alterem, de modo considerado benéfico à
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de
vazão de um corpo de água. (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, insti tuída por meio da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, por seu caráter pioneiro, constitui marco funda mental na aplicação do princípio usuário-pagador na
esfera da utilização dos recursos naturais. Há um re conhecimento generalizado de que ela representa
instrumento da maior importância para induzir a soci edade a padrões sustentáveis de consumo desses
recursos.
Por ser tão recente, essa cobrança ainda en frenta desafios em sua implantação, exemplificados
pelo fato de o diploma legal supracitado prever a pos sibilidade de que parcela dos recursos financeiros arrecadados em uma bacia hidrográfica seja aplicada
em outras. Tal fato tem sido avaliado de forma negati va pela maioria dos usuários, sob o argumento de que
introduz um grau elevado de incerteza na distribuição
dos recursos provenientes da referida cobrança, ge rando, eventualmente, sacrifícios injustificáveis para
bacias que, mesmo se dotadas de grande potencial
arrecadador, devam arcar com elevados custos de recuperação e manutenção da quantidade e da qualida de dos recursos hídricos.
Nas discussões em torno da implantação da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do
Sul, por exemplo, tem-se argumentado, de modo en fático, que, em face dos graves desafios ambientais
ali enfrentados, não se justifica a transferência de re cursos financeiros para outras regiões, à revelia das
prioridades definidas pelo comitê da referida bacia.
Essa distorção, como já indicado pelas evidênci as disponíveis, certamente terá o efeito deletério de
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fortalecer resistências à implantação dessa cobrança, instrumento vital para que seja instaurado, de forma efetiva, o Sistema Nacional de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos. Daí a importância da alteração ora proposta.
III –
Seguro-Desemprego dos Pescadores
Artesanais
PARECER Nº 260, DE 2002
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2001 (PL nº 3.049, de 2000, na origem),
que dispõe sobre a concessão do benefício do Seguro-Desemprego a pescadores
artesanais durante os períodos de defeso.
Relator: Senador Lúcio Alcantara
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2001, que tem por objetivo criar novas regras para a
concessão do benefício do Seguro-Desemprego a
pescadores artesanais durante os períodos de defeso.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposta
alega:
Uma das funções precípuas da lei é por fim a situações geradoras de conflitos e/ou provocadoras de
injustiças. Lamentavelmente, não é o que vem ocor rendo com a Lei nº 8.287, de 1991, que estendeu o direito ao seguro-desemprego para os pescadores ar tesanais, durante o período de defeso. Em que pese
estar em vigor há quase nove anos, essa lei não contemplou as reais necessidades desse segmento pro fissional.
Em sua parte substancial, o projeto estabelece
que:
1. o pescador profissional que exerça sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar, com ou sem auxílio eventual
de terceiros, fará jus ao benefício de seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo mensal, durante
o período de proibição de atividade pesqueira;
2. o período de proibição de atividade pesqueira
é o fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique;
3. o pescador profissional que exerce sua atividade de forma artesanal é aquele que utiliza embar-
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cação de, no máximo, dez toneladas de arqueação
bruta;
4. o regime de economia familiar é a atividade
em que o trabalho dos membros da família é indispen sável à própria subsistência e é exercida em condi ções de mútua colaboração, sem subordinação e sem
contratação de terceiros;
5. o auxílio eventual de terceiros é a colaboração
mútua ocasionalmente prestada, incluindo parceiros,
meeiros, cooperados, arrendatários, sem subordina ção e sem remuneração;
6. para habilitação ao benefício, o pescador de verá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e Emprego uma série de documentos
que comprovem sua condição de pescador profissio nal que exerce sua atividade de forma artesanal;
7. o benefício poderá ser suspenso sob determi nadas condições; e
8. o benefício, aqui assegurado, somente pode rá ser requerido a partir do novo período de proibição
da pesca.
Ao projeto foram apresentadas sete emendas.
É o relatório.
II – Análise
O programa do seguro-desemprego não vem
atendendo de modo satisfatório os trabalhadores da
pesca por ocasião do período do defeso, em cujos
meses eles perdem parte substancial de sua renda.
Durante esse tempo, o pescador profissional necessi ta, para seu sustento e de sua família, ter acesso ao
seguro-desemprego. A lei, porém, que lhes garante
esse direito, infelizmente, cria também vários obstáculos de ordem administrativa, que impedem, na prá tica, o gozo desse benefício.
Objetivando ampliar e facilitar o acesso desses
pescadores ao beneficio do seguro-desemprego, o
projeto propõe duas grandes mudanças na Lei nº
8.287, de 20 de dezembro de 1991:
1. o comprovante do registro geral de pescador
profissional emitido pelo Ibama/Sudepe poderá ser
substituído pelo da matrícula junto à Capitania dos
Portos do Ministério da Marinha; e
2. esse comprovante deverá ter sido emitido um
ano antes do início do defeso e não mais três, como
previsto na legislação atual.
Atualmente, esses trabalhadores, quando da
habilitação ao beneficio, devem apresentar seu regis tro de pescadores profissionais junto ao Iba ma/Sudepe. Como muito bem salientou o autor da
proposta, inúmeros profissionais têm dificuldade de
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acesso àquele órgão, pois se trata de uma entidade
pouco presente nas comunidades pesqueiras, o que
tem impedido o acesso de inúmeros pescadores ao
beneficio do seguro-desemprego.
Assim, sendo mais próximo o relacionamento
entre esses trabalhadores e a Capitania dos Portos, o
projeto prevê que a falta do registro geral de pescador
profissional junto ao Ibama/Sudepe poderá ser suprido pela matrícula junto à Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, nos termos do disposto no § 1º
do art. 28 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de
1967. Tanto o referido registro quanto a citada matrícula deverão ter sido emitidos, no mínimo, um ano, e
não mais três como hoje, antes da data de inicio da
proibição da pesca. Esse novo prazo, contemplando
as peculiaridades dessa categoria de trabalhadores,
virá ampliar e facilitar, sem dúvida alguma, a aplicabilidade da lei.
Não menos meritória é a preocupação da pro posição em definir, com precisão legal, a figura do
pescador profissional que exerce sua atividade de forma artesanal, do regime de economia familiar e do
auxilio eventual a terceiros.
Em conclusão, no que tange ao mérito não há
reparos a serem feitos, pois entendemos que a flexibilização proposta não comprometerá a integridade do
Programa do Seguro-Desemprego, ao mesmo tempo
que propiciará um tratamento mais justo a essa laboriosa categoria de trabalhadores.
A propósito, com esse mesmo objetivo, o Proje to de Lei do Senado nº 54, de 1999, de nossa autoria,
aprovado por esta Casa e hoje tramitando na Câmara
dos Deputados como PL nº 3.673, de 2000, procurou
também flexibilizar a concessão do seguro-desemprego e dar aos trabalhadores da pesca uma garantia
de renda no período de defeso. Assim, não poderíamos deixar de empenhar nosso apoio à presente proposição, pois guarda grande semelhança com a nos sa iniciativa.
Como vimos, sete emendas foram oferecidas ao
projeto, sendo quatro de autoria do Exmo. Senador
Juvêncio da Fonseca e três do Exmo. Senador Waldeck Ornélas.
A Emenda nº 1, ao acrescentar ao art. 1º a ex pressão temporária visa a explicitar que haverá casos
de proibição temporária da pesca, em contraposição
ao proposto pela Emenda nº 4, com o acréscimo do
art. 6º, que prevê eventual proibição definitiva da pesca e a concessão do seguro-desemprego pelo período de um ano.
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Em relação à Emenda nº 4, entendemos que,
além de ser remota, a proibição definitiva da pesca
não poderia ensejar a concessão tão prolongada de
um beneficio. Somos pela sua rejeição e, conseqüen temente, a Emenda nº 1 fica prejudicada.
A Emenda nº 2 prevê a fixação, com o mínimo
de seis meses de antecedência, da proibição de ativi dade pesqueira pelo Ibama.
Ainda que louvável a preocupação do ilustre Senador Juvêncio da Fonseca, julgamos que a regra
proposta não pode se inserir no âmbito da legislação
federal, eis que a data da fixação do período de defeso será melhor definida com a antecedência que o órgão competente, através de instrumento legal pró prio, entender ser possível.
A Emenda nº 3, ao propor nova redação ao art.
5º, determina que o seguro-desemprego poderá ser
requerido até a data de início do período de proibição
da pesca.
Não vemos necessidade da alteração proposta
à redação do art. 5º pois se nos apresenta bastante
explícita.
A Emenda nº 5 estabelece um prazo mínimo de
trinta dias de antecedência para a publicação do ato
que dá início ao período do defeso.
A sugestão é oportuna, pois ao mesmo tempo
que determina com antecedência o início do período do
defeso, indica também aos pescadores quando se dará
a concessão do beneficio do seguro-desemprego.
A Emenda nº 6 determina que o prazo de valida de do registro de pescador profissional será de cinco
anos e permite que a carteira de habilitação fornecida
pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa
possa ser usada como comprovante de registro de
pescador.
No que tange à dilatação do prazo de validade
do registro de pescador profissional, acatamos a su gestão, eis que o atual prazo de validade vem prejudi cando esses pescadores que, em sua maioria, são
pessoas humildes e residentes em áreas remotas,
tendo, portanto, sérias dificuldades para renovar suas
carteiras.
Já em relação à permissão do uso da carteira de
habilitação fornecida pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa para fins de comprovação de regis tro de pescador profissional, cabe-nos observar que a
matrícula junto à Capitania dos Portos, denominada
como Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), não
se prestaria adequadamente a este fim. Na verdade,
com a atribuição de garantir a segurança da navega ção, à autoridade marítima cabe habilitar aquaviários
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para bem conduzir uma embarcação, não sendo, por tanto, de sua competência o controle das atividades
técnicas relativas à pesca.
A Emenda nº 7 possibilita aos bancos oficiais federais credenciados celebrar convênio operacional
com outros estabelecimentos bancários para o pagamento do beneficio do seguro-desemprego nas localidades onde não disponham de agência.
Acatamos a sugestão que facilitará consideravelmente a viabilização do pagamento do referido beneficio.
Por último, a fim de ampliar a abrangência dos
beneficiários do seguro-desemprego, estamos propondo, através de emenda que ao final deste parecer
oferecemos, uma nova conceituação do pescador a
ser beneficiado.
É importante salientar que os pescadores pro fissionais empregados ou exercendo suas atividades
como parceiros em pescarias especializadas, como
as de camarão, lagosta, sardinha e outras, são demitidos ou ficam sem a renda da parceria durante as pa ralisações, que ocorrem em sua atividade especifica.
Como estas paralisações são, em geral, anuais, es ses trabalhadores nunca alcançam o tempo necessário (período aquisitivo fixado pelo Codefat em um ano
de trabalho ininterrupto) para requererem o benefício
estabelecido pela Lei nº 8.900, de 1994. Como tam bém não são pescadores ar tesanais, não são enquadrados pela Lei nº 8.287, de 1991. Assim, ficam impedidos de trabalhar pela paralisação e por defesos que
variam de dois a quatro meses dependendo da espécie e região.
O aumento de despesas decorrente de nossa
proposta será pequeno e poderá ser compensado
com a exclusão de muitos atuais beneficiários que
têm possibilidades de trabalho e ganhos na pesca de
espécies não controladas, durante os defesos, já que
não ficam proibidos de pescar, mas somente de cap turar determinadas espécies, o que não acontece
com aqueles que operam exclusivamente em determinada pescaria como lagosta, camarão ou sardinha.
Sob o aspecto da técnica legislativa da proposição, cumpre-nos observar que não foram obedecidos
os parâmetros fixados pela Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59
da Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona.
Como se sabe, a matéria que é objeto da proposição
sob análise encontra-se regulamentada atualmente
pela Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991. De
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acordo com o inciso IV do art. 70 da referida lei com plementar, um mesmo assunto não poderá ser disci plinado por mais de uma lei, exceto quanto a subse qüente se destina a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
III – Voto
À vista do exposto, opinamos pela rejeição das
emendas nºs 1, 2, 3 e 4, e pelo acolhimento das
emendas nºs 5, 6 (parcial) e 7, bem como pela apro vação do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2001, nos
termos do seguinte substitutivo:
EMENDA Nº 1 – CAS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 4 (SUBSTITUTIVO), DE 2001
Altera dispositivos da Lei nº 8.287,
de 20 de dezembro de 1991, que dispõe
sobre a concessão do benefício de seguro-desemprego a pescadores profissionais, durante os períodos de defeso.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de
20 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a se guinte redação:
“Art. 1º O pescador profissional fará jus ao bene fício do seguro-desemprego, no valor de um salá rio-mínimo mensal, durante o período de proibição de
atividade pesqueira fixado pelo órgão competente.
§ 1º ....................................................................
§ 2º O período de proibição de atividade pes queira de que trata o caput será fixado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – Ibama, ou outro órgão que vier a substituí-lo, em ato publicado até trinta dias antes do início
do defeso, em relação à espécie marinha, fluvial ou
lacustre a cuja captura o pescador se dedique.
§ 3º Para os efeitos desta lei, entende-se como
pescador profissional aquele pescador que exerça
sua atividade em embarcações próprias ou de tercei ros, por conta própria, empregado, ou em regime de
parceria e que não se enquadre como beneficiário do
seguro desemprego de que trata a Lei nº 8.900, de 30
de junho de 1994.”(NR)
Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – comprovante de registro geral de pescador
profissional, que será válido por cinco anos, emitido
pelo DPA/MAPA ou outro órgão que vier a substituí-lo,
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nos termos do disposto no § 1º do art. 28 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, devidamente atualizados, emitidos, no mínimo, um ano antes da
data de início de proibição da pesca;
II – contrato de parceria, atestado da colônia a
que esteja filiado, ou do órgão do Ibama, ou outro órgão que vier a substituí-lo, com jurisdição sobre a área
onde atue o pescador profissional, comprovando:
a) .......................................................................
b) dedicação à atividade, em caráter permanente, durante o período transcorrido entre a paralisação
anterior àquela em curso;
c) não dispor de outras fontes de renda.
III – comprovante de inscrição junto à Previdência Social; e
IV – comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio acidente e pensão por
morte.
Parágrafo único. Na ausência dos órgãos de que
trata o inciso II, será admitida a declaração de dois
pescadores profissionais idôneos e devidamente re gistrados, que deverão atestar que aos pescadores
atendem aos requisitos contidos nas alíneas a, b e c
do inciso II deste ar tigo. (NR)
Art. 3º .................................................................
I – ......................................................................
II – perda do mandato, se presidente de colônia
ou federação;
III – suspensão de suas atividades profissionais,
com cassação do registro no Ibama, por dois anos, se
pescador profissional. (NR)
Art. 4º O benefício de que trata esta lei será suspenso nas seguintes condições:
I – início de atividade remunerada;
II – início de percepção de outra renda;
III – morte do beneficiário;
IV – desrespeito ao período de proibição da pesca;
V – comprovação de falsidade nas informações
prestadas para obtenção do benefício.” (NR)
Art. 2º O benefício assegurado nesta Lei somente poderá ser requerido a partir do novo período de
proibição da pesca.
Art. 3º O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11 de janeiro
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte § 2º,
renumerando-se o atual parágrafo único para
§ 1º:
“Art. 15 ..............................................................
...........................................................................
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§ 2º Os bancos oficiais federais credenciados
celebrarão convênio operacional com outros estabe lecimentos bancários para o pagamento do segu ro-desemprego nos municípios e localidades onde
não disponham de agência”. (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
IV – Fundação Universidade Federal do Vale do
São Francisco
PARECER Nº 473, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2002
(nº 5.307, de 2001, na origem), que institui
a Fundação Universidade Federal do VaIe
do São Francisco.
Relator: Senador Waldeck Ornelas
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 48, de
2002, de iniciativa do Poder Executivo, tem como ob jetivo criar a Fundação Universidade Federal do Vale
do São Francisco.
De acordo com essa proposta, a referida Funda ção, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e
foro em Petrolina, Estado de Pernambuco, destina-se
à oferta de ensino superior, ao desenvolvimento da
pesquisa e à promoção da extensão universitária, ope rando como uma instituição multicampi, baseada em
Petrolina (PE) e Juazeiro (BA) e com autorização para
estender sua atuação no semi-árido nordestino.
Fica estabelecido que a Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco adquirirá personali dade jurídica a partir da inscrição do seu ato constitu tivo no registro civil das pessoas jurídicas, do qual
será parte integrante seu estatuto aprovado pela au toridade competente.
A proposição determina, também, que o patri mônio da nova universidade será composto de bens e
direitos que venha a adquirir e autoriza o Poder Exe cutivo a transferir para a entidade os bens móveis e
imóveis localizados no município de Petrolina, integrantes do patrimônio da União, da Universidade Fe deral de Pernambuco, da Universidade Federal Rural
de Pernambuco, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco e do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina.
Por fim, o PLC esclarece sobre a origem dos re cursos financeiros da Fundação e condiciona sua
implantação não só à existência de dotação específi -
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ca no orçamento da União, mas, também, ao que
dispõe a Lei nº 9.962, de 2000, que “disciplina o regime de emprego público do pessoal da administração
federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras
providências”.
Entende o autor da proposta que a criação da
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco irá suprir a carência de educação superior da
região, além de prover as atividades de pesquisa e
extensão, complementares ao processo de ensino.
Aprovado na Câmara dos Deputados, o PLC
veio a esta Casa revisora, onde já recebeu pa recer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
II – Análise
O Pólo formado por Juazeiro (BA) e Petrolina
(PE), no submédio São Francisco constitui o principal
resultado de uma experiência vitoriosa, conduzida
pela Codevasf, que resulta do aproveitamento das
águas do rio São Francisco para fins de irrigação, tendo dado origem a um importante centro de fruticultura
irrigada, hoje responsável por 86% das exportações
nacionais de manga e 95% das de uva, além da pro dução de vinho, para citar apenas dois índices da
marcante e expressiva economia que se formou nessa sub-região do Nordeste brasileiro.
As cidades de Juazeiro e Petrolina, por seu turno, conformam um estratégico aglomerado na rede
urbana do Nordeste, cuja importância é reconhecida
desde há muito, tendo sido uma das prioridades do
programa de cidades de porte médio implementado
no início dos anos oitenta em nosso país. Pela sua localização – no interior do Nordeste – e situação privilegiada – às margens do rio São Francisco – o pólo
Juazeiro/Petrolina tem se destacado como um oásis
de desenvolvimento no vasto sertão nordestino – po puloso, pobre, seco e abandonado.
O dinamismo da área pode ser medido pelo fato
de que a população economicamente ativa de Petrolina cresceu 543% entre 1960 e 1996, passando de
10.478 para 67.388 pessoas, enquanto em Juazeiro
elevou-se de 12.248 pessoas em 1960 para 57.519
em 1996, com crescimento de 369%, o que indica a
criação de cerca de 100.000 empregos ao longo do
período nesse pólo de irrigação que é o mais impor tante do Vale do São Francisco e de todo o Nordeste
brasileiro, com significativos reflexos positivos em re lação à renda.
Todo esse desenvolvimento constitui ainda um
processo incompleto e inconcluso, porque faltam-lhe
vários perímetros de irrigação, como os do Salitre (em
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Juazeiro) e do Baixio de Irecê (em Xique-Xique), cujas
obras apenas começaram, e o de Cruz das Almas (em
Casa Nova), sequer iniciado. Do mesmo modo, a Hi drovia do São Francisco, que ainda não recebeu os in vestimentos indispensáveis à sua operação comercial.
A criação da Universidade Federal do Vale do
São Francisco vem, pois, contribuir, de modo significa tivo para consolidar o papel do pólo Juazeiro/Petrolina
como verdadeira capital do São Francisco e do interior
do Nordeste. Não foi sem razão que o Congresso Nacional aprovou, ainda recentemente, a Lei Complemen tar nº 113, de 19 de setembro de 2001, autorizando o
Poder Executivo a criar a Região Administrativa Inte grada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA.
Essa área constitui um exemplo do que pode e
deve ser feito no sertão nordestino, particularmente
no Vale do São Francisco, para superar o quadro de
pobreza e subdesenvolvimento.
É nesse contexto – e com esse objetivo – que se
espera venha a atuar a nova Universidade, objeto do
presente projeto de lei, na medida em que seja im plantada com base em uma proposta moderna e am biciosa – responsabilidade do Conselho de Instala ção a que se refere o art. 60. dotando-a de cursos
adequados, apropriados e adaptados para as poten cialidades e as características da região, a cujo pro cesso de desenvolvimento se integrará, como compo nente essencial, para tornar-se alavanca de mais um
estágio, que irá permitir a consolidação e a sustenta bilidade do desenvolvimento da área.
Do ponto de vista estritamente educacional,
consideramos a presente iniciativa do Poder Executi vo oportuna e meritória, principalmente se lembrar mos da grande carência que nosso País ainda apre senta no que diz respeito às necessidades de qualifi cação profissional de seus jovens, particularmente no
Nordeste, que embora seja região populosa e pobre,
tem sido pouco contemplada com a presença e a
ação do Governo Federal em relação ao ensino supe rior e à pesquisa cientifica e tecnológica.
Com essa percepção, já em 1989, então depu tado federal, ao apresentar o Projeto de Lei nº 1.514,
visando instituir o Plano de Desenvolvimento para o
Vale do São Francisco, inclui entre seus dispositivos a
previsão de um centro de ensino e pesquisa no pólo
Juazeiro/Petrolina que, com o presente projeto, agora
se concretiza.
O São Francisco, aliás, ao longo da nossa histó ria, tem sido sempre uma referência permanente, no
passado pelo papel de “rio da unidade nacional” ou,
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ainda agora, no presente, visto como um dos eixos
nacionais de desenvolvimento – mais potencial que
efetivo – no âmbito do Plano Plurianual “Avança Bra sil”. É clara assim, a percepção nacional da importân cia estratégica dessa área, cuja identidade regional,
contudo, carece de elementos de consolidação e integração, o que a transforma, ainda hoje, numa constelação de sub-regiões, polarizadas principalmente por
Montes Claros (MG), Barreiras (BA), Paulo Afonso
(BA) e Penedo (AL), além de Juazeiro/Petrolina.
Trata-se, portanto, de uma parcela do território
nacional que precisa ser definitiva e globalmente in corporada ao nosso processo de desenvolvimento,
para o que a criação de centros de ensino e pesquisa
certamente constitui, ao lado de outras iniciativas, um
fator estratégico, essencial e diferenciado.
III – Voto
Em face do exposto, opino pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2002.
LEI Nº 10.473,
DE 27 DE JUNHO DE 2002
Institui a Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco.
O Presidente da República Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1º Fica instituída a Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco, vinculada ao Ministério da Educação, com sede na cidade de Petrolina,
Estado de Pernambuco.
§ 1º A Fundação Universidade Federal do Vale
do São Francisco terá por objetivo ministrar ensino
superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do
conhecimento e promover a extensão universitária,
caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi no Polo Petrolina/Pernambuco e Juazeiro/Bahia, nos termos da Lei Complementar nº 113,
de 19 de setembro de 2001.
§ 2º Fica autorizada a atuação da Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco na região do semi-árido nordestino.
Art. 2º A Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição de seu ato constitutivo no re gistro civil das pessoas jurídicas, do qual será parte
integrante seu estatuto aprovado pela autoridade
competente.
Art. 3º O patrimônio da Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco será constituído pelos bens e direitos que essa entidade venha a adquirir, incluindo os bens que lhe venham a ser doados
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pela União, Estados, Municípios e por outras entida des públicas e particulares.
Parágrafo único. A Fundação Universidade Fede ral do Vale do São Francisco só receberá em doação
bens livres e desembaraçados de quaisquer ônus, in clusive dos decorrentes de demandas judiciais.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a trans ferir para a Fundação Universidade Federal do Vale do
São Francisco bens imóveis localizados no Município
de Petrolina, integrantes do patrimônio da União, da
Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade
Federal Rural de Pernambuco, do Centro Federal de
Educação Tecnológica de Pernambuco e do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina.
§ 1º (VETADO)
§ 2º (VETADO)
Art. 5º Os recursos financeiros da Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco serão
provenientes de:
I – dotação consignada no orçamento da União;
II – auxílios e subvenções que lhe venham a ser
concedidos por quaisquer entidades públicas ou particulares;
III – remuneração por serviços prestados a enti dades públicas ou particulares;
IV – operações de créditos e juros bancários;
V – receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco fica
sujeita à existência de dotação específica no orça mento da União e ao disposto na Lei nº 9.962, de 22
de fevereiro de 2000.
Art. 6º (VETADO)
Art. 7º (VETADO)
Art. 8º Na fase de transição para sua implanta ção, a Fundação Universidade Federal do Vale do
São Francisco poderá contar com a colaboração de
pessoal docente e técnico-administrativo, em caráter
de cessão ou empréstimo por parte de governos mu nicipais e estaduais.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 27 de junho de 2002.
DECRETO Nº 4.465,
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2002
Dispõe sobre a organização admi nistrativa da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, e dá ou tras providências.
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O Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República, usando das atribuições que lhe confere o art. 84, inciso VI, alínea a, da
Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 56 da
Lei nº 9.649, de 27 de maio de 1998, e na Lei nº
10.473, de 27 de junho de 2002, decreta:
Art. 1º A Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco, instituída pela Lei nº 10.473,
de 27 de junho de 2002, com sede na cidade de Pe trolina, Estado de Pernambuco, terá sua organização
administrativa disciplinada nos termos deste decreto.
§ 1º A Fundação Universidade Federal do Vale do
São Francisco terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver a pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária.
§ 2º Além de sua sede referida no caput, a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco poderá criar cursos e absorver os já existentes na
região administrativa de que trata a Lei Complementar nº 113, de 19 de setembro de 2001.
Art. 2º O patrimônio da Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco será constituído pelos bens e direitos que venha a adquirir, incluindo os
bens que lhe venham a ser doados pela União, pelo
Estado de Pernambuco, pelo Estado da Bahia, pelos
Municípios referidos no § 2º do art. 1º, pelos Ministérios e por outras entidades públicas e particulares.
Parágrafo único. A Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco só receberá em doação bens livres e desembaraçados de quaisquer
ônus, inclusive os decorrentes de demandas judiciais.
Art 3º Os recursos financeiros da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco serão
provenientes de:
I – dotação consignada anualmente no orçamento da União;
II – auxílios e subvenções que lhe venham a ser
concedidos por quaisquer entidades públicas ou particulares;
III – remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares;
IV – operação de crédito e juros bancários; e
V – receitas eventuais.
Art 4º O quadro de pessoal da Fundação Uni versidade Federal do Vale do São Francisco será
composto, inicialmente, pelo provimento dos seguintes cargos efetivos:
I – trezentos e quinze cargos de Professor de 3º
Grau; e

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

277
Terça-feira 17 26335

II – duzentos e cinqüenta cargos técnico-admi nistrativos, sendo noventa e quatro de Nível Superior
e cento e cinqüenta e seis de Nível Intermediário.

diretamente pelos órgãos próprios da Advocacia-Geral da União, nos termos da Lei nº 10.480, de 2 de ju lho de 2002.

§ 1º Os servidores da Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco estarão sob a égide
do Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos, instituído pela Lei nº 7.596, de 10 de
abril de 1987, além do regime jurídico pertinente.

Art. 8º Fica atribuída à Universidade Federal do
Espírito Santo a responsabilidade pela execução das
atividades de administração de pessoal, material, patrimônio, serviços gerais, orçamento e finanças e controle interno da Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco, no limite da dotação orçamentária destinada à sua implantação e demais recursos
obtidos na forma do art. 3º.

§ 2º Os cargos referidos no caput serão redistri buídos do quadro de lotação do Ministério da Educa ção para a Fundação Universidade Federal do Vale
do São Francisco, observado o disposto no art. 37 da
Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 3º Poderão ser redistribuídos outros cargos
porventura necessários à complementação do qua dro de pessoal da Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco.
Art 5º A Fundação Universidade Federal do Vale
do São Francisco será dirigida por um Reitor e pelo
Conselho Universitário, cuja composição e compe tências serão fixadas no estatuto, a ser aprovado na
forma do § 2º do art. 9º da Lei nº 4.024, de 20 de de zembro de 1961.
Art 6º A estrutura regimental da Fundação Uni versidade Federal do Vale do São Francisco será or ganizada na forma preconizada em seu estatuto, a
ser aprovado nos termos do art. 9º da Lei nº 4.024, de
1961, e contará com os seguintes Cargos de Direção
– CD e Funções Gratificadas – FG: um CD-1, um
CD-2, dez CD-3, quatorze CD-4, trinta e três FG-l, de zessete FG-2, dez FG-3 quatorze FG-4 e vinte e uma
FG-5.
§ 1º O Reitor e o Vice-Reitor da Fundação Uni versidade Federal do Vale do São Francisco serão nomeados na forma da Lei nº 9.192, de 21 de dezembro
de 1995, ou em caráter pro tempore, e ocuparão,
respectivamente, os cargos de CD-1 e CD-2 referidos
no caput.
§ 2º Os Cargos de Direção e Funções Gratifica das referidos no caput serão remanejados do Ministé rio da Educação para a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco na forma do disposto
no parágrafo único do art. 26 da Medida Provisória nº
2.216-37, de 31 de agosto de 2001.
Art. 7º As atividades de consultoria e assessora mento jurídicos e a representação judicial da União,
quanto aos assuntos confiados à Fundação Universi dade Federal do Vale do São Francisco, serão feitas

§ 1º As atividades atribuídas à Universidade Federal do Espírito Santo serão encerradas até o dia 31
de dezembro de 2003, podendo ser antecipado o encerramento na hipótese da designação do Reitor e
Vice Reitor pro tempore.
§ 2º No exercício das responsabilidades atribuídas nos termos do caput, compete à Universidade
Federal do Espírito Santo:
I – providenciar, junto aos órgãos competentes,
a inscrição da Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco no Cadastro Nacional de Pes soas Jurídicas – CNPJ, no Sistema Integrado de
Administração Financeira —SIAFI, no Sistema Integrado de Administração de Pessoal – SIAPE, no Sistema Integrado de Dados Orçamentários – SIDOR,
no Sistema Integrado de Administração de Serviços
Gerais – SIASG, e nos demais sistemas de utilização
obrigatória pela Administração Federal;
II – ativar e gerir a unidade gestora da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco;
III – praticar os atos atinentes à execução orçamentária e financeira da Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, no limite da dotação
orçamentária destinada à sua implantação e demais
recursos obtidos na forma do art. 3º;
IV – criar grupo de trabalho, cujos integrantes
serão nomeados nos Cargos de Direção e Funções
Gratificadas remanejados para a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, que deverá
indicar as necessidades materiais para o funcionamento inicial da Instituição;
V – providenciar e realizar, com os recursos
destinados à Fundação Universidade Federal do Vale
do São Francisco, os concursos públicos que venham
a ser autorizados para o provimento dos cargos pre vistos no art. 4º, e praticar os atos necessários à investidura dos candidatos aprovados;
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VI – promover licitação, dispensa ou inexigibili dade;
VII – celebrar e gerir os contratos e convênios
necessários ao cumprimento do disposto neste ar tigo; e
VIII – apresentar proposta de estatuto da Fun dação Universidade Federal do Vale do São Francis co e submetê-lo à aprovação do Ministério da Educa ção, na forma da lei.
§ 3º O estatuto referido no inciso VIII do § 2º vi gorará até a sua revisão, nos termos da lei, por inicia tiva do Conselho Universitário da Fundação Universi dade Federal do Vale do São Francisco, regularmente
instalado.
§ 4º O Reitor da Universidade Federal do Espírito Santo poderá delegar ao grupo de trabalho men cionado no inciso IV do § 2º competência para prati car os atos atinentes à aquisição de bens e serviços
indicados como necessários ao funcionamento inici al da Fundação Universidade Federal do Vale do
São Francisco.
Art. 9º No exercício de 2003, para a execução
das atividades previstas no art. 8º, serão utilizados os
recursos consignados à implantação da Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco,
constantes do orçamento do Ministério da Educação.
Parágrafo único. Os atos referidos no § 2º do art.
4º e no § 2º do art. 6º serão praticados imediatamente
após a conclusão das providências relacionadas no
inciso I do § 2º do art. 8º.
Art.10. Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de novembro de 2002.
V – Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São
Francisco
DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2001
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neiro de 1997, e na Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, decreta:
Art. 1º Fica instituído o Comitê da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, órgão colegiado, com
atribuições normativas, deliberativas e consultivas, no
âmbito da respectiva bacia hidrográfica, vinculado ao
Conselho Nacional de Recursos Hídricos – CNRH,
nos termos da Resolução do CNRH nº 5, de 1º de
abril de 2000.
Parágrafo único. A área de atuação do Comitê
da Bacia Hidrográfica do rio São Francisco, rio de domínio da União, localizada nos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e
no Distrito Federal, é definida pelos limites geográficos da bacia hidrográfica do rio São Francisco, delimitada pela área de drenagem com sua foz, locada, em
escala 1:1.000.000, nas coordenadas 36º24’ longitude oeste e 10º30’ latitude sul.
Art. 2º O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco será composto por representantes:
I – da União;
II – dos Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia,
Pernambuco, Alagoas e Sergipe;
III – do Distrito Federal;
IV – dos Municípios situados, no todo ou em
parte, nessa bacia;
V – dos usuários das águas de sua área de atuação; e
VI – das entidades civis de recursos hídricos
com atuação comprovada nessa bacia.
§ 1º O número de representantes, titulares e suplentes, de cada setor mencionado neste artigo, bem
como os critérios para escolha e indicação, serão estabelecidos no Regimento Interno do Comitê.
§ 2º O processo de escolha dos integrantes do
Comitê será público, com ampla e prévia divulgação.
Art. 3º O funcionamento do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco será regido por seu
Regimento Interno, em conformidade com os preceitos da Lei nº 9.433, de 1997, e da resolução do CNRH
nº 5, de 2000.

Institui o Comitê da Bacia Hidrográ fica do Rio São Francisco, localizada nos
Estados de Minas Gerais, Goiás, Bahia,
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e no Dis trito Federal, e dá outras providências.

Parágrafo único. O Regimento Interno do Comitê será aprovado por seus membros e publicado no
Diário Oficial da União.

O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 9.433, de 8 de ja -

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 2001.

Art. 4º As reuniões do Comitê serão publicadas,
sendo sua convocação amplamente divulgada.

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

279
Terça-feira 17 26337

280
26338 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

281
Terça-feira 17 26339

282
26340 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

283
Terça-feira 17 26341

284
26342 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002
Dezembro

de

2002

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

VI – Decreto de Criação do Projeto de Conservação
e Revitalização da Bacia Hidrográfica do rio São
Francisco
DECRETO DE 5 DE JUNHO DE 2001
Dispõe sobre o Projeto de Conser vação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, e dá outras
providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e
tendo em vista o disposto na Lei nº 9.433, de 8 de ja neiro de 1997, decreta:
Art. 1º Fica criado o Projeto de Conservação e
Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Fran cisco, constituído de ações concebidas e executadas,
de forma participativa e integrada, pelos governos fe deral, estaduais, municipais e do Distrito Federal e sociedade civil organizada.
Parágrafo único. O projeto mencionado no ca put deste artigo tem por finalidade promover a melho ria das condições de oferta de água da Bacia, segun do os seus usos prioritários, mediante a consolidação
de objetivos definidos pelo Comitê Gestor, de que tra ta o art. 2º deste decreto, de conformidade com os
princípios estabelecidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos.
Art. 2º Fica criado o Comitê Gestor do Projeto de
Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco, responsável pelo planejamento, a
coordenação e o controle das ações a serem desen volvidas no âmbito de suas atribuições e especialmen te as de natureza ambiental, no Rio São Francisco.
Parágrafo único. O Comitê será coordenado
pelo Ministério do Meio Ambiente, por intermédio de
sua Secretaria Executiva, com a participação de sua
Secretaria de Recursos Hídricos, da Secretaria de
Infra-estrutura Hídrica, do Ministério da Integração
Nacional, da Agência Nacional de Águas, do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis e, ainda, das representações dos demais
entes federados que integram a Bacia.
Art. 3º O projeto de que trata este decreto com preenderá os seguintes componentes de:
I – despoluição: apoio a ações de tratamento de
esgoto, controle e uso racional de agrotóxicos, em
municípios que compõem a Bacia, cabendo à Agên cia Nacional de Águas propor as ações e atividades
necessárias para viabilizar a participação desses municípios no Programa Nacional de Despoluição de
Bacias Hidrográficas, objeto da Resolução nº 6, de 20
de março de 2001, da Agência Nacional de Águas;
II – conservação de solos: apoio a ações volta das à conservação de solos envolvendo o controle de
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erosão, o estabelecimento de critérios de gestão de
micro-bacias e de sistemas de reutilização de água e
o apoio a projetos de conservação de nascentes;
III – convivência com a seca: apoio a ações direcionadas à garantia do abastecimento de água das
populações urbanas e rurais dispersas, incluindo a
implementação de cisternas rurais, barragens subterrâneas e sistemas simplificados de abastecimento de
pequenas comunidades municipais, sendo que a execução de projetos de abastecimento da população rural dispersa ficará a critério do Comitê Gestor, de que
trata o art. 2º deste decreto, em articulação com as
instituições não-governamentais existentes na Bacia;
IV – reflorestamento e recomposição de matas
ciliares: apoio a projetos que visem conservar o uso
dos recursos florestais da Bacia, estimulando ações
voltadas para o manejo florestal, implantação de ma tas ciliares, floresta de topo e a recuperação de áreas
de recarga dos lençóis freáticos, proteção de nascentes, implantação de unidades de produção de mudas
e recuperação de áreas degradadas;
V – gestão e monitoramento: apoio a ações voltadas ao fortalecimento da gestão ambiental e do monitoramento de recursos hídricos na Bacia do Rio São
Francisco, por meio de planos de estruturação da
gestão, efetivado com a participação de organizações
não-governamentais;
VI – gestão integrada dos resíduos sólidos: apoio a ações voltadas para a implementação dos planos
de gerenciamento de resíduos sólidos na Bacia, compreendendo o monitoramento, o controle, a coleta seletiva e a instalação de aterro sanitário e da usina de
reciclagem e compostagem;
VII – educação ambiental: apoio a ações de sensibilização e de mobilização social integradas para o desenvolvimento de projetos e gestões ambientais da Ba cia, a implementação de núcleos de educação ambiental e a capacitação de agentes multiplicadores;
VIII – unidades de conservação e preservação
da biodiversidade:
– apoio a projetos visando a criação, a conservação e o manejo sustentável dos parques e das áreas de proteção ambiental da Bacia e de seus entornos, bem como a conservação e o uso sustentável da
biodiversidade e dos recursos genéticos.
Art. 4º Os componentes de que trata o artigo anterior devem orientar o detalhamento das ações nos
estados que integram a Bacia, parcialmente ou em
sua totalidade.
Art. 5º O Projeto gerido com crédito orçamentário alocado ao Ministério do Meio Ambiente, para
atender às despesas decorrentes de sua execução,
será coordenado por sua Secretaria Executiva, e ad ministrado segundo critérios técnicos, orientados pelos indicadores sócio-ambientais da Bacia.
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Parágrafo único. Consideram-se critérios para o
estabelecimento de prioridades, as propostas que valorizem a geração de emprego ou renda, reforcem a
capacidade institucional e operacional das entidades
com atuação na Bacia e resultem em redução de gastos públicos com internações hospitalares decorren tes de doenças de veiculação hídrica.
Art. 6º Caberá ao Ministério do Meio Ambiente,
com a participação do Ministério da Integração Nacio nal e com a colaboração do Comitê Gestor, de que
trata o art. 1º deste decreto, promover a articulação
institucional, visando o detalhamento e a implementa ção das atividades que integram o projeto.
Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente
poderá acolher sugestões dos Estados integrantes da
Bacia do Rio São Francisco para definir o alcance, as
metas, as prioridades, os meios e os mecanismos institucionais e comunitários do Projeto.
Art. 7º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 2001; 180º da Indepen dência e 113º da República.
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA BACIA
DO SÃO FRANCISCO
1º RELATÓRIO PRELIMINAR
Brasília – 2001
I. Introdução
Histórico
Por meio do Requerimento nº 392, de 2001, o
Senador Waldeck Ornélas propôs que fosse criada
uma comissão especial destinada a acompanhar e
avaliar o Projeto de Conservação e Revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, estabelecido
mediante decreto presidencial de 5 de junho de 2001.
Aprovado o requerimento, em 13 de setembro, a
referida Comissão foi instalada em 10 de outubro do
corrente ano, sendo eleito presidente o Senador Ney
Suassuna e vice-presidente o Senador Teotonio Vile la Filho. O autor do Requerimento, Senador Waldeck
Ornélas, foi designado relator.
Com a indicação do Senador Ney Suassuna
para o Ministério da Integração Nacional, foi ele subs tituído na presidência pelo Senador Renan Calheiros.
Os trabalhos da Comissão Especial se estende rão até 15 de dezembro de 2002.
Audiências
No curto período de funcionamento da Comis são, em sua primeira etapa, foram realizadas diversas
audiências públicas, que contribuíram, de modo signi ficativo, para uma melhor compreensão dos desafios
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e oportunidades envolvidos em uma proposta de revitalização do Rio São Francisco. Assim, ouvimos:
23-10-2001 – Dr. Aldenir Chaves Paraguassu –
Diretor de Programas da Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e membro suplente
do Comitê Gestor do Projeto de Revitalização do Rio
São Francisco (representando o Dr. José Carlos Carvalho – secretário-executivo do MMA).
30-10-2001 – Dr. Jerson Kelman – Presidente
da Agência Nacional de Águas (ANA).
6-11-2001 – Dr. Rodolfo Torelly – Diretor Substituto do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho e Emprego; e Dr. Humberto Candeias Cavalcanti – Diretor de Proteção Ambiental do
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama).
13-11-2001 – Dr. Airton Bezerra Lócio – Presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales
do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).
20-11-2001 – Dr. Mozart de Siqueira Campos Araújo – Diretor-Presidente da Companhia Hidroelétrica do
São Francisco (CHESF); Dr. Guy Maria Villela Paschoal
– Diretor de Planejamento, Projetos e Construções e
Vice-Presidente da Companhia Energética de Minas
Gerais (CEMIG); Dr. Amilton Geraldo – Superintendente
de Gestão de Potencial Hidráulico da ANEEL.
27-11-2001 – Dr. Paulino Cícero de Vasconcellos – Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Estado de Minas Gerais; Dr. Fausto
Antonio de Azevedo – Diretor do Centro de Recursos
Ambientais do Estado da Bahia.
4-12-2001 – Dr. José Teodomiro de Araújo – Presidente do Comitê Executivo de Estudos Integrados da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CEEIVASF).
II. Importância da Bacia do Rio São Francisco
O São Francisco, rio da unidade nacional, cujo
significado histórico não precisa ser enfatizado, continua revestindo-se de uma importância econômica e
social que remonta aos primórdios da nacionalidade.
Nesse sentido, basta lembrar sua importância como
meio de transporte e para a ocupação do território,
fato ilustrado pelo número elevado de núcleos populacionais erigidos ao longo do seu curso desde os pri meiros tempos da Colônia.
O significado do rio fica evidente quando se considera, dentre outros dados, sua extensão – 2.700 quilômetros –, a área da bacia – 639 mil quilômetros quadrados (ocupando 40 % do território mineiro e 54% do território baiano) –, o número de cidades situadas em suas
margens – 97 –, a população residente na bacia – 14 milhões (30% da população dos estados abrangidos pela
bacia) e a geração de energia – 10.433,3 MW – em vinte
usinas hidrelétricas, sendo onze pequenas centrais hidrelétricas e nove usinas hidrelétricas (tabela ANEEL).
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A importância econômica do rio deu um enorme
salto a partir de meados do século XX, com a progres siva implantação da referida rede de usinas hidrelétri cas, de impacto decisivo na oferta de energia para a
região Nordeste de nosso País. Além disso, no último
quarto do século foram implementados, na bacia,
grandes projetos de irrigação, experiências pioneiras
e vitoriosas que evidenciaram as amplas possibilida des para a deflagração de uma verdadeira revolução
agrícola no Nordeste, com a progressiva implantação
de uma forte agroindústria. Tal processo reveste-se
de incalculável alcance para a superação do subde senvolvimento e da pobreza em toda a região, contri buindo ainda, de modo significativo, para reduzir as
crescentes desigualdades socioeconômicas entre o
sertão e as regiões litorâneas.
Lamentavelmente, todo esse ingente esforço
rumo ao desenvolvimento vem sendo comprometido
pela progressiva redução no caudal do rio, causada
por um processo de degradação ambiental que tem
persistido, a despeito da modernização econômica e
institucional do País. A dimensão desse impacto ne gativo pode ser vislumbrada quando se considera que
o “Velho Chico” responde por mais de setenta por
cento dos recursos hídricos do Nordeste. Nessas cir cunstâncias, em que o balanço oferta/demanda des ses recursos aponta para a ocorrência de déficits
crescentes, ficam seriamente comprometidas essas
potencialidades econômicas.
Não cabe, aqui, ignorar os problemas de quali dade das águas, tanto os causados por sedimentos
resultantes de processos de erosão, quanto os oriun dos de poluição química. Mas parece-nos evidente
que um programa de revitalização do Rio São Fran cisco deve estar voltado, prioritariamente, para medi das de longo alcance, capazes de assegurar um au mento na vazão em toda a bacia hidrográfica.
III. A questão da revitalização
Embora os graves problemas enfrentados pe los rios brasileiros sejam conhecidos de longa data
e objeto de manifestações retóricas, prevaleceu, até
passado recente, um efetivo descaso quanto à ado ção de medidas para o seu enfrentamento, com
base em um sentimento difuso e falso quanto à na -
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tureza pretensamente inesgotável dos recursos hídricos.
Até mesmo a formulação de normas legais só
ganhou importância nos anos noventa, quando o problema do abastecimento de água para consumo hu mano adquiriu contornos de calamidade nas grandes
regiões metropolitanas do País e a operação de usi nas hidrelétricas passou a enfrentar a grave ameaça
representada pela queda vertiginosa no nível dos re servatórios.
Na realidade, foi necessária a experiência traumática do racionamento de energia, com todos os
seus malefícios para o cotidiano dos cidadãos e a
ameaça de um iminente colapso de toda a estrutura
produtiva do País, para que o Poder Público tomasse
as primeiras iniciativas concretas com vistas à superação do desafio acima referido. O problema adquiriu
contornos dramáticos especialmente no Nordeste,
onde o abastecimento de energia depende, de forma
quase exclusiva, das usinas situadas ao longo do São
Francisco.
Esse quadro geral esteve subjacente às longas
discussões sobre o projeto de transposição das
águas do Rio São Francisco, que não conduziram a
um acordo sobre a matéria frente aos argumentos generalizados de que a iniciativa era inviável, em virtude
da redução aguda na vazão do rio. A partir disso, o
Governo Federal optou por lançar o Projeto de Con servação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco.
IV. O Projeto de Revitalização

Mediante decreto presidencial de 5 de junho
de 2001 foi criado o Projeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, a ser implementado pela atuação integrada dos
governos federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal, bem como da sociedade civil organizada,
sendo criado, ainda, um Comitê Gestor. Esse diploma legal determina que o referido projeto compreenderá os seguintes componentes:
Despoluição Conservação de solos Convivência com a seca Reflorestamento e recomposição de
matas ciliares Gestão e monitoramento dos recursos
hídricos Gestão integrada dos resíduos sólidos Educação ambiental e, Unidades de conservação e preservação da biodiversidade.
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Por outro decreto, expedido na mesma data, foi
instituído o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco, dotado de atribuições normativas, delibe rativas e consultivas e vinculado ao Conselho Nacio nal de Recursos Hídricos (CNRH).
V. O Conceito de Revitalização

Existe unanimidade e consenso quanto à de gradação do Rio São Francisco e seus afluentes,
com progressivo desaparecimento de cursos d’água
ao longo de toda a bacia, excessiva variação entre
valores máximos e mínimos de vazão ao longo do
ano, grandes alterações no lei to do rio, com compro metimento da navegabilidade, e os graves proble mas representados pela erosão das margens e pelo
assoreamento do leito do rio.
Um processo de revitalização implica um esforço
complexo e abrangente, com medidas de curto, médio
e longo prazo destinadas a elevar o volume e a quali dade das águas e regularizar o caudal, de modo a mi nimizar as drásticas flutuações hoje observadas no flu xo das águas. Tudo isso com vistas a otimizar a geração de energia hidrelétrica, bem como garantir ampla
expansão da agricultura irrigada e seus imensos bene fícios econômicos e sociais; busca-se, ao mesmo tem po, retificar o perfil do leito do rio e recuperar as condições de navegabilidade naquela via fluvial.
O leque de instrumentos será necessariamente
muito amplo, envolvendo desde a construção de no vas barragens, em especial nos afluentes situados no
Alto São Francisco, obras de engenharia destinadas à
retificação do leito e à contenção de barrancos nos
trechos mais críticos, a recuperação da cobertura ve getal ao longo das margens e nas nascentes, mudan ças nas técnicas agrícolas de manejo do solo, fortale cimento da fiscalização ambiental e ampla dissemina ção da educação ambiental. Dentre os agentes, papel
preponderante será necessariamente desempenha do pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco.
VI. Conflitos de usos
Historicamente, o gerenciamento das águas do
São Francisco revestiu-se de caráter unilateral, vol -
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tado exclusivamente à máxima geração de energia
elétrica, ignorando-se os efeitos deletérios de natureza socioeconômica e ambiental resultantes dessa
opção. Essa escolha, embora justificável, em termos
estratégicos, no curto prazo e à época, pela impor tância crucial da geração de energia, praticamente
inviabilizou a navegação, em especial a jusante da
barragem de Sobradinho, na Bahia. A pesca, tradicional meio de subsistência da população ribeirinha,
foi comprometida de modo dramático pelo progressivo represamento do rio, que ocasiona abruptas mudanças na vazão, isolamento de lagoas marginais e
impedimento da migração dos cardumes nas épocas de reprodução.
Com o assoreamento do rio, a manutenção da
navegabilidade passa a demandar um fluxo regularizado superior ao sustentável do ponto de vista de
uma geração máxima de energia.
De igual modo, o aproveitamento das potencialidades turísticas levará, certamente, a exigências por
uma vazão mais elevada, em caráter permanente.
O maior potencial de conflito com respeito à geração de energia surgiu, contudo, a partir da implantação dos projetos de agricultura irrigada ao longo da
bacia. Diante de uma perspectiva inexorável de expansão dessa agricultura, tal conflito, já efetivo, tomar-se-á agudo.
Estudos realizados pela Codevasf ilustram, claramente, esse ponto: sem implantação de novos projetos, a área irrigada atual, da ordem de 300 mil hec tares, ocasiona uma insuficiência de água, para atender simultaneamente à irrigação e à geração de energia, da ordem de 70,5 m3/s na descarga regularizada
em Sobradinho (tabela Codevasf).
Do mesmo modo, há discordâncias quanto à forma de equacionamento do problema. A proposta sustentada pela Codevasf envolve a construção de novos
barramentos nos afluentes, principalmente no Alto e
no Médio São Francisco, em Minas Gerais, mas tam bém no leito principal do rio, com barragens de uso
múltiplo, o que ao setor de geração de energia parece
inviável (tabela CEMIG).
Além disso, é importante enfatizar que, dentro
de um mesmo tipo de utilização, já se manifestam
conflitos entre usuários da água. O caso mais notório
é o que vem ocorrendo entre produtores rurais usuários de irrigação, no vale do Rio Verde Grande, afluente
do São Francisco, na divisa Minas/Bahia.
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VII. Questões Sociais
Nenhuma estratégia de revitalização do rio São
Francisco pode estar divorciada de uma melhoria nos
indicadores sociais ao longo de toda a bacia hidrográ fica, especialmente no tocante a seus principais aflu entes. Constitui senso comum a noção de que a defesa do meio ambiente torna–se extremamente proble mática quando a maioria da população vive em condi ções de miséria e exclusão social, pois nesse caso
prevalecem, de modo inexorável, formas primitivas de
exploração dos recursos naturais.
A elevação dos padrões de vida em um território
tão vasto certamente está além das possibilidades de
um projeto de recuperação de uma bacia fluvial, pois
envolve intervenções profundas em múltiplas áreas:
investimentos direcionados prioritariamente para a
geração de empregos, incorporação crescente de trabalhadores ao mercado formal de trabalho, universali zação da educação básica, treinamento voltado não
só para o mercado de trabalho como também para o
auto-emprego, assistência à saúde, entre outras.
Mas, certamente, muitos componentes de um programa de revitalização do rio podem contribuir, de modo
significativo, para uma melhoria dos indicadores sociais
na região. Exemplo evidente é o representado pela atividade pesqueira. A pesca artesanal, principal fonte de
subsistência para parcela significativa da população ao
longo do rio, é uma atividade precária, incapaz de assegurar um padrão de vida realmente digno.
Contudo, são inegáveis as potencialidades do
rio para o desenvolvimento de um forte segmento de
pesca e aqüicultura, com base em tecnologias mo dernas e de cunho empresarial, conforme amplamen te evidenciado por iniciativas vitoriosas levadas a efei to principalmente pela Codevasf, ao longo do vale e,
mais recentemente, pela iniciativa privada e comuni tária, no “canyon”, em Paulo Afonso.
Admitindo–se, todavia, que a pesca ar tesanal
continuará desempenhando um importante papel, o
Projeto de Revitalização deve contemplar estratégi as de apoio aos pescadores, principalmente com
respeito a associativismo, comercialização e segu ro–desemprego. Durante audiência pública, a Co missão instou o representante do Ministério do Tra balho e Emprego, no sentido de que seja realizado
esforço especial com vistas a agilizar o pagamento
desse seguro.
É que os pescadores artesanais – cerca de 26
mil na bacia do São Francisco – costumam enfrentar
graves dificuldades na época do defeso, que vão desde a falta de documentos, atraso na publicação das
portarias pelo Ibama, inexistência de agências ban cárias nos seus locais de moradia, até o recebimento
do seguro com atraso, no caso daqueles que atende -
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ram a todos os requisitos e realizaram todos os procedimentos.
As informações trazidas pelas audiências públicas também fortaleceram, na Comissão, a convicção
sobre as amplas oportunidades de que o Projeto de
Revitalização contribua para a dinamização de uma
agricultura conduzida segundo técnicas que maximizem as oportunidades de geração de emprego e renda na Bacia do São Francisco.
Em que pese quaisquer limitações que tenham
apresentado, os projetos de irrigação já desenvolvidos
são claramente vitoriosos e têm promovido, principalmente na área de Petrolina e Juazeiro, uma profunda
transformação de natureza socioeconômica. Um dos
aspectos negativos normalmente associados a esses
projetos – a excessiva migração para as áreas beneficiadas por tais empreendimentos —, apenas demonstra
sua capacidade em gerar empregos e a importância de
multiplicar esses empreendimentos de forma descentralizada. Na ausência de medidas eficazes de revitalização do rio, todavia, vai se esboçando um quadro de
escassez de recursos hídricos que, inevitavelmente, impedirá a expansão da agricultura irrigada.
Há, também, problemas remanescentes com
populações reassentadas, em função das obras de
geração de energia, que nunca foram satisfatoriamente estabelecidas em suas novas localizações. No
caso presente chamam a atenção os problemas da
população da borda do Lago de Sobradinho, cuja
Associação de Municípios dirigiu–se à Comissão
para relatar as dificuldades vivenciadas naquela área,
em face da queda no nível do Lago. As gestões realizadas pela Comissão junto à Câmara de Gestão da
Crise de Energia Elétrica levaram à informação de
que a CHESF fora autorizada a encaminhar providências (Resolução nº 39, art. 40), ouvidos os municípios
e o Estado da Bahia.
VIII. Aspectos Institucionais
O modelo de gerenciamento de recursos hídricos
no Brasil, em termos de sua estrutura legal, foi definido
em período muito recente – pouco mais de cinco anos –
, de modo que seu funcionamento ainda não foi testado
efetivamente, na prática. A dimensão dos desafios pode
ser ilustrada pelo fato de que o primeiro grande componente do Sistema foi a Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL), criada por meio da Lei nº 9.427, de 26
de dezembro de 1996, refletindo uma situação histórica
em que prevalecia uma visão estritamente setorial na
utilização dos recursos hídricos: o aproveitamento do
potencial hidrelétrico.
Essa lei reflete uma nova visão integrada ao estabelecer, em seu art. 2º que “(...) a ANEEL promoverá a
articulação com os Estados e o Distrito Federal, para o
aproveitamento energético dos cursos de água e a
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compatibilização com a política nacional de recursos hídricos”. Todavia o inciso III do art. 3º dessa lei estipula
que compete à Agência definir o aproveitamento ótimo
que, pela Lei nº 9.074, de 7 de julho de 1995, que regula
as concessões e permissões de serviços públicos, é
definido, essencialmente, com base na geração máxima de energia: “todo potencial definido em sua concepção global pelo melhor eixo do barramento, arranjo físico geral, níveis d’água operativos, reservatório e potência, integrante da alternativa escolhida para divisão de
quedas de uma bacia hidrográfica” (art 5º, § 3º).
Por outro lado, a Lei nº 9.984, de 17 de julho de
2000, que criou a Agência Nacional de Águas (ANA),
determina, em seu art. 4º, inciso XII, que compete a
essa Agência “definir e fiscalizar as condições de operação de reservatórios por agentes públicos e privados,
visando a garantir o uso múltiplo dos recursos hídricos,
conforme estabelecido nos planos de recursos hídricos
das respectivas bacias hidrográficas”. O § 3º desse
mesmo artigo determina, contudo, que “(...) a definição
das condições de operação de reservatórios de aproveitamentos hidrelétricos será efetuada em articulação
com o Operador Nacional do Sistema Elétrico – ONS”.
Ao mesmo tempo, conforme o art. 7º dessa lei,
fica definido que, para licitar a concessão ou autorizar
o uso de potencial de energia hidráulica em corpo de
água de domínio da União, a ANEEL deverá promo ver, junto à ANA, a prévia obtenção de declaração de
reserva de disponibilidade hídrica, que será transfor mada automaticamente em outorga de direito de uso
de recursos hídricos.
Em todos os casos (rios de domínio da União ou
dos Estados), o art. 31 dessa mesma lei estipula que
“os órgãos responsáveis pelo gerenciamento dos re cursos hídricos e a ANEEL devem se articular para a
outorga de concessão de uso de águas em bacias hidrográficas, de que possa resultar a redução da po tência firme de potenciais hidráulicos (...)“.
No caso de rios de domínio dos Estados, o aproveitamento desses recursos será definido por plano
de nível estadual, uma vez que a Lei nº 9.433, de 8 de
janeiro de 1997, que instituiu a Política Nacional de
Recursos Hídricos, prevê a formulação de Planos de
Recursos Hídricos por bacia hidrográfica, por Estado
e para o País. Mas, também aqui, essa lei, em seu art.
12, § 2º, estipula que “a outorga e a utilização de re cursos hídricos para fins de geração de energia elétri ca estará subordinada ao Plano Nacional de Recur sos Hídricos (...)”. Certamente ocorrerão situações de
conflito entre prioridades de uso múltiplo pelos Esta dos e as demandas do setor elétrico.
A multiplicidade de agências federais e estadua is cria um grande potencial para o surgimento de con flitos de competência. Além disso, o São Francisco é
um rio federal, mas seus afluentes são estaduais, sur-
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gindo, daí, a possibilidade de conflitos entre os planos
estaduais de recursos hídricos e entre esses planos e
o plano federal para a bacia. Uma possível solução
seria que o domínio da União e o dos Estados fosse
feito por bacia hidrográfica e não por rio; o problema
dessa alternativa é que ela levaria, certamente, a uma
concentração dos recursos hídricos na União, com
sacrifício da autonomia dos Estados.
Somente a prática permitirá o equacionamento
desses conflitos. Daí a urgência de implantação do
Comitê de Bacia do Rio São Francisco, principalmente quando se considera que já foram estabelecidos
comitês para diversos afluentes do rio.
IX. Proposta de Ação do Governo e a Questão
dos Recursos Financeiros
Os instrumentos definidos no decreto de criação
do Projeto de Revitalização englobam alguns voltados para o saneamento (despoluição e gestão integrada de resíduos sólidos), ou seja, para a melhoria
da qualidade da água, outros (conservação de solos,
educação ambiental, unidades de conservação) direcionados para um aumento na quantidade de água,
na forma de aumento da vazão média do rio e, por fim,
um componente (convivência com a seca) que se re veste, essencialmente, de natureza social.
O alcance do Projeto parece bastante limitado,
quando se observa a ausência de um componente
essencial para a elevação do volume regularizado do
rio: a construção de novas barragens de pequeno e
médio porte principalmente ao longo dos seus tributários. Obviamente uma expansão no alcance do empreendimento demandará elevação concomitante no
volume de recursos financeiros necessários.
Para o presente ano foram destinados à Revitalização R$84,3 milhões, sendo R$70 milhões remanejados do Projeto de Transposição do Rio São Francisco, e R$ 14,3 milhões oriundos da programação do
próprio Ministério do Meio Ambiente (Tabela MMA).
Na programação geral de dispêndio dos recursos,
26,4% foram destinados a saneamento (despoluição
e gestão de resíduos sólidos). Se a esse componente
é acrescentado o item “Convivência com a Seca”, o
comprometimento de recursos chega a 56,1%.
O pequeno montante de recursos para 2001 é
compreensível, uma vez que a dotação foi definida já
no final do ano. Causa extrema preocupação, contudo, o fato de que apenas R$30 milhões foram alocados ao Projeto na proposta de Orçamento da União
para 2002. Tal fato indica, claramente, ausência de
compromisso efetivo com uma iniciativa de tão gran de importância e de longo prazo. Consciente dessa
realidade, a Comissão vem realizando diversas ges -
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tões, com vistas a assegurar os recursos necessários
à sobrevivência do Projeto.
X. Medidas Adotadas e Recomendações Iniciais
Prioridade
1. A Comissão externa, de logo, sua preocupa ção quanto ao risco de que uma provável recupera ção dos reservatórios na Bacia do Rio São Francisco,
especialmente no de Sobradinho (BA), como resulta do da estação chuvosa recém-iniciada, e o possível
afastamento do risco de racionamento drástico, levem
as autoridades governamentais e a sociedade em ge ral a uma visão equivocada de que os problemas do
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rio teriam sido superdimensionados, com a conseqüente perda do sentimento de urgência.
Recursos
2. A Comissão manifesta sua inconformidade
com o volume ínfimo de recursos previstos para o
Projeto de Revitalização no Orçamento da União para
2002 – apenas R$30 milhões – muito inferior, inclusive, aos recursos alocados, no presente ano, para
apenas um trimestre – em torno de R$84 milhões. Tal
fato torna-se ainda mais grave por revelar, da parte do
Governo Federal, falta de compromisso efetivo com
um projeto necessariamente de longo prazo.
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3. Em reunião com o Ministro do Planejamento,
Orçamento e Gestão, a Comissão entregou, por seus
representantes, moção para que o Poder Executivo
reveja a proposta orçamentária para 2002, de modo a
elevar para, no mínimo, R$200 milhões a dotação
destinada ao Projeto.
4. A Comissão manifesta seu decidido apoio à
Proposta de Emenda à Constituição nº 27, de 2001,
que tem como primeiro signatário o Senador Antônio
Carlos Valadares, pela qual é instituído o Fundo para
a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento
Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, a ser
constituído por cinco décimos por cento do produto
da arrecadação dos impostos de competência da
União, após deduzidas as vinculações ou participa ções constitucionais.
5. A Comissão enfatiza a disponibilidade de re cursos contratados pelo Governo Federal junto ao
Banco Mundial, no âmbito do programa Proágua
Semi-Árido, da ordem de US$300 milhões, destina dos ao Nordeste brasileiro, inclusive e explicitamente
para a gestão dos recursos hídricos da Bacia do Rio
São Francisco, como fonte a ser utilizada para o finan ciamento do Projeto de Revitalização e implantação e
operação do respectivo Comitê da Bacia.
6. A Comissão julga que, no âmbito do Projeto
de Revitalização, o Poder Executivo concede ênfase
demasiada aos problemas de saneamento. Isto se verifica não só no texto do decreto do Executivo, mas
também está claramente refletida na distribuição dos
recursos alocados no ano de 2001. Julgamos que o
Poder Público já dispõe de importantes programas e
fontes de recursos para as indispensáveis ações de
saneamento básico, não se justificando que, dos parcos recursos destinados à revitalização, parcela tão
significativa seja destinada a esse segmento.
Seguro-Desemprego dos Pescadores
7. A Comissão solicitou urgência e realizou gestões junto ao Ministério do Trabalho e Emprego e à
Caixa Econômica Federal (CEF), com vistas à agiliza ção do pagamento do seguro-desemprego aos pes cadores artesanais durante o período de defeso.
Uma das solicitações foi no sentido de que seja
viabilizado o pagamento do referido seguro por meio
de casas lotéricas, pois a CEF, única instituição res ponsável por esse pagamento, a despeito de sua vasta rede, não dispõe de agências localizadas de modo
compatível com o universo de colônias de pescado res, muitas delas situadas em localidades onde ine xistem serviços bancários. Do mesmo modo, torna-se
imprescindível a eliminação de atrasos no pagamento
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do seguro, que deve ocorrer mês a mês, para garantir
a sobrevivência dos pescadores, evitando
a repetição de situações em que esse pagamento somente ocorre, em globo, no final do período
do defeso.
8. Em atendimento a demandas formuladas durante o Encontro Regional de Pescadores, realizado
no município de Barra (BA) em outubro do corrente
ano, bem como levando em conta os debates na Co missão, foram identificados, em relação ao seguro-desemprego dos pescadores artesanais, vários
pontos que carecem de adequação na legislação vigente, especialmente nas Leis nº 8.287, de 20 de de zembro de 1991 e nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
Tratam-se, entre outras, de: a) reduzir de três anos
para um ano o tempo mínimo de registro como pescador profissional para que o trabalhador possa fazer
jus ao seguro-desemprego; b) elevar, de um para cinco anos, o prazo de validade do registro de pescador,
atualmente emitido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; c) estabelecer a obrigatoriedade de publicação das portarias do defeso com pelo
menos trinta dias de antecedência em relação ao início de sua vigência; d) abrir a possibilidade de que os
bancos oficiais federais possam efetuar o pagamento
do seguro-desemprego por meio de convênio com
outras instituições financeiras, nos municípios e localidades onde não disponham de agências; e) transferir para o Ministério do Trabalho e Emprego a expedição da carteira de pescador, uma vez que se trata de
carteira profissional.
Ações Emergenciais
9. A Comissão denuncia a atitude de indiferença
mantida pela Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) em relação à situação de calamidade
atingida na borda do Lago de Sobradinho, face à queda no nível do reservatório, com a interrupção do su primento de água a várias pequenas comunidades
rurais e a pequenos projetos comunitários de irrigação, objeto de levantamento, identificação e, inclusive, decisão da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, através da sua Resolução nº 39, de 21 de
agosto de 2001, envolvendo populações que foram
reassentadas em decorrência das obras de implantação do reservatório.
Conteúdo da Revitalizacão
10. A Comissão enfatiza a necessidade de que
seja alterado o decreto que criou o Projeto de Revitalização do Rio São Francisco, de modo a preencher a
séria lacuna representada pela ausência de dois ins trumentos que julgamos essenciais nesse processo:
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desassoreamento e retificação do leito do rio, iniciati va indispensável para recuperar as condições de na vegação e a regularização da vazão, por meio de um
sistema adicional de barragens de múltiplos usos, a
serem construídas principalmente em seus afluentes.
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assegurar condições de segurança ao funcionamento
dos projetos de irrigação.

Urgência para o Comitê de Bacia
11. Sem prejuízo da formação de comitês de
sub-bacias, a Comissão está convencida quanto à urgência de que o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio
São Francisco, já criado por decreto, inicie de imedia to suas atividades, uma vez que ele constituirá foro
privilegiado para a formulação de propostas capazes
de tornar efetiva a revitalização do rio.
Papel dos Orgãos Estaduais de Meio Ambiente
12. A Comissão enfatiza o papel a ser desempe nhado pelos órgãos estaduais de meio ambiente nas
atividades de licenciamento, controle e fiscalização
ambiental dos diversos empreendimentos na área da
Bacia, de modo a prevenir a poluição e corrigir os pro blemas existentes, mediante ações a serem imple mentadas pelos próprios agentes poluidores. Nesse
sentido, recomenda articulação entre os órgãos estaduais e integração com o Ibama, para uniformizar pa râmetros e procedimentos, estabelecer prioridades,
coordenar as ações e avaliar os resultados.
Articulação Institucional
13. A Comissão recomenda a imediata realiza ção de um trabalho de articulação, a ser coordenado
pela Agência Nacional de Águas (ANA), envolvendo a
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), a
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Parnaíba (Codevasf), a Companhia
Hidroelétrica do São Francisco (CHESF) e a Compa nhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) visando
definir a estratégia e a política de novos barramentos
de usos múltiplos, com ou sem aproveitamento ener gético, a serem implantados na Bacia do Rio São
Francisco tendo por objetivo a regularização da vazão
do rio e sua potencialização.
14. Do mesmo modo, a Comissão recomenda
que a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL)
promova, de imediato, a necessária e indispensável
articulação entre o Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS), a Companhia Hidroelétrica do São
Francisco (CHESF) e a Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), objetivando a integração operacional de suas ações na Bacia do Rio São Francisco,
visando preservar e garantir as condições de
navegabilidade entre Pirapora (MG) e Juazeiro (BA) e

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO
DO RIO SÃO FRANCISCO
2º RELATÓRIO PRELIMINAR
BRASÍLIA – 2002
1. Introdução
Histórico
Por meio do Requerimento nº 392, de 2001, do
Senador Waldeck Ornélas, aprovado em Plenário, foi
criada, no Senado Federal, uma comissão especial
destinada a acompanhar e avaliar o Projeto de Con servação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco, estabelecido por meio de Decreto
Federal de 5 de junho de 2001, bem como a instalação do respectivo Comitê de Bacia, criado igualmente
por Decreto Federal na mesma data.
Tendo sido instalado e iniciado seus trabalhos
em 10 de outubro do mesmo ano, a Comissão apro vou seu 1º Relatório Preliminar em 12 de dezembro
de 2001. Tratando-se de uma comissão de acompanhamento, o relator optou pela apresentação de dois
relatórios ao longo do desenvolvimento dos trabalhos, precedendo ao Relatório Final.
A Comissão deverá estender seus trabalhos até
15 de dezembro de 2002, em atendimento ao disposto no art. 76 do Regimento Interno do Senado Federal, sendo este o seu 2º Relatório Preliminar.
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Audiências
Desde o inicio dos trabalhos foram realizadas dezessete audiências públicas, com vistas a coligir infor mações que permitam avaliar as oportunidades e as limitações com que se depara o Projeto de Conserva ção e Revitalização do São Francisco e a Instalação do
Respectivo Comitê de Bacia, bem como acompanhar
a execução das diversas etapas do projeto.
Abaixo são identificadas as audiências promovi das no 1º semestre de 2002, em continuidade aos trabalhos anteriormente realizados:
6-3-2002
– Dr. Mário Fernando de Meio Santos – Diretor Pre sidente do Operador Nacional do Sistema Elétri co.(ONS)
12-3-2002
– Dr. Antônio Félix Domingues – Superintendente de
Cobrança e Conservação da Agência Nacional de
Águas (ANA).
19-3-2002
– Dr. Humberto Santa Cruz Filho – Presidente da
Associação de Agricultores e Irrigantes do Oeste da
Bahia (AIBA) e Dr. Fernando Brendaglia Almeida –
Superintendente da Associação de Produtores e
Exportadores de Hortigranjeiros e Derivados do Vale
do São Francisco (VALEXPORT).
3-4-2002
– Dr. Edílson de Paula Andrade – Secretário Execu tivo do Comitê para Integração do Rio Paraíba do
Sul (CEIVAP).
10-4-2002
– Dr. Gustavo Maia Gomes – Diretor de Política Re gional e Urbana do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA).
17-4-2002
– Dra. Marília Queiroz de Resende Nogueira – Se cretária Municipal do Meio Ambiente de Lagoa da
Prata (MG) e Presidente da Associação Ambientalis ta do Alto São Francisco; Prof. Clóvis Eduardo de
Souza Nascimento – Professor da Universidade do
Estado da Bahia (UNEB) e pesquisador no Centro
de Pesquisa da Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária (EMBRAPA) no Semi-árido.
24-4-2002
– Dr. Antônio Bahia Filho – Diretor do Centro de
Pesquisa de Milho da EMBRAPA (Sete Lagoas –
MG) e Dr. Derli Prudente Santana – Pesquisador no
mesmo Centro.
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8-5-2002
– Dr. Hyperides Pereira de Macedo – Secretário de
Recursos Hídricos do Estado do Ceará e Dr. Francisco Viana – Superintendente de Outorga da Agên cia Nacional de Águas (ANA)
14-5-2002
– Prof. Amo Maschmann de Oliveira – Departamento de Geociências da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).
22-5-2002
– Prefeitos Municipais: Leônidas Gregório de Almei da – Pirapora (MG), José Júlio Nunes de Santana
Gomes – Porto da Folha (SE), Jorge Roberto Garziera – Lagoa Grande (PE), Alexandre de Meio Toledo
– Penedo (AL), Haroldo Lima Bandeira – Manga
(MG), Prudente José de Moraes – Santa Maria da
Vitória (BA) e Luiz Berti – Sobradinho (BA). Dr. Rubem Franca – Secretário Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente de Petrolina (PE).
5-6-2002
– Dr. Antônio Pontes Fonseca – Diretor-Presidente
da CALSETE —Siderurgia Ltda; Dr. José Batuíra de
Assis – Secretário-Executivo da Associação Brasileira de Florestas; Dr. Luiz Eduardo Furiati Lopes – Di retorExecutivo do Sindicato da Indústria do Ferro no
Estado de Minas Gerais (SINDIFER).
2. Importância da Bacia do Rio São Francisco e
do Projeto de Revitalização
O significado histórico do rio São Francisco, que
se reflete na denominação de “rio da unidade nacional”, não precisa ser enfatizado. Mais importante aqui
é ressaltar a relevância econômica e social de que ele
continua se revestindo na atualidade. A importância
atual desse grande rio fica evidente quando se considera, entre outros aspectos, sua extensão – 2.700
quilômetros –, a área da bacia – 639 mil quilômetros
quadrados (ocupando 40% do território mineiro e
54% do território baiano) –, o número de cidades situadas em suas margens – 97, a quantidade de municípios abrangidos por sua bacia – 503, a população aí
residente – 14 milhões (30% da população dos estados abrangidos pela bacia) e a geração de energia –
10.400 MW – em vinte usinas hidrelétricas.
O grande marco histórico a sublinhar a importância econômica do São Francisco foi a progressiva
implantação, a partir de meados do século XX, da re ferida rede de usinas, que desempenhou papel crucial na oferta de energia para o Nordeste brasileiro,
hoje um sistema nacional interligado.
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O outro momento decisivo foi a implantação, especialmente a partir dos anos oitenta, de grandes pro jetos de irrigação, que abriram as portas para uma verdadeira revolução agrícola no Nordeste, em modernas
bases técnicas e empresariais, assentando os funda mentos para a implantação de uma forte agroindústria,
caracterizando o que foi chamado de “novos sertões”.
Esse processo reveste-se de inquestionável alcance
para a superação do subdesenvolvimento e da pobre za na região, contribuindo para a redução das gritantes
disparidades regionais que afligem este País.
Essas grandes realizações e, principalmente, as
imensas oportunidades para desenvolvimento socio econômico que ora se vislumbram, com base na utili zação dos recursos hídricos dessa grande bacia, en frentam um grave risco de serem frustradas pela
perspectiva de um crescente déficit na oferta de água
na bacia e pela deterioração nas condições de nave gabilidade.
Há uma percepção consensual de que, ao lado
de limitações naturais impostas pelo ciclo hidrológico,
os problemas de vazão no rio têm sido causados, pre ponderantemente, pela progressiva deterioração nas
condições ambientais na bacia.
A comissão admitiu, desde o início de seus tra balhos, o problema representado pela poluição das
águas resultante do lançamento de efluentes. Enten de, porém, que o País já dispõe de vários programas
voltados para a recuperação da qualidade das águas
de nossos rios, de modo que o Programa de Recupe ração e Revitalização do Rio São Francisco deve es tar voltado, prioritariamente, para medidas que con templem o aumento na vazão dos cursos d’água na
bacia.
Os sérios problemas enfrentados pelos rios brasileiros, especialmente pelo São Francisco – principal
bacia hidrográfica do Nordeste brasileiro – embora
conhecidos de longa data, só deixaram o campo ex clusivo da retórica na última década, quando o proble ma de abastecimento de água para consumo humano
adquiriu contornos de calamidade pública nas gran des regiões metropolitanas do Brasil e a operação de
usinas hidrelétricas passou a enfrentar a grave ameaça representada pela queda vertiginosa no nível dos
reservatórios. Nesse contexto de crise é que foi estabelecida a Política Nacional de Recursos Hídricos,
em 1997, e criada a Agência Nacional de Águas –
ANA, no ano 2000.
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Foi necessária, todavia, a experiência traumática do racionamento de energia, em 2001, com todos
os seus malefícios para o cotidiano dos cidadãos, e a
ameaça iminente de colapso da estrutura produtiva
do País, para que o Poder Público tomasse as primeiras iniciativas concretas com vistas à superação desse desafio.
Até então envolvido apenas com as discussões
sobre o Projeto de Transposição das Águas do Rio
São Francisco, que não conduziram a um acordo sobre a matéria, frente aos argumentos de que a iniciativa era inviável, pela queda aguda na vazão do rio, o
Governo Federal optou, finalmente, por lançar o Pro jeto de Conservação e Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e criar o respectivo Co mitê de Bacia, em atos de 5 de junho de 2001. Em 13
de setembro do mesmo ano, o Senado Federal criou
esta Comissão Especial para o acompanhamento do
Projeto e da instalação do Comitê acima referidos,
pela importância de que se reveste o tema para o
País.
3. Questões Fundamentais na Bacia e os Trabalhos da Comissão
3.1. Atividades Econômicas e Demanda
por Recursos Hídricos
Ao longo das atividades já desenvolvidas pela
Comissão de Acompanhamento do Projeto de Revitalização do Rio São Francisco, ao lado da constatação
óbvia do papel predominante da geração de energia
hidrelétrica no uso dos recursos hídricos, buscou-se
identificar os nexos entre as principais atividades econômicas na bacia e o perfil da utilização desses recursos, de modo a identificar e enfatizar variáveis estratégicas na gestão da água nessa bacia.
A título de ilustração, vale lembrar que na bacia
do rio Paraíba do Sul, área fortemente urbanizada e
industrializada, sobressaem os problemas de poluição hídrica vinculados a saneamento e consumo in dustrial. A ênfase recai, conseqüentemente, sobre os
problemas de qualidade da água.
Situação diversa ocorre na bacia do São Fran cisco, onde a demanda pelos recursos hídricos tem
sido historicamente determinada pela geração de
energia elétrica e, nas últimas décadas, também pela
irrigação. A partir desse fato firmou-se, na Comissão
de Acompanhamento, o convencimento de que a revitalização da bacia deve envolver, preponderantemen-
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te, um aumento no volume de água, a ser equaciona do mediante a regularização da vazão do rio.

Ibotirama (BA) e Juazeiro/Petrolina, e gipsita no sentido de Juazeiro/Petrolina para Pirapora (MG).

A poluição industrial e a resultante da mineração
só assumem evidente relevância no alto São Francisco
– onde estão concentrados mais de 40% da população
da bacia e onde ocorre uma expressiva presença da in dústria de transformação e da mineração – e, em menor
escala, no curso superior do médio São Francisco, en quanto os graves danos ambientais resultantes do lan çamento de resíduos domésticos concentram-se na re gião metropolitana de Belo Horizonte.

O transporte na hidrovia é realizado em comboios da Companhia de Navegação do São Francisco
(FRANAVE), atualmente arrendados a particulares,
utilizando empurrador e seis chatas, com 120 m de
comprimento e 16 m de boca, cada chata transpor tando 200 toneladas, o que perfaz um total de 1.200
toneladas por comboio, nitidamente antieconômicos.
A empresa acredita que, se tivesse uma frota adequada, poderia transportar pelo menos 600 mil toneladas
por ano.

Em todo o restante da bacia, com reduzida con centração urbana e industrial, os principais compo nentes da demanda por recursos hídricos são a geração de eletricidade e a agricultura irrigada.
Segundo a Aneel, o potencial hidrelétrico esti mado na bacia do São Francisco é de 13.670 MW,
dos quais 10.433 MW já estão efetivados, por meio
das usinas em operação, o que corresponde a 76%
do potencial.
A maior parte do potencial ainda não aproveita do encontra-se no alto e no trecho mineiro do médio
São Francisco, tanto na calha do rio quanto em seus
afluentes. Nesse segmento do rio, um potencial de
700 MW encontra-se em fase de licitação, 220 MW
com licitação a ser realizada a partir de 2003 e 308
MW em análise. O restante desse potencial situa-se
no território baiano – um valor máximo de 400 MW –
e no rio Cannhanha, na divisa de Minas Gerais com a
Bahia.
Com respeito à hidrovia do São Francisco,
deve-se frisar que o trecho navegável do rio esten de-se de Pirapora a Juazeiro/Petroiina, numa exten são de 1.371 km. A Companhia Energética de Minas
Gerais (CEMIG) estima a capacidade de transporte
nesse trecho em 3,5 milhões de toneladas por ano.
Esse volume de carga certamente demandaria condi ções ótimas de navegabilidade, uma grande e moder na frota de embarcações e ampla rede de conexões
hidrovia/ferrovias/rodovias, para sua interligação com
os portos marítimos.
Na atualidade, a carga transportada tem sido ínfima: 42 mil toneladas em 1998, 65.600 toneladas em
1999 e 58.700 toneladas em 2000, segundo informa ções da Administração da Hidrovia do São Francisco
(AHSFRA), vinculada ao Ministério dos Transportes.
Os produtos transportados têm sido, principalmente,
soja em grão, farelo de soja e milho, no trecho entre

O grande problema enfrentado pela hidrovia é a
baixa profundidade, em muitos trechos, do canal na vegável, principalmente na época seca, que resulta
do acúmulo de sedimentos carreados para a calha do
rio, em um processo decorrente de queda de barrancos e de erosão laminar em toda a bacia. A AHSFRA
tem realizado campanhas de dragagem nos trechos
mais críticos, mas os benefícios, embora muito relevantes, ficam bastante comprometidos por uma característica marcante no rio: o leito migratório.
Torna-se claro que uma operação eficiente da
hidrovia exige que o gerenciamento dos recursos hídricos compatibilize essa demanda com a representada pela geração de energia e a irrigação, com eventual sacrifício, ainda que de pequeno porte, para a geração de energia.
Uma vez que os fatores edáficos e bióticos representam componentes importantes na determina ção do volume dos cursos d’água fica evidente que
tanto a demanda quanto a oferta de água serão de terminadas, em alto grau, pelos rumos do desenvolvimento na bacia e seus efeitos sobre a estrutura de
uso da terra. Nesse contexto, a revitalização, ao buscar uma oferta crescente de água, assume extraordi nária importância como elemento catalisador de
uma revolução agrícola no vale do São Francisco,
componente decisivo para a superação do subdesenvolvimento.
É impossível ignorar a importância da disponibilidade hídrica, por meio de seu impacto sobre o de senvolvimento agrícola, com respeito à superação da
pobreza no semi-árido nordestino. O crescimento da
agricultura, especialmente sob modalidades intensivas em mão-de-obra, representa, praticamente, a única alternativa para uma absorção mais significativa
do excedente estrutural de mão-de-obra de baixa
qualificação. Deve-se reconhecer que mesmo uma
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agricultura intensiva em capital, com baixos índices
de geração de empregos diretos, produz importantes
efeitos indiretos no tocante a emprego e renda, con forme já demonstrado, de modo eloqüente, pela expe riência vitoriosa dos projetos de irrigação implantados
na bacia do rio São Francisco, especialmente os vol tados à fruticultura.
Vale ressaltar que dados apresentados à Co missão, pelo Dr. Gustavo Maia Gomes, diretor do
IPEA, referentes ao semi-árido nordestino, demons traram estagnação ou, pelo menos, relativo declínio
da economia agropecuária tradicional como geradora
de renda. Esse quadro é demonstrado pelo fato de
que, em 1998, o setor respondeu por uma renda de
apenas R$3,5 bilhões, enquanto que a renda auferida
por funcionários públicos e aposentados do INSS so mava R$5 bilhões anua is. Esse último valor foi alcan çado como fruto de uma extraordinária expansão nas
aposentadorias, principalmente no setor rural, e igual
crescimento do emprego público no âmbito municipal,
propiciado pela nova repartição das receitas públicas,
definida a partir da Constituição de 1988.
Essa apropriação local de renda, a despeito de
seus benefícios sociais, não parece capaz de gerar
um processo endógeno de crescimento havendo fortes indícios de que esse modelo de expansão da ren da via gasto público já alcançou seu limite.
Outra indicação, no mesmo sentido, é dada pelo
fato de que, representando por um índice igual a 100
o PIB agropecuário do semi-árido relativo a 1975,
esse índice, para 1996, alcançou um valor de apenas
102. Ademais, em 1975 o sertão respondia por 55%
da produção agropecuária do Nordeste, participação
que se reduz a 42% em 1996.
Informações trazidas pelo mesmo depoente in dicam que estudos realizados pela Embrapa, referen tes a modelos de operação de fazendas sob padrões
tradicionais, nessa região, demonstram não haver
perspectivas de reversão desse declínio.
No decorrer desse período, o único fato novo
em todo o semi-árido, especialmente na bacia do
São Francisco, tem sido a verdadeira revolução re presentada pelo notável crescimento da agricultura
irrigada – es pecialmente no segmento da fruticultu ra —, que representa, atualmente, a única frente de
expansão do emprego produtivo no sertão. Os bene fícios dessa nova agricultura vão além da geração de
emprego, conforme testemunho de um pesquisador
estrangeiro que atuou na região: Em Petrolina e Jua-
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zeiro, a produção ir rigada tem sido associada com o
aumento do emprego e dos salários e com a melhoria nas condições de trabalho, incluindo respeito às
proibições quanto ao trabalho infantil e às normas de
segurança e saúde. Os mesmos efeitos positivos se
difundiram para os trabalhadores rurais nas lavouras
que os pequenos produtores cultivam para o mercado doméstico.
O Município de Barreiras, no cerrado baiano,
grande pólo de produção de soja e outras lavouras,
representa outra experiência de sucesso na agricultura, em parte irrigada. Ali, as taxas de crescimento da
economia têm sido significativamente superiores às
do Estado da Bahia como um todo, e o município tem
apresentado avanço nos mais diversos indicadores
sociais: entre 1970 e 1991, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) saltou de 0,3 para 0,6, com re dução dos índices de pobreza, aumento da expectativa de vida, bem como redução na mortalidade infantil
e na taxa de analfabetismo.
Essas experiências tornam evidente que a irri gação continuará representando um componente vital na gestão dos recursos hídricos na bacia do São
Francisco, porque, na dependência das formas de organização social da produção que forem estimuladas,
poderá ela representar importante fator para a superação da miséria no campo.
Evidentemente, o sucesso da agricultura irrigada no vale do São Francisco vem sendo obtido pela
incorporação simultânea de vários instrumentos de
políticas públicas, na forma de créditos, incentivos fiscais, implantação de infra-estrutura de energia e
transportes, assistência técnica e suporte à comercialização, numa estratégia voltada, preponderantemente, para uma produção de perfil empresarial. A
partir desse esforço, no qual a Codevasf desempenhou papel pioneiro, foram implantados, com participação crescente do setor privado, vários pólos de desenvolvimento. O componente de maior sucesso tem
sido a fruticultura que, segundo dados da Codevasf,
já alcança uma área de 103 mil hectares em toda a
bacia e tem crescido, em período recente, a uma taxa
de 14 mil hectares por ano, com uma produção, em
2001, de 2 milhões de toneladas. Somente a banana
e a manga ocupam uma área de 56 mil hectares. A
produção de uvas finas de mesa, concentrada no
submédio São Francisco (Juazeiro/Petrolina) já ocu pa uma área superior a 5 mil hectares.
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Entre os pólos de desenvolvimento de agricultura
irrigada merecem destaque os identificados a seguir:
a) Pólo Norte de Minas, com os perímetros irrigados de Gorutuba, Jaíba, Lagoa Grande e Pirapora,
totalizando 32 mil hectares, envolvendo os rios São
Francisco e seus afluentes – Verde Grande, Gorutu ba, Jequitaí e das Velhas;
b) Pólo Juazeiro/Petrolina, o mais desenvolvido,
em torno das cidades de Juazeiro (BA) e Petrolina (PE),
onde os perímetros irrigados já se elevam a 46 mil hec tares e os estudos contemplam a implantação de uma
área adicional superior a 100 mil hectares, sendo a
água captada diretamente no rio São Francisco;
c) Pólo Guanambi (BA), em fase final de implantação, o Projeto Ceraima com área de 5.800 hectares,
onde se destaca a produção de banana e, por implan tar, o Projeto Iuiú, com mais de 30.000 hectares;
d) Pólo Barreiras, no oeste da Bahia, onde tem
predominado a soja e o feijão, e no qual os perímetros
São Desidério/Barreiras Sul, Riacho Grande e Nupe ba ocupam 7 mil hectares e a principal fonte de água
é representada pelo rio Grande;
e) Pólo Formoso/Correntina, com uma área já
implantada de 8 mil hectares, 4 mil hectares em final
de implantação e 164 mil hectares em estudos e que
envolve a utilização das águas do rio Corrente.
Estudos promovidos pela Codevasf mostram
que a área irrigada na bacia, atualmente de 330 mil
hectares, pode, com base em projetos e estudos em
andamento, chegar a 800 mil hectares, dos quais 500
mil a montante do reservatório de Sobradinho.
A pesca artesanal, embora tenha desempenha do um importante papel no passado, encontra-se em
franca decadência em toda a bacia, processo para o
qual têm contribuído não só os sérios problemas am bientais, mas também o impacto das diversas repre sas ao longo da calha sobre a reprodução das espéci es e sobre a qualidade da água no baixo São Francis co e, finalmente, a pesca predatória.
Mas, pelo menos desde o início dos anos oitenta
do último século, tem sido implantada uma estrutura
produtiva voltada para a piscicultura, embora seu im pacto ainda seja, aparentemente, pouco significativo.
3.2 Problemas ambientais e seu impacto so bre os Recursos Hídricos
Embora reconheça que a poluição das águas
representa um grave problema ambiental na bacia,
esta comissão entende que o controle desse proble -
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ma, cujo efeito sobre a qualidade das águas se faz
sentir principalmente no alto São Francisco, deve ser
financiado, principalmente, pelos diversos programas
de saneamento básico em andamento, cuja dotação
de recursos tem sido muito significativa.
Assim, a comissão advoga que os recursos do
Projeto de Revitalização devam ser canalizados, preferencialmente, para a correção dos problemas ambientais que, de modo mais direto, influenciam a vazão
no rio São Francisco e em seus afluentes e, desse
modo, afetam irrigação, geração de energia, abastecimento urbano e industrial e navegação. Dentre as
causas dessa degradação ambiental merecem destaque as formas primitivas de manejo do solo (revolvimento excessivo, ausência de práticas conservacionistas – curvas de nível e terraceamento, rotação de
culturas, entre outras – , compactação, desmatamento e queimadas, técnicas inadequadas de irrigação,
pisoteio excessivo em pastagens.
Nesse sentido, cumpre ressaltar que o progressivo assoreamento do rio São Francisco, embora causado preponderantemente pela queda dos barrancos
ao longo da via fluvial, é também determinado, em
alto grau, pelo contínuo desmatamento, em toda a bacia, para atendimento a uma agricultura itinerante e
para a produção de carvão vegetal, bem como pela
existência de uma enorme área de pastagens em es tágio avançado de degradação. A ANA relata que um
fator importante para a queda dos barrancos é a forte
oscilação no fluxo das águas a jusante da represa de
Sobradinho. Uma vez que a demanda de energia é
móvel durante o dia, e como as represas, principalmente essa, operam, durante parte do ano, no limite
da disponibilidade hídrica, a conseqüência é que a
vazão oscila muito durante o dia. Essas alterações
bruscas no nível das águas comprometem a estabilidade dos barrancos.
O resultado é o acúmulo de sedimentos nos reservatórios, ao longo da cascata formada pelas barragens, principalmente no de Xingó. Informações pres tadas pela ANA indicam que esse processo de assoreamento, que se repete por todo o território nacional,
ocasiona, anualmente, a perda de 1 % da capacidade
dos reservatórios em todo o País.
O complexo formado pelas represas, ao praticamente eliminar as grandes cheias no baixo São Francisco, privou a região do processo de fertilização na tural que ocorria a cada ano, inviabilizando a agricultura tradicional na região, com graves implicações so-
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ciais, pela ausência de atividades econômicas alter nativas.
Além disso, a retenção de partículas pela casca ta de hidrelétricas fez com que a jusante da represa
de Xingó as águas tenham ficado praticamente isen tas de sedimentos, tornando o meio estéril para a procriação da fauna aquática. Em conseqüência convi vem dois problemas opostos na mesma bacia: asso reamento na maior parte do rio e falta de sedimentos
no trecho inferior.
Essas questões são analisadas em um dos es tudos desenvolvidos no âmbito do Projeto São Fran cisco (ANA/GEF/PNUMA/OEA): o que trata dos efei tos das barragens sobre a hidrodinâmica e o trans porte de sedimentos no baixo São Francisco. Verifi ca-se que um dos maiores problemas não é a estia gem sazonal, mas sim a regularização com vazão
constante. A eliminação das grandes cheias, por efei to das barragens, Levou ao virtual desaparecimento
das lagoas marginais, cessando, ainda, o processo
de fertilização das áreas ribeirinhas pelos sedimentos
carreados pelas águas. Uma possível solução tem
sido apontada: promover cheias artificiais (vide gráfico). A implementação dessa medida não é simples,
todavia, pois envolveria uma liberação expressiva de
volume de água na época chuvosa, com procedimen tos que assegurem um efetivo transporte de sedimen tos para o leito do rio a jusante das represas.
As políticas até aqui adotadas para a correção
dos vários danos acima identificados têm sido tími das, restringindo-se quase unicamente ao campo da
retórica. As poucas iniciativas concretas têm tido al cance geográfico limitado.
A Comissão reconhece que o Projeto de Revita lização prevê ações voltadas para o reflorestamento e
o controle do desmatamento, por meio de convênios
com os Estados. A dimensão do esforço inicial, claramente insuficiente em face da magnitude do proble ma, parece revestir-se ainda de caráter essencial mente demonstrativo. Um programa de recomposição
da cobertura vegetal, ainda que limitado a nascentes
e margens de rios, só terá impacto relevante se con templar um plantio na ordem de milhões de árvores,
algo impossível de ser executado pela União – a
quem não cabe uma tarefa dessa natureza —, mas
que pode, sem dúvida, ser realizada por meio de uma
cooperação entre Estados e Municípios, e com envol vimento direto do setor privado, desde que haja um
esforço de mobilização de toda a sociedade, especi almente do setor rural.
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Um esforço isolado, mas digno de referência, é o
Programa de Reflorestamento em Pequenos e Médios
Imóveis Rurais desenvolvido, no passado, pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais, pelo qual,
mediante recursos do Banco Mundial, eram fornecidas
mudas, conetivos e fertilizantes para plantio florestal
por grupos selecionados de produtores rurais.
Uma contribuição importante ao debate foi trazi da pela Drª Manha Queiroz de Resende Nogueira, ao
discorrer sobre um projeto de recuperação de ambi entes ribeirinhos no alto São Francisco, financiado
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e desenvol vido, conjuntamente, pela Prefeitura Municipal de La goa da Prata (MG), a Associação Ambientalista do
Alto São Francisco e a Associação Mineira de Defesa
do Meio Ambiente (AMDA).
O projeto teve início em 1992, com foco na recu peração da bacia e na educação ambiental e forte ên fase no envolvimento da sociedade local em todas as
etapas do projeto – desde a elaboração da proposta
até produção de mudas e o plantio. Esse envolvimen to da comunidade era imprescindível principalmente
pelo fato de que, na fase inicial do programa não havia
apoio financeiro de instituições governamentais estaduais ou federais.
Durante o trabalho preliminar, que envolveu le vantamento das áreas remanescentes de matas cilia res, identificação das espécies de maior ocorrência
na região e coleta de sementes, constatou-se que a
degradação do solo, causa da principalmente pelo excessivo pastoreio, mas também pelo plantio agrícola
“morro abaixo”, constitui um dos maiores problemas
no manejo da água em toda a região.
Na esfera de recuperação de solos, a principal
medida adotada pelo projeto foi o estímulo ao empre go do terraceamento pelos produtores rurais. Com
igual propósito, e também para combater a elimina ção das matas ciliares, o projeto promoveu a implan tação de florestas econômicas destinadas ao autoconsumo na propriedade, face à constatação de que
o produtor rural, para suprir suas necessidades de
madeira, avançava, inexoravelmente, sobre a vegeta ção de preservação permanente.
Houve, desde o princípio, percepção quanto à
necessidade de suporte aos proprietários rurais, em
termos de insumos, pois, segundo a depoente, a mai oria esmagadora (85%) é formada por pequenos pro dutores, chegando a 60% a parcela dos que operam
em condições de subsistência.
No processo de mobilização da comunidade, o
componente essencial e estratégico foi, por isso, a
convocação do produtor rural, de maneira incisiva,
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por meio de visita individual a cada proprietário, para
entrevista e vistoria da propriedade. Isso possibilitou
um cadastro rigoroso dos proprietários efetivamente
motivados a uma participação ativa no empreendimento, etapa essencial face à constatação de que a
participação do produtor rural em seminários e encontros de formato tradicional é sempre muito tímida
e limitada.
O trabalho conseguiu extrapolar, amplamente, o
segmento dos produtores rurais, por meio de intenso
trabalho de educação ambiental junto a instituições e
associações da comunidade, com ênfase especial na
comunidade escolar, além de presença em feiras e
festas religiosas.
Essa intensa mobilização possibilitou a implantação de viveiros de mudas florestais, bem como a expansão dos já existentes, tanto no âmbito de prefeitura quanto de empresas privadas vinculadas ao setor,
inclusive à área de arborização e paisagismo.
No reflorestamento das margens dos rios foi empregada a metodologia do quincôncio, sugerida pelo
Instituto Estadual de Florestas de Minas Gerais (IEF),
que envolve a multiplicação, em larga escala, de uma
pequena matriz, em que os limites externos dessa matriz são ocupados por espécies pioneiras e no centro
são plantadas espécies secundárias ou clímax, mais
exigentes em condições edáficas e climáticas.
No tocante à implantação de florestas econômicas, o projeto forneceu ao produtor rural as mudas necessárias, principalmente de eucalipto. Para essa fi nalidade, foram oferecidas, também, essências nativas, mas que tiveram baixa aceitação, por motivo do
crescimento lento das espécies.
Nos dez anos de existência do projeto
(1992-2002), no Município de Lagoa da Prata, foram
cadastrados 60% dos produtores rurais (468), sendo
que 12% deles firmaram parceria com o projeto, recuperando matas ciliares, fazendo conservação dos so los e, alguns poucos, implantando florestas econômicas. Estima-se que, ao longo do período, houve o
plantio de 1,2 milhão de mudas de essências nativas.
O grande impacto de natureza comportamental será
sentido no longo prazo, mas seus efeitos já se manifestam na atualidade: anteriormente, produziam-se
sete mil mudas por ano, com sobras que eram jogadas fora, enquanto hoje são produzidas 100 mil mu das por ano e ainda há déficit.
Muito relevante, também, foi a exposição pelo
Dr. Clóvis Eduardo de Souza Nascimento, professor
na Universidade Estadual da Bahia (Campus de Juazeiro – BA) e pesquisador do Centro de Pesquisa
Agropecuária do Semi-Árido em Petrolina (PE), vin-
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culado à Embrapa. Em seu depoimento, o Prof. Clóvis
Nascimento enfatizou a importância do conhecimento
sobre as características das espécies nativas encon tradas ao longo das margens do rio São Francisco,
cuja distribuição reflete, evidentemente, as diferentes
condições de solo e clima. Tal conhecimento é im prescindível para o êxito de qualquer programa de re composição da cobertura vegetal ao longo do rio, es pecialmente na caatinga, paisagem predominante no
médio São Francisco, onde a precipitação pluviomé trica não somente é reduzida, mas também apresenta
forte irregularidade.
O depoente enfatizou que danos ambientais
têm sido agravados pela crescente ocupação agrícola
dessas áreas, especialmente em regiões de expan são da agricultura irrigada. Soma-se ao arrastamento
do solo e aos processos de assoreamento daí decor rentes a crescente poluição das águas por fertilizan tes e defensivos agrícolas. Problemas dessa natureza
têm se manifestado, de modo agudo, em torno do
lago de Sobradinho – onde se destaca a cultura da
cebola – , bem como na região de Petrolina/Juazeiro.
Trabalhos desenvolvidos pelo referido pesquisa dor na região de Petrolina/Juazeiro permitiram identificar algumas espécies altamente promissoras para
recomposição de matas ciliares, dentre as quais vale
destacar o ingá (Inga veras, subsp. affinis), a carnau beira (Copernicia cerifera), o marizeiro (Geoffroea
spinosa), o muquém (Poeppigia procera), o canudo
(Ipomoea carnea subsp. fistulosa), entre outras.
A experiência em Lagoa da Prata – muito impor tante, ainda que de pequena escala – mostra que um
programa maciço de reflorestamento, componente
essencial em qualquer proposta de revitalização de
bacias hidrográficas, depende de uma forte mobiliza ção social, por meio de um programa de educação
ambiental de caráter permanente, direcionado espe cificamente aos produtores rurais, por meio de sindi catos e serviços de extensão rural.
Uma iniciativa bem sucedida no sul do Brasil,
passível de adoção na bacia do São Francisco, é o
Programa Florestas Municipais, desenvolvido pelo
Estado do Paraná, em parceria com as prefeituras
municipais, e que entre 1997 e 1999, atendeu 100 mil
produtores.
Nesse caso, o estado fornece sementes de es sências florestais, insumos, veículos utilitários, treina mento e orientação técnica. Os municípios promovem
o estabelecimento de um serviço florestal local, bem
como a implantação e a operação de viveiros e o de senvolvimento de outras atividades previstas nos projetos florestais municipais.
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Esse é um programa de grande impacto e de reduzido custo, que dispensa uma participação direta
do Governo Federal. Cremos que pode e deve ser
conduzido por uma parceria entre governos estaduais
e municipais.
Com respeito aos problemas de desmatamento
na bacia do rio São Francisco, um esclarecimento é
importante. Na década de noventa houve uma progressiva redução no emprego de madeira proveniente de florestas nativas para fins de carvoejamento,
processo que contribuiu para compensar parcialmente o desmatamento para expansão da agricultura. As
matas nativas constituem hoje em dia fonte de ape nas 30% da oferta de madeira para carvoejamento.
Ainda assim, a pressão da demanda é maior que a
disponibilidade de madeira resultante do desmatamento para expansão da atividade agrícola.
Vale ressaltar que, nesse mesmo período, caracterizado por crescente demanda por carvão, a
área de florestas plantadas anualmente sofreu sensível queda, largamente compensada pelos notáveis
acréscimos na produtividade dos plantios, que se ele vou de doze metros cúbicos por hectare por ano, em
1970, para quarenta metros cúbicos em 2000 e que
deverá atingir sessenta metros cúbicos em 2010.
Esses enormes ganhos de eficiência é que permitiram, até o presente, o atendimento da maior par te da
demanda por madeira na região.
Ocorre, porém, que um novo quadro começa a
delinear-se, em face a uma estagnação na taxa anual
de plantio de florestas em Minas Gerais. A perspectiva, conforme a Associação Brasileira de Florestas
Renováveis (ABRACAVE), é de que, num prazo inferior a cinco anos, ocorra um grave déficit de madeira,
pressionado principalmente pelo esperado aumento
na produção de ferro gusa à base de carvão vegetal,
para atendimento de uma crescente demanda mundial. Esse quadro conduzirá, é claro, a uma forte pres são sobre o cerrado, tornando muito difícil evitar o
corte clandestino dessa cobertura vegetal e o conseqüente agravamento no processo de degradação dos
rios na bacia.
Parece claro que, para evitar essa tendência,
torna-se necessário, ao lado do imprescindível reforço na fiscalização, o estabelecimento de uma política
de decidido apoio ao reflorestamento, principalmente
na forma da criação de linhas de crédito, com encargos financeiros e prazos compatíveis com o ciclo da
produção florestal. As discussões sobre essas medidas arrastam-se, há muitos anos, no Governo Federal, mas nada de concreto foi, até agora, alcançado. O
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
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inclusive, tem estado, na prática, ausente dessa dis cussão.
Pastagens degradadas representam um grave
problema em toda a imensa bacia do rio São Francis co, por favorecerem erosão – que contribui para o assoreamento dos rios na bacia —, e pelo que repre sentam em termos de compactação dos solos e con seqüente queda na capacidade de absorção de água.
Estima-se que as pastagens cobrem 55% do território
de Minas Gerais, sendo que, desse total, 80% corres pondem a áreas degradadas. A recuperação dessas
áreas constitui um grande desafio, pois ela só terá im pacto significativo se realizada em um vasto território.
Uma tecnologia simples para recuperação de
pastagens, que tem sido aplicada com êxito, é o cha mado Sistema Santa-Fé, que envolve a aplicação de
herbicida sobre a pastagem e posterior plantio de milho sobre os restos vegetais. O sacrifício inicial do ca pim possibilita o desenvolvimento da cultura do milho;
quando chega o momento da colheita, a pastagem já
teve tempo suficiente para se recompor. Isso tem forte
queda no custo de formação de novas pastagens.
Permanece, contudo, o desafio de universalizar
o emprego de tecnologias de recuperação de pastagens, tais como a identificada acima, algo que só
pode ser viabilizado economicamente, mesmo em caráter parcial, por meio de parceria entre governo e
produtores rurais. As dificuldades envolvidas ficam
evidenciadas pelo fato de que nenhum progresso sig nificativo tem ocorrido com respeito a esse grave pro blema.
No tocante à recuperação de solos houve, ain da, ao longo dos trabalhos da Comissão, referência a
uma técnica passível de ampla difusão: o plantio dire to sobre a palha da cultura anterior, sem revolvimento
do solo, o que reduz, substancialmente, o impacto
das chuvas, minimizando a erosão. Embora essa tec nologia venha sendo adotada há cerca de 25 anos no
sul do Brasil, só recentemente ela chegou à região do
cerrado. Segundo o Dr. Derli Prudente Santana, técni co do Centro de Pesquisa Agropecuária da Embrapa
em Sete Lagoas (MG), em três anos a área de plantio
direto passou d~ milhões de hectares para aproxima damente 15 milhões de hectares.
A adoção de outras práticas conservacionistas,
voltadas para o manejo do solo e o armazenamento
de água nas propriedades rurais, é claramente possí vel em âmbito mais limitado, tal como o representado
pelos pólos de desenvolvimento agrícola; mas sua
disseminação por toda a bacia demandará, igualmen te, um grande esforço cooperativo.
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Uma outra tecnologia, de significado estratégico, tem sido a construção de pequenas barragens
(que em Minas Gerais são denominadas, coloquialmente, “barraginhas”), destinadas à captação da
água das chuvas, e normalmente de pequena capacidade – não superior a 100 m3 . O armazenamento
disseminado por inúmeras “barraginhas” torna possível multiplicar, de modo acentuado, o processo de infiltração da água, de modo a assegurar a recarga dos
lençóis freáticos. Permite, assim, estabelecer uma
verdadeira rede de infiltração de água, com a vantagem do baixo custo; as “barraginhas” podem ser
construídas, em sua maioria, com menos de duas horas de trabalho de retroescavadeira. Essa técnica,
cuja divulgação foi iniciada em 1998, tem tido ampla
aceitação em todo o Estado de Minas, demonstrando
não serem intransponíveis as dificuldades para a concretização de um programa de recuperação de solos.
Um exemplo eloqüente de sucesso na mobilização de
produtores rurais, com vistas ao emprego dessas novas técnicas, tem ocorrido no município de Buritis
(MG), onde, por iniciativa própria dos produtores e
praticamente sem apoio, já construíram cerca de
1.500 “barraginhas”. Experiências desse tipo demonstram, ainda, a importância de um apoio efetivo
ao estabelecimento, amplamente disseminado, de
comitês de microbacias hidrográficas.
Um segundo requisito para esse sucesso é o treinamento, em condições de campo, de órgãos de assistência técnica, cooperativas de produtores, comitês de
bacia, comunidades rurais, organizações não-governamentais, prefeituras, entre outros agentes.
Um projeto importante implementado em duas
áreas piloto nos estados da Bahia e Minas Gerais envolve o emprego de sensoreamento remoto, por meio
de satélites, com vistas à obtenção de índices de ve getação e coeficientes de desenvolvimento de culturas com base na quantidade de água empregada na
irrigação dessas culturas. Busca-se, por meio desses
coeficientes, otimizar a aplicação da água. O impacto
desse projeto toma-se evidente pelo fato de que a eficiência da irrigação em nosso Pais, em urna estimativa otimista, não ultrapassa 60%. Sua importância torna-se ainda maior em regiões como o médio e o submédio São Francisco, onde a agricultura irrigada re presenta, por larga margem, o maior consumidor de
água. Foi enfatizado que um aumento de tão-somente
5% nessa eficiência, apenas no vale do São Francisco, permitiria o abastecimento de uma população cinco vezes superior à de Belo Horizonte ou a irrigação
de uma área adicional de 280 mil hectares.
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Ainda com respeito à recuperação de solos,
deve-se mencionar o Programa Nacional de Conser vação de Solos na Agricultura, uma iniciativa do Mi nistério da Agricultura, cuja implementação tem como
base as microbacias hidrográficas e é voltado, priori tariamente, para pequenos e médios produtores rurais. Não há evidências de que esse programa esteja
produzindo resultados significativos.
Em sua exposição, lembrou o Dr. Derli Prudente
Santana que, embora venham se multiplicando os
projetos de manejo integrado de recursos naturais em
bacias hidrográficas, seu alcance tem sido limitado
pelo fato de que eles enfatizam somente a produção
de água ou apenas a produção agrícola. Daí a impor tância de que, nesse manejo, seja fortalecido um en foque hidroagrícola, pelo qual se busque otimizar, de
forma conjunta, as quantidades de água e produtos
agrícolas. Essa abordagem, sem dúvida, é a mais
acertada e perfeitamente factível em regiões onde se
concentre uma agricultura intensiva; todavia, sua dis seminação por amplas áreas onde predomina uma
agricultura extensiva dificilmente seria viável em ter mos econômicos.
Assim, a revitalização da bacia hidrográfica do
rio São Francisco envolve, necessariamente, um am plo programa de desenvolvimento rural integrado, que
tenha como unidades operacionais às pequenas
sub-bacias e que obrigatoriamente envolva, entre ou tras, as técnicas agrícolas supracitadas.
O assoreamento do São Francisco, que limita
severamente sua navegabilidade, representa, como
já enfatizado, um dos mais graves desafios ambienta is nesse curso d’água. A complexidade e o custo das
obras necessárias para minorar esses efeitos não po dem ser menosprezados.
Embora a Ahsfra realize, periodicamente, ope rações de dragagem, não parecem factíveis propos tas que envolvam aprofundamento e alargamento,
em grande escala, do canal navegável, exceto em pe quenos trechos críticos. O custo de tal intervenção
pode ser avaliado pelo fato de que o alargamento da
calha do rio Tietê, em São Paulo, num trecho de 24,5
quilômetros, com aprofundamento médio de 2,5 me tros e ampliação da largura do rio para uma faixa de
41 a 46 metros, envolverá um custo de R$688 mi lhões, segundo informações da Secretaria de Recur sos Hídricos do Estado de São Paulo.
As ações de manutenção da hidrovia, realiza das ao longo do tempo têm se mostrado, tímidas e in suficientes para assegurar condições para sua operação comercial, constituindo-se hoje em um dos mais
graves pontos de estrangulamento da economia regi -
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onal, face à insuficiência da logística de transportes
na área da bacia, limitando a expansão das atividades econômicas por conta das dificuldades para o escoamento da produção.
3.3 Gestão de Oferta e Demanda de Recursos Hídricos, Conflitos de Uso e Impactos Ambientais
A Chesf entende que o grande problema na geração de energia no Nordeste não é falta de capacidade instalada no rio São Francisco, mas sim a baixa vazão no período da seca que, junto com as demandas
alternativas, obriga as hidrelétricas a operarem
aquém de sua capacidade durante um período do
ano. Embora esse quadro de demanda de energia
deva alterar-se no médio prazo, o fato é que, atualmente, a capacidade do sistema é de 10,7 mil MW,
contra uma demanda média de 6 mil MW e máxima
de 8 mil MW.
Assim, a importação de energia de outras regiões torna-se imprescindível por motivo da acentuada queda sazonal da vazão. No auge da seca, o ge renciamento do estoque de água torna obrigatório um
fluxo tão reduzido que o sistema de hidrelétricas passa a operar com elevada capacidade ociosa: daí a necessidade de importação de energia.
Por todos esses motivos, a Comissão de Acompanhamento entende que os órgãos federais ligados à
energia e recursos hídricos devem explorar, exaustivamente, todas as possibilidades de expansão dos barramentos no alto e na área mineira do médio São Francisco, como o instrumento privilegiado para o aumento
da vazão regularizada na bacia, uma vez que essas regiões, onde despontam os rios das Velhas, Paracatu e
Paraopeba, são as grandes produtoras de água, con tribuindo com mais de 70% do deflúvio na bacia.
Informações da Agência Nacional de Águas in dicam que, enquanto nas áreas referidas a vazão é de
12 litros por segundo por quilômetro quadrado, tal ín dice se reduz a 4,5 litros no médio São Francisco e a
valores bem menores no sub-médio e baixo São
Francisco. Além disso, a evaporação na parte mais
alta da bacia é cerca de um terço da que se verifica no
reservatório de Sobradinho, cujo valor é de 200 m3
por segundo. Esses fatos evidenciam que as cabeceiras do rio constituem a região mais indicada para um
aumento significativo na capacidade de armazenamento, por meio de barragens com espelho d’água
relativamente reduzido. Segundo a ANA, estimativas
muito conservadoras mostram a possibilidade de que
essa regularização acrescente até 300 m3 de água
por segundo.
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No decorrer dos trabalhos da Comissão, infor mações relevantes foram trazidas pelo Operador Na cional do Sistema (ONS), entidade vinculada ao Go verno Federal, mas dotada de elevado grau de autonomia, responsável pelo gerenciamento da geração e
do transporte de energia elétrica dentro do
Sistema Elétrico Nacional, abrangendo uma ca pacidade instalada constituída, em 95%, por hidrelé tricas. O sistema de geração, que se espalha por doze
grandes bacias hidrográficas, engloba mais de no venta usinas, quarenta das quais envolvem grandes
reservatórios.
Assim, o gerenciamento das bacias hidrográfi cas brasileiras, dentre as quais a do São Francisco, é
determinado, em alto grau, pela atuação do ONS e de
suas complexas vinculações operacionais e legais
com a ANEEL e a ANA.
Esse sistema interligado e gerenciado como um
condomínio reveste-se de absoluta importância es tratégica para o Pais, por sua grande flexibilidade
para fazer frente a desequilíbrios regionais na oferta
energética resultantes de drásticas flutuações pluvio métricas, ao permitir a “exportação” de energia de ba cias superavitárias para bacias deficitárias.
Nesse contexto, as propostas do Ministério da
Integração Nacional visando a transposição das
águas do rio São Francisco para diversas áreas do
Nordeste foram contestadas de forma enérgica, ten do em vista, inclusive, a crise do rio, o que impossibi litou, pelo menos no presente, sua implementação.
Ao mesmo tempo, tem sido proposta, como alternati va, a transposição das águas do rio Tocantins para o
Nordeste.
O ONS advoga que, levando em conta apenas
as demandas do setor elétrico, uma transposição das
águas do São Francisco seria possível, independen temente de transposição das águas do Tocantins. Isto
porque déficits de energia no Nordeste, resultantes
da redução no volume de água no São Francisco, po deriam, graças à interligação do sistema de transmis são, ser compensados, sem maiores dificuldades,
pela transferência de energia produzida na região
Norte.
Essa constatação é muito importante para o gerenciamento do rio, independentemente da referida
transposição, pois reduz, sensivelmente, as limita ções impostas pela geração de energia, permitindo
flutuações significativas na vazão a jusante dos gran des reservatórios, com vistas a atender demandas alternativas como irrigação e navegação.
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Cumpre ressaltar que, em 2001, 26% da ener gia consumida no Nordeste foram supridos pela região Norte, o que possibilitou operar a usina de So bradinho com menor descarga de água e resultou em
menor queda no nível do reservatório. Desse modo,
pode-se falar que hoje já existe, do ponto de vista da
geração de energia, uma significativa transposição
das água Tocantins para o Nordeste.
Deve-se considerar, ainda, que um gerenciamento otimizado dos reservatórios com respeito à irrigação, abastecimento urbano e navegação pode tornar necessária, por longos períodos, uma vazão su perior àquela que daria segurança contra a eventual
ocorrência de déficits na geração de energia durante
a estação seca. Daí a importância de um programa de
usinas térmicas, que permita maior flexibilidade no
gerenciamento da bacia, com respeito ao uso múltiplo, e garanta, ao mesmo tempo, níveis adequados de
segurança.
A interligação das bacias e a geração térmica de
energia tomam-se, juntamente com a multiplicação
de barragens de médio e pequeno porte, principalmente no alto São Francisco, fatores vitais para uma
expansão do fluxo regularizado. A despeito das limitações na capacidade de investimento do País, são evidentes a importância e a urgência de promover-se a
expansão dessa rede de barragens de regularização,
por seus imensos benefícios socioeconômicos, o que
permitirá, ao mesmo tempo, que a geração térmica de
eletricidade – a chamada complementação térmica –,
possa, em razão de seu custo elevado, ser minimizada. Daí, também, porque a expansão da rede interligada de transmissão torna-se urgente, como instrumento de flexibilização do gerenciamento da oferta
de água na bacia do rio São Francisco.
As evidências disponíveis mostram que dificilmente a geração térmica de eletricidade poderá,
mesmo no futuro, competir, em termos de custos,
com a hidreletricidade. Em maio do presente ano foi
noticiado que a PETROBRAS apresentou, no primeiro trimestre do ano, prejuízos nos investimentos em
usinas térmicas, realizados com o propósito de minimizar o risco de cortes no fornecimento de eletricidade. A empresa celebrou contratos que garantem a
compra de energia gerada por operadores privados e
para a qual não foi possível uma revenda, ao mercado, por preços atrativos. A recuperação dos reservatórios no último verão modificou as perspectivas de
oferta, ocasionando drástica redução nos preços e
tornando inevitáveis os prejuízos. Não há evidência
de que esse quadro seja passageiro, o que demonstra que a geração de energia térmica deverá ser man-
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tida no patamar mínimo compatível com a segurança
no fornecimento continuado de energia.
Os problemas decorrentes de utilização preda tória e os conflitos de uso na área dos recursos hídri cos podem ser ilustrados pelo caso representado
pelo rio Verde Grande. Esse curso d’água, de aproxi madamente 500 quilômetros de extensão, teve queda
tão drástica em sua vazão que, em 1996, o Ministério
do Meio Ambiente suspendeu todas as licenças para
captação de água. A proibição não surtiu efeito, tendo
prosseguido a exploração desordenada, não só do rio
mas também da água subterrâneo comprometimento
dos aqüíferos levou, naturalmente, ao desapareci mento das nascentes. A irrigação consome 85% do
recurso, sendo que as águas superficiais irrigam 17
mil hectares e as subterrâneas, 4 mil hectares.
Frente a essa situação crítica, a ANA resolveu
adotar o rio Verde Grande como bacia piloto, estabe lecendo uma agenda para a recuperação do rio, em
acordo com o Estado da Bahia, por meio da Secreta ria de Infra-Estrutura e a Superintendência de Recur sos Hídricos, e com o Estado de Minas Gerais, medi ante a Secretaria de Meio Ambiente e Instituto Minei ro de Gestão das Águas (IGAM). Essa colaboração
era imprescindível porque o rio, situado na divisa de
Bahia e Minas Gerais, é federal, mas seus afluentes,
estaduais.
Esse esforço objetiva estabelecer a necessária
estrutura institucional (comitê de bacia, agência de
água) e a adoção de medidas imediatas como a recu peração dos solos, não tanto para reduzir a erosão,
mas principalmente para incrementar a recarga dos
aqüíferos. Outra medida de grande impacto é o estabelecimento, nessa bacia hidrográfica, de uma série
de barragens para acumulação, com vistas a assegu rar uma “produção” contínua de água. Alguns desses
empreendimentos já estão sendo objeto de contratos.
A distribuição das outorgas será retomada, buscando
privilegiar sistemas mais racionais como a irrigação
por gotejamento.
Todavia, em reunião de produtores rurais reali zada em Montes Claros (MG), em março do presente
ano, e destinada a discutir a cobrança pelo uso da
água, alegou-se que embora exista, desde 1988, um
Plano de Recuperação do Verde Grande, com previ são de que sejam construídas dezessete pequenas
barragens ao longo do rio, nenhuma dessas obras foi
efetivada.
Agudos conflitos de uso têm ocorrido, também,
nos rios Jacaré e Salitre, no Estado da Bahia. No caso
do rio Salitre, bem como do rio Grande, localizado na
região de Barreiras (BA), sendo eles rios de domínio
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estadual, a intervenção da ANA, com vistas a minorar
os problemas ali existentes, inclusive os referentes à
exploração de águas subterrâneas, tem sido indireta,
por meio de convênios com órgãos estaduais.
Para o total da bacia, uma expansão da área irrigada para 800 mil hectares, conforme revisto anteriormente, seria inviável com base na vazão regularizada
possível de ser obtida a partir do atual complexo de reservatórios, pois ocasionaria um déficit totalmente inaceitável na geração de energia no sistema de represas
a jusante de Sobradinho. Nem mesmo acréscimo de
dez reservatórios prioritários nos afluentes do São
Francisco, previstos pela Codevasf, sanaria esse déficit, que só poderia ser eliminado mediante a construção de seis reservatórios adicionais na calha do rio,
conforme definido nos estudos, realizados pela empresa, a que se fez referência anteriormente.
A extrema complexidade de todas essas ques tões de oferta e demanda de água e a multiplicidade
de agências vinculadas ao setor evidenciam, de for ma dramática, a necessidade de operação urgente do
Comitê da Bacia do São Francisco, como foro privilegiado de gestão.
3.4 A cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos
Nos últimos dez anos, iniciou-se, no Brasil, a superação do falso conceito de que os recursos hídricos
seriam praticamente inesgotáveis, equívoco que levou a padrões de consumo perdulário e ao descaso
com a crescente poluição hídrica.
A superação do estado permanente de socialização dos prejuízos ambientais começa, efetivamente, a
partir da promulgação da Lei nº 9.433, de 1997, que
estabeleceu a Política Nacional de Recursos Hídricos
e criou a cobrança pelo uso desses recursos, de modo
a incorporar os princípios ambientais “usuário-pagador” e “poluidor-pagador”, como forma de correção das
externalidades negativas no uso das águas.
Vale ressaltar o art. 19 dessa lei, onde se determina que essa cobrança visa reconhecer a água como
bem econômico e dar ao usuário uma indicação de
seu real valor, incentivar a racionalização do uso da
água e obter recursos financeiros para o financiamento
dos programas e intervenções contemplados nos Pla nos de Recursos Hídricos. Além disso, o art. 22 prevê
que os valores arrecadados por meio desse instrumento serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e destinados ao financiamento de estudos, projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos, bem como na implantação
e custeio de órgãos e entidades do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
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A cobrança contribuirá, de modo decisivo, para
minimizar não apenas as quantidades consumidas,
mas também a contaminação das águas utilizadas e,
simultaneamente, para conscientizar os usuários so bre o valor da água, induzindo-os a uma utilização
mais parcimoniosa do recurso.
Deve-se enfatizar que, no tocante a outorga de
direitos e cobrança pelo uso da água, a competência
do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH)
limita-se a estabelecer critérios gerais, cabendo aos
comitês de bacias hidrográficas definir os mecanis mos de cobrança e sugerir os valores a serem aplica dos. Todavia, o âmbito no qual essa cobrança se torna
operacional é o das Agências de Água, que desempe nham papel de secretaria executiva do respectivo co mitê, cabendo a elas, entre outras competências, su gerir os níveis tarifários, efetuar a cobrança e acom panhar a administração financeira dos recursos arre cadados.
A cobrança passou a existir, de modo concreto,
em março do presente ano, quando o CNRH aprovou
proposta encaminhada pelo Comitê para Integração
da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul
(CEIVAP), rio de domínio da União. Numa etapa inici al, a cobrança incidirá apenas sobre grandes consu midores – indústrias e companhias de saneamento,
com tarifa estabelecida em R$0,02 por metro cúbico
de água, valor que será reduzido para RS0,008 quando ela for devolvida aos cursos d’água após o devido
tratamento.
Essa iniciativa pioneira do CEIVAP revela al guns componentes que obrigatoriamente devem pre ceder o início da cobrança: a aprovação de um Plano
de Recursos Hídricos da Bacia; a instituição de uma
agência de água; a definição de usos considerados
insignificantes. Ela trouxe à luz algumas questões
fundamentais, que deverão ser defrontadas também
no caso da bacia do rio São Francisco, e que são bre vemente analisadas a seguir.
a) A cobrança não pode revestir-se de caráter
unilateral, com imposição, pela autoridade governa mental, de cima para baixo. Somente por meio de
uma discussão exaustiva com os mais diversos seg mentos sociais, especialmente os usuários, torna-se
possível estabelecer padrões de natureza consensu al que reduzam a resistência ao pagamento por um
bem que sempre foi gratuito.
b) No caso do rio São Francisco essa discussão
torna-se especialmente complexa pela enorme diver sidade física e socioeconômica presente em um es paço territorial tão vasto. Sob todos os aspectos, há
relativamente pouco em comum entre o alto e o baixo
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São Francisco, e essas diferenças manifestam-se em
múltiplas esferas: taxas de urbanização, tamanho de
cidades, renda per capita, concentração de indústrias e atividade mineral, padrões de ocupação do solo,
entre outras.
c) Essa diversidade estrutural ocasiona fortes
demandas por tratamentos diferenciados que, embora socialmente legítimos, podem gerar conflitos intermináveis e colocar em risco a possibilidade de ser estabelecido um padrão uniforme de cobrança em toda
a bacia.
d) No caso de rios federais, como o São Francisco, há o risco de que, em cada estado, as tarifas propostas para esses rios estejam em níveis muito diferentes dos propostos para os afluentes; ou, ainda, a
possibilidade de que ocorram grandes diferenças tarifárias entre estados, no tocante a afluentes que, em bora situados em estados diferentes, pertençam a
uma mesma bacia hidrográfica federal. Daí a necessidade de uma certa primazia do comitê federal sobre
os comitês estaduais existentes na mesma bacia.
e) Para que haja uniformidade tarifária, as discussões devem ser travadas no mais amplo foro – o
comitê de bacia que corresponda a todo o território
abrangido pelo rio São Francisco. Trata-se de formidável desafio, pela necessidade de compatibilizar as
determinações desse grande foro com as proposições formuladas em uma ampla e necessária rede de
comitês de bacias de âmbito estadual.
f) Já existe ampla concordância de que, no to cante à cobrança, não pode haver exceções, devendo
o diferencial situar-se na fixação da tarifa. E certo que
o setor agrícola, onde prevalecem estruturas mais
competitivas na produção, opera com taxas de retorno tradicionalmente inferiores às de outros segmentos da economia, limitando sua capacidade de pagamento. Todavia, mesmo em segmentos economicamente mais frágeis, a isenção é injustificável: primeiro
porque evidencia uma ausência de equanimidade,
que tende a provocar resistências generalizadas ao
pagamento; e, em segundo lugar, porque elimina todo
estímulo financeiro à adoção de sistemas produtivos
mais eficientes no uso da água. Cumpre enfatizar
que, em todo o mundo, o consumo de água é intensivo na agricultura, constituindo ela o setor que opera
com baixa eficiência. Essas questões assumem grande relevância em regiões caracterizadas por um forte
avanço da agricultura irrigada, tais como as de Petrolina – Juazeiro e do Oeste baiano.
g) Nas discussões ocorridas no âmbito do
CEIVAP, uma reclamação recorrente entre os usuári-
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os tem sido a de que, em rios de domínio da União,
tais como o Paraíba do Sul, os valores arrecadados
serão concentrados no governo federal, não havendo
garantias de que serão efetivamente aplicados na quela bacia. Existe mesmo o receio de que eles sejam
desviados para outras aplicações não vinculadas ao
gerenciamento de recursos hídricos. A esse propósito
vale lembrar que, na Assembléia Legislativa do Esta do de São Paulo, foi apresentado, em 1998, o Projeto
de Lei (PL) nº 20/98, que previa a cobrança estadual
pelo uso da água e que foi substituído, com objetivo
semelhante, pelo PL nº 676, de 2000. A tramitação
desse novo projeto ganhou ímpeto a partir da institui ção da cobrança, pelo CEIVAP, na bacia do rio Paraí ba do Sul, pois os principais agentes envolvidos (instituições do governo estadual, entidades empresariais,
organizações não-governamentais) passaram a de mandar mais firmemente urna tarifa estadual, por
acreditarem que, nesse caso, os recursos arrecada dos serão efetivamente aplicados nas bacias situa das no Estado.
h) No caso do projeto em tramitação no Estado
de São Paulo tem havido forte pressão da indústria no
sentido de que a lei estabeleça um valor máximo para
a tarifa, tanto na captação da água quanto na descar ga dos efluentes líquidos. Essa proposta, que tende a
prevalecer, enfrenta opositores que vêem nela a que bra de um dos fundamentos da cobrança como instru mento de gestão, pois retira dos comitês de bacia o
poder de definir tais valores.
i) O estabelecimento das tarifas pelos Comitês
de Bacias constitui um forte instrumento para estimu lar ou desestimular determinados usos em circuns tâncias ou bacias específicas (e o São Francisco
constitui, sem um rio especial pela sua localização no
semi-árido), sendo desaconselhável que regras gerais venham a ser aplicadas a todos os comitês de baci as de um mesmo Estado e, muito menos, os dos rios
federais.
No início de 2002 foi aprovada na Bahia, por
meio de lei estadual, a cobrança pelo uso da água nos
rios sob jurisdição do estado, provocando reações por
parte da Associação dos Agricultores e Irrigantes do
Oeste da Bahia (AIBA). Uma reclamação é referente
ao custo, sob o argumento de que o pagamento de
R$0,01 por metro cúbico vai representar custo insu portável para o produtor rural. Outra queixa diz respei to ao destino dos recursos arrecadados. A lei estadual
não garante que os valores serão aplicados na bacia
onde foram arrecadados; na verdade, está prevista a
criação de um fundo gerenciado pelo governo estadu -
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al, pelo qual esses recursos serão redistribuídos en tre as bacias.
3.5 Aspectos da Atuação Governamental
No primeiro trimestre do corrente ano foi noticiado que o Governo Federal decidiu promover uma ci são da CHESF, com a criação de três empresas. A primeira deverá ser a Companhia Energética e de Desenvolvimento Hídrico do Nordeste, que ficará com
15 das 16 usinas da CHESF e uma capacidade instalada de 7,7 mil MW, ai incluídas as termelétricas de
Bongi, em Pernambuco, e Camaçari, na Bahia. Essa
companhia, a ser integralmente controlada pela
União, terá dupla função: gerar energia e atuar como
operadora dos recursos hídricos no Nordeste.
A segunda empresa deverá ser a “CHESF Xin gó”, que terá como único ativo a hidrelétrica de Xingó
e herdará a maior parte da dívida da CHESF. A terceira será a Eletrobrás Transmissão do Nordeste, responsável pela administração dos ativos de transmissão (linhas e sub-estações).
A constituição da Companhia de Desenvolvimento Hídrico, nos moldes propostos, envolve pelo
menos dois equívocos. O primeiro é o fato de que,
embora ela deva abranger a gestão de recursos hídricos de todo o Nordeste, ela não englobaria toda a bacia do São Francisco, uma vez que o território mineiro
da bacia é área sob concessão da CEMIG, e de onde
provém mais de 70% da vazão do rio – ou seja, não
haveria uma efetiva gestão de oferta. O segundo problema é o conflito de interesses: a empresa sena responsável pelo gerenciamento da água para atendimento de demandas conflitantes de múltiplos usuários, mas seria, ela mesma, um dos grandes usuários.
Embora mantenha o conflito de interesses, deve
ser analisada a proposta do Comitê Executivo de
Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do Vale do
São Francisco – Ceeivasf, no sentido de que a nova
empresa constitua a Companhia Energética e de Desenvolvimento dos Recursos Hídricos da Bacia do
Rio São Francisco e do Nordeste, nos moldes da Su perintendência do Vale do Tennessee (EUA), na qual
estariam abrigados os segmentos de geração de
energia, irrigação, hidrovias, aqüicultura, interligação
de bacias e transporte intermodal.
Já é universalmente reconhecido que a gestão
de recursos hídricos em uma bacia hidrográfica deve
ser realizada de forma integrada, levando em consideração todas as grandes intervenções em curso
nesse espaço territorial. Por isso mesmo, a totalidade
da bacia deve constituir a unidade para o planejamento desses recursos.
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Além disso, não ficou esclarecida a situação de
uma outra agência federal, – a Codevasf, que atua em
toda a bacia, onde tem larga experiência, responsável
pelos trabalhos de irrigação e sucessora da antiga Co missão do Vale do São Francisco, constituída em meados do século passado, e que ainda recentemente teve
estendida sua atuação ao vale do rio Parnaíba, a se gunda mais importante bacia da macro-região.
Embora não tenha relação direta com a política
de recursos hídricos da bacia, merece registro a inici ativa governamental de propor a criação de uma uni versidade com sede em Petrolina (PE), na área da bacia, denominada, pelo Congresso Nacional, Universi dade Federal do Vale do São Francisco, dando-lhe
um caráter multi-campi, englobando inicialmente Pe trolina (PE) e Juazeiro (BA), mas prevendo sua ex pansão para outras áreas do semi-árido. Na medida
em que assuma sua identidade regional, essa institui ção poderá se constituir, ao longo do tempo, na princi pal base de estudos sobre a bacia hidrográfica do rio
São Francisco e o seu desenvolvimento sustentável,
sendo desejável que o estudo dos recursos ambien tais e das ciências agrícolas se tornem, dentre outras,
suas áreas de excelência.
No decorrer da apresentação pelo Dr. Antônio
Félix Domingues, representante da ANA, houve
questionamento sobre eventual superposição hierár quica entre os comitês de bacia dos rios São Francis co e Verde Grande. Foi esclarecido que a Agência ainda não tem uma definição sobre o relacionamento en tre essas duas instâncias; uma possibilidade aventada foi a de que o comitê do rio Verde Grande tenha
uma representação junto ao do São Francisco. Quan to à agência de bacia, a ANA entende que, em princí pio, deve existir uma única para todo o rio.
A Comissão de Acompanhamento argumentou
que, antes mesmo do estabelecimento definitivo do
Comitê de Bacia, por meio da própria ANA de ver-se-ia iniciar a cobrança pela água utilizada pelas
empresas geradoras de energia, uma vez que se
constitui no maior usuário das águas do São Francis co e os gastos na regularização da vazão vão se refle tir na garantia da existência do insumo para essa
mesma atividade. Ponderou-se que o pagamento que
o setor elétrico faz, a Estados e Municípios, represen ta apenas uma compensação a esses entes da Fede ração pelas perdas resultantes da inundação de par cela de seus territórios. Ademais, os recursos decor rentes desse pagamento deverão ser vinculados a
aplicações na própria bacia.
Em relação a conflitos de competência, eles têm
se manifestado até mesmo dentro dos Estados, tais
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como o manifestado, por exemplo, no Estado de Santa Catarina, entre a Secretaria de Meio Ambiente e a
Fundação Estadual de Meio Ambiente (FATMA), com
respeito à competência para a concessão de outorgas. Esses conflitos devem ser vistos, porém, como
parte inevitável, mas temporária, do complexo processo de implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos.
A idéia de que o abastecimento de água, o tratamento de esgotos e a despoluição de um rio devem
ser tratados, de forma conjunta, pelos governos federal, estaduais e municipais e pela sociedade civil foi
enfatizada no Seminário “Água e Pacto Federativo”,
realizado em março do corrente ano, em comemoração ao Dia Mundial da Água. É consensual na ANA
que os critérios de outorga e os de cobrança pela utilização da água devam ser integrados.
Na Bahia, informações do Centro de Recursos
Ambientais (CRA) dão conta de que já foram desenvolvidos planos diretores para as treze bacias hidrográficas do Estado e está sendo elaborado o Plano
Estadual de Recursos Hídricos.
Atendendo a recomendações formuladas no 1º
Relatório Preliminar da Comissão de Acompanhamento do Projeto de Revitalização do Rio São Fran cisco, aprovado pela Comissão em dezembro de
2001, a ANA confirmou a adoção das seguintes providências:
a) solicitou à Aneel, à CEMIG, à CHESF e ao
ONS a indicação de representantes para os trabalhos, a serem coordenados pela ANA, com vistas à
definição de uma política para a implantação de novas barragens nos rios que compõem a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco;
b) firmou convênio com o Governo da Bahia
para a implementação de um projeto de engenharia
voltado para a recuperação das condições de navegabilidade no médio São Francisco;
c) tem desenvolvido articulação com o ONS
com vistas a preservar e garantir as condições de na vegabilidade do rio São Francisco entre Pirapora e
Juazeiro, assegurando, ao mesmo tempo, o funcionamento dos projetos de irrigação.
Por sua vez a Chesf, também atendendo às recomendações contidas no referido relatório, enviou comunicado a esta Comissão esclarecendo que, a partir
de um convênio celebrado com a empresa, em 1976, o
governo do Estado da Bahia assumiu plenamente todos os encargos e obrigações relativas aos seguintes
serviços públicos de interesse da comunidade ribeirinha do lago de Sobradinho: educação, saúde, segu-
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rança, energia elétrica, regularização fundiária, sistema viário e desenvolvimento de atividades econômi cas na borda do lago (pesca, aqüicultura, pecuária).
Com respeito à crise energética de 2001, e vi sando mitigar impactos negativos sobre usos alterna tivos do rio, a empresa adotou as seguintes providên cias: a) sugeriu um volume de 1.000 m3/s como va zão mínima a ser liberada entre a represa de Sobradi nho e a foz do São Francisco, sugestão aprovada pela
Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica
(CGCE); b) apresentou proposta, igualmente aprovada, de aumento nas cotas de consumo mensal de
energia elétrica para projetos de irrigação situados
entre Sobradinho e Itaparica; c) concedeu um crédito
de R$2,1 milhões à Codevasf, para adequar as captações de água de projetos públicos de irrigação no bai xo São Francisco às vazões reduzidas do rio.
A empresa enviou, ainda, a esta Comissão, os
seguintes esclarecimentos com respeito a ações
emergenciais de apoio à população das margens do
reservatório de Sobradinho: a) a CGCE optou por não
encampar a sugestão da CHESF de oficializar um
“Programa Sobradinho para Desenvolvimento da Borda do Lago”; b) um programa inicial, proposto pelo governo da Bahia, no total de R$6,5 milhões, foi substituído por outra versão do Estado e dos Municípios, no
valor de R$13,8 milhões, que foi submetida pelo Mi nistério de Minas e Energia (MME) à CGCE, com a
promessa de que Estado e Municípios apresentariam
um detalhamento da proposta, o que não aconteceu;
c) instada pelo MME, a CHESF apresentou sua ver são para o referido programa, num total de R$10 mi lhões, intitulada “Municípios da borda do Lago de So bradinho – Medidas mitigadoras do efeito da crise hi droenergética”, proposta que foi submetida pelo MMF
ao Ministério de Integração (MI). O fato é que retornou
o período chuvoso sem que providências efetivas
houvessem sido tomadas, o que significa a recorrên cia dos problemas na próxima seca.
Em janeiro do corrente ano, o Governo da Bahia,
por meio da Secretaria do Planejamento, Ciência e
Tecnologia do Estado assinou contrato com a Funda ção de Estudos e Pesquisas Aquáticas de São Paulo
(FUNDESPA) para a realização de estudos e formula ção de projetos em escala piloto para revitalização do
rio São Francisco no trecho Ibotirama – Juazeiro, numa
extensão de 600 quilômetros. Alguns dos aspectos a
serem contemplados pelos trabalhos são: hidrologia
de rios selecionados, com vazões afluentes e defluen tes das usinas existentes; sistema energético interliga do, necessidades de água em horizontes de cinco e
dez anos para agricultura, abastecimento e sanea -
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mento; novas fontes de energia; níveis de produção
agrícola e industrial; infra-estrutura da bacia; mapeamento da ocupação do solo; delimitação de trechos
críticos no rio.
Outra iniciativa que merece destaque no Programa de Conservação e Revitalização do São Fran cisco é o convênio celebrado entre o Ministério do
Meio Ambiente e o Ministério Público de Minas Gerais
com o objetivo de estruturar Coordenadorias de Meio
Ambiente nas sub-bacias dos rios Verde Grande, Paracatu, Urucuia, Paraopeba, Velhas e no alto São
Francisco. Todos os Ministérios Públicos estaduais já
estão mobilizados.
Relevante, ainda, no mesmo Estado é o Projeto
Manuelzão, voltado para ações ambientais, que incluem a recuperação dos rios, que vem sendo implementado por meio de convênio entre o MMA e a Universidade Federal de Minas Gerais, envolvendo parcerias
com instituições públicas e da sociedade organizada.
Uma iniciativa de suma importância para a revitalização do rio São Francisco e o desenvolvimento
econômico e social de todo o vale é o Projeto de Ge renciamento Integrado das Atividades Desenvolvidas
em Terra na Bacia do São Francisco (Projeto São
Francisco –ANA/GEF/PNUMA/OEA), que se encontra em plena execução, e que envolve a participação
do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambi ente (PNUMA), da Organização dos Estados Americanos (OEA), dos Governos dos Estados de Minas
Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, bem
como de empresas públicas, universidades e organizações da sociedade civil.
Dentre os múltiplos objetivos do projeto merecem destaque a identificação e a quantificação do
grau em que as atividades terrestres e a regularização do rio influenciam a hidrologia, a qualidade da
água, especialmente o transporte de sedimentos e
nutrientes, a pesca e a ecologia aquática em todo o
sistema; a obtenção de dados quantitativos para a determinação de ações estratégicas destinadas a otimizar o uso múltiplo dos recursos hídricos na bacia; o
mapeamento da região, com vistas à determinação
das prioridades e das condições de utilização da terra, além do estabelecimento de um sistema de alocação do uso das águas.
3.6 Questões Sociais e Mobilização
Conforme já apontado em outro capitulo desse
relatório, o problema da pobreza, agudo na maior par te da bacia do rio São Francisco, assume claro perfil
de miséria ru ral na região do semi-árido. A Comissão
compreende que o Projeto de Revitalização não
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pode, de modo algum, limitar-se aos aspectos estrita mente ambientais, devendo contemplar ações que,
direta ou indiretamente, contribuam para a superação
desse quadro social. Além disso, é consensual a no ção de que a defesa do meio ambiente torna-se extre mamente problemática quando a quase totalidade da
população vive em condições de exclusão social.
Daí porque a Comissão defende, de modo inci sivo, a expansão da agricultura irrigada em toda a ba cia, por sua elevada capacidade de gerar oportunida des de emprego para a mão-de-obra local, principal mente no tocante ao segmento representado pela fruticultura. Nessa esfera, os órgãos governamentais,
especialmente a Codevasf, devem incentivar o estabelecimento de projetos voltados para pequenos pro dutores rurais, junto a pólos de agricultura empresari al, de modo a possibilitar o aproveitamento de econo mias externas, principalmente no tocante a estruturas
de comercialização e de assistência técnica.
O estabelecimento de projetos agrícolas dessa
natureza faz-se particularmente necessário nas áre as que margeiam o rio São Francisco, a jusante da represa de Xingó, uma vez que o sistema tradicional de
agricultura, baseado na irrigação natural pelas cheias
que ocorriam anteriormente, deixou de existir após o
estabelecimento do complexo de represas. Iniciativas
dessa ordem podem representar o passo inicial para
uma reconversão econômica da região, ainda que li mitada, em face desse novo quadro, que certamente
é irreversível.
No tocante à pesca tradicional, base de susten to de grande parte da população ribeirinha, a Comis são constata um quadro caracterizado por decadên cia, resultante não só da degradação ambiental no
rio, dos efeitos negativos das represas sobre a migra ção e a reprodução dos peixes e, também, da pesca
predatória que se perpetua pelas condições de misé ria local e pelas evidentes deficiências nos instrumen tos de fiscalização.
A Cemig tem apoiado a piscicultura no São Francisco, por meio de convênios com a Codevasf e projetos de pesquisa com diversas universidades brasilei ras, do que resultaram cerca de 400 trabalhos científi cos. Tem promovido a produção anual de 300 mil alevinos, realizado cursos anuais de aqüicultura, estabele cido estruturas para transposição de cardumes e já re alizou cerca de 40 peixamentos comunitários.
A Codevasf desenvolve um programa voltado
para a implantação de pólos de aqüicultura e pesca
para a produção comercial de pescado. As pesquisas
têm sido desenvolvidas por uma rede constituída por
seis estações de piscicultura. Esse trabalho tem gera-
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do tecnologias para a produção de alevinos e cultivo
de peixes, cursos para capacitação de técnicos, edição
de publicações técnicas e fornecimento de matrizes.
A Codevasf já detém a tecnologia para o cultivo
intensivo de peixes nos canais de irrigação e para a
criação em tanques-rede nos rios e nos grandes re servatórios. A instituição, inclusive, já identificou cinco
áreas com grande potencial para se transformarem
em pólos aqüícolas, desde o norte de Minas Gerais
até o baixo São Francisco; considera, inclusive, que
essa última região detém condições de transformar-se no maior pólo de piscicultura em águas interiores na América Latina.
As evidências indicam, todavia, que esse potencial ainda está praticamente inaproveitado, pois a ex ploração comercial é incipiente. Só recentemente
teve início a implantação de atividade empresarial de
aqüicultura em larga escala no pólo de Paulo Afonso,
com a participação de associações de criadores de
peixes.
Enquanto perdura esse quadro, é essencial que
se garanta a sobrevivência da pesca ar tesanal, devendo o Projeto de Revitalização contemplar estratégias de apoio aos pescadores, principalmente com
respeito a cooperativismo, comercialização e seguro-desemprego.
No tocante a envolvimento da sociedade, percebe-se que, em comparação com algumas outras re giões, ainda são incipientes, na bacia do São Francisco, o grau de mobilização da social e as iniciativas em
educação ambiental com respeito à defesa dos recursos hídricos.
Em Santa Catarina, por exemplo, já existem
onze comitês de bacias hidrográficas em funcionamento. Além disso, o estado distribuiu, a todas as prefeituras, uma cartilha intitulada “Comitês de Gerenciamento das Bacias Hidrográficas do Estado de Santa
Catarina – Um esforço de todos para preservar as
águas catarinenses”, com o propósito de estimular a
criação de novos comitês.
Na mesma unidade da Federação vem sendo
desenvolvido o programa estadual de educação am biental, em cujo âmbito foi formulado plano estratégico. O programa possibilitou a capacitação de mais de
mil professores, técnicos e lideranças comunitárias
para atuarem como agentes multiplicadores no processo de educação ambiental.
Em Minas Gerais, o Comitê do Rio Doce foi criado, oficialmente, em abril do presente ano, sendo firmado, para sua implantação, convênio entre a ANA e
uma organização não-governamental – o Movimento
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Pró-Rio Doce. Ocorre que, antes mesmo da criação
desse comitê federal, já tinham sido instituídos comi tês estaduais nas sub-bacias dos rios Caratinga, Piracicaba e Santo Antônio.
A Comissão reconhece, todavia, que começa a
ganhar corpo um processo de mobilização da socie dade em alguns dos estados que compõem a bacia
do rio São Francisco.
Cerca de vinte entidades que integram o Fórum
Permanente de Defesa do Rio São Francisco reuni ram-se em março do presente ano, em Salvador (BA),
reivindicando maior participação da sociedade civil
no comitê de bacia do rio.
Deve ser mencionado, ainda, o 1º Encontro dos
Comitês 805 Velho Chico do Oeste da Bahia, realizado
em abril de 2002, no Município de Barreiras (BA), e a
promoção, em paralelo, do 1º Seminário de Revitaliza ção do Rio São Francisco. Movimento criado na fase
mais aguda da seca de 2001, o SOS Velho Chico, que
está sendo transformado em uma organização não go vernamental, já dispõe de mais de três dezenas de co mitês instalados em municípios do vale do São Fran cisco, visando a conscientização e a mobilização da
população barranqueira em defesa do rio.
Por meio de parcerias entre o Ibama e outros ór gãos federais e estaduais, alguns projetos de educa ção ambiental já estão sendo desenvolvidos na bacia.
No âmbito dessa iniciativa, dois projetos encon tram-se em andamento no Estado da Bahia: o Projeto
de Assentamento Rio de Ondas, localizado na Fazen da Destilaria Rio de Ondas, a 130 km da cidade de
Barreiras, envolvendo três vilas e ocupando uma área
total de 12 mil hectares e o Projeto Lago Sobradinho,
que busca mobilizar a comunidade ribeirinha para a
superação dos conflitos decorrentes da inundação da
área do lago, com a debilitação da base produtiva li gada à atividade pesqueira e à agropecuária de sub sistência. Em Minas Gerais, o já citado projeto de educação ambiental, realizado na região de Lagoa da
Prata, aponta para essa nova tendência.
3.7 A Questão dos Recursos Financeiros
Relatório elaborado pelo Comitê Gestor, em
abril do corrente ano, mostra um quadro desalentador
com respeito aos recursos financeiros efetivamente
aplicados, em 2001, no Projeto de Conservação e Revitalização do Rio São Francisco. Ali é veiculada a in formação de que foram previstos recursos no mon tante de R$70 milhões para esse projeto, consigna dos, originalmente, ao Ministério da Integração Naci onal (MI). Desse total R$40 milhões foram repassa dos ao MMA, tendo havido aplicação efetiva de
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R$39,41 milhões, o que corresponde a uma execução
de 98,5% dessa parcela.
Dos R$30 milhões que permaneceram a cargo
do Ministério da Integração foram aplicados apenas
R$970 mil, o que corresponde a uma execução de
apenas 3,2%!
Além dessa do tação específica, deve-se fazer
referência a um montante adicional de R$25 milhões
originários de ações desenvolvidas em quatro programas do Plano Plurianual: Nossos Rios: São Francisco e Pró Águas Gestão (MMA), Desmatamento e
Queimadas (Ibama) e Brasil Joga Limpo (Secretaria
de Qualidade Ambiental em Assentamentos Hu manos – SQA), bem como por intermédio do Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA). Ocorre que a quase totalidade desse montante foi destinada a obras
de saneamentos disseminadas por todo o território
nacional e apenas uma parcela muito reduzida teve
vínculo direto com obras e serviços na bacia do rio
São Francisco.
A insignificância dos recursos destinados ao
Projeto de Revitalização pode ser ilustrada pelo fato
de que, conforme informações da Secretaria Executiva do Ministério da Integração Nacional, somente a
construção da estação de tratamento de esgotos do
ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte, demandará investimentos de R$100 milhões.
Mas se no primeiro ano do projeto os recursos
foram escassos, para 2002 eles são ainda mais reduzidos, uma vez que o Orçamento da União contempla
uma dotação de apenas R$55,7 milhões especificamente para o Programa de Revitalização, distribuídos
da seguinte forma: MMA – R$12,6milhões; ANA –
R$24milhões; MI – R$18,7 milhões; Codevasf – 0,4
milhão. Ao final do primeiro quadrimestre pouco mais
de 10% dos recursos tinham sido objeto de empenho.
Deve-se reconhecer, é claro, a existência de outras previsões orçamentárias para implantação e ampliação de obras de infra-estrutura hídrica, no âmbito
do MI, dos quais R$27,4 milhões destinados ao Estado da Bahia e R$16,4 milhões para o Estado de Minas
Gerais, e um a dotação de R$18,4 milhões para a Política Nacional de Recursos Hídricos, na es fera do
MMA. Certamente uma parcela dessas aplicações
poderá trazer benefícios para a bacia do São Francisco, não são contudo recursos específicos.
Esses fatos demonstram, de modo inequívoco,
o caráter vital da Proposta de Emenda à Constituição
(PEC) nº 27, de 2001, iniciativa liderada pelo Senador
Antônio Carlos Valadares, que acrescenta artigo ao
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a
fim de instituir o Fundo para a Revitalização Hidroam-
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biental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do
Rio São Francisco, com vigência por vinte anos, a ser
constituído por cinco décimos por cento do produto
da arrecadação dos impostos de competência da
União, deduzidas as vinculações ou participações
constitucionais. Na justificativa que acompanha a proposta, estima-se a geração de uma receita de R$210
milhões de reais por ano, a preço de 2000.
Apresentada em 23 de agosto de 2001, a PEC
nº 27 foi aprovada, em primeiro turno no Senado, em
dezembro do mesmo ano e, em segundo turno, em
abril do ano corrente, tendo sido já remetida à Câma ra dos Deputados, onde tramita sob n. 524, de 2002.
Evidentemente, uma apreciação célere da matéria
na Câmara só poderá ser assegurada por meio de
uma maciça mo bilização de todos os segmentos da
sociedade nos estados abrangidos pela bacia do
São Francisco.
Restrições orçamentárias, na forma de limites
para empenho dos créditos previstos para 2002, já
estão comprometendo a implantação de vários dos
projetos de irrigação desenvolvidos pela Codevasf.
Os sérios problemas decorrentes da presente redu ção no volume de recursos manifestam-se, por exemplo, nos projetos Baixio de Irecê, Salitre e Vale do Iuiú,
no Estado da Bahia.
No caso do Projeto Baixio de Irecê, previa-se a
operação dos primeiros 1.478 hectares irrigados em
setembro do presente ano. Com o novo teto de recur sos será possível, apenas, a conclusão das obras ci vis e do suprimento de energia elétrica, bem como o
fornecimento de parte dos equipamentos necessári os. Mas essa primeira etapa não mais poderá entrar
em funcionamento no presente ano.
Com referência ao Projeto Salitre, a operação
dos primeiros 977 hectares, também prevista para setembro deste ano, não mais ocorrerá. Segundo infor mações da Codevasf, o final da implantação desses
dois projetos ficará postergado para 2003 ou 2004.
No Projeto Vale do Iuiú, a aquisição de terras sofrerá sensível atraso, de modo que a efetiva implanta ção deverá ocorrer somente em fins de 2003 ou em
2004.
O Comitê Gestor do Proágua Semi-árido apro vou, em março do presente ano, o Plano Operativo
anual para 2002 (POA 2002), com aplicação prevista
de R$124 milhões em obras de infra-estrutura hídrica
e projetos de gestão da água. Desse total, R$44 mi lhões serão aplicados em desenvolvimento institucio nal dos órgãos gestores de recursos hídricos, bem
como no desenvolvimento e aplicação de legislação e
instrumentos de política, tais como a outorga e a co -
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brança referentes à água. Os R$80 milhões restantes
serão destinados a obras na área de infra-estrutura
hídrica.
O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2003 (PLDO 2003) demonstra, claramente, que
o Projeto de Revitalização não representa, efetivamente, uma prioridade governamental. Para as obras
desse projeto, incluído no programa Proágua
Infra-Estrutura, o projeto contempla a execução física
de apenas 1 %, situação que, se mantida, demandaria um século para a realização de todo o trabalho.
Para fazer frente a essa e outras claras deficiências nas previsões orçamentárias, com respeito às
obras necessárias à revitalização do rio São Francisco mostra-se indispensável, pois, cada vez mais, a
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional
que cria um fundo, vinculando recursos à bacia Hidrográfica do rio São Francisco.
4. A Implantação do Comitê da Bacia
Esta Comissão está convencida de que o estabelecimento, em termos definitivos do Comitê de Ba cia, previsto na legislação de recursos hídricos, como
foro amplo e democrático, reveste-se da mais alta prioridade para a discussão e a busca de soluções para
os graves desafios envolvidos na gestão das águas
na bacia do São Francisco.
Após o decreto de sua criação, o passo inicial foi
dado pela Portaria nº 367, de 4 de outubro de 2001,
do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos, por
meio da qual foram designados os dezenove membros da diretoria provisória, englobando representantes do MMA, da ANA, dos estados, dos usuários de
recursos hídricos (agricultores, Chesf e Associação
Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento),
da sociedade civil (União das Prefeituras da Bahia,
Projeto Manuelzão e Fórum em Defesa do Rio São
Francisco) e do Ceeivasf.
Como resultado dos trabalhos já desenvolvidos
por essa diretoria provisória ficou decidido que, em
sua forma definitiva, o comitê será constituído por até
60 pessoas, das quais 40% representando o setor público, 40% os usuários e 20% a sociedade civil.
Ainda com vistas à implantação do comitê, foi
firmado convênio entre a Agência Nacional de Águas
(ANA) e o Instituto Manoel Novaes para um amplo trabalho de mobilização social, envolvendo usuários, sociedade civil e poderes públicos municipais, estaduais e federal.
Com base em decisão tomada na segunda reunião da diretoria provisória do Comitê do rio São Francisco, em abril do presente ano, reuniões regionais de
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mobilização estarão sendo realizadas nos meses de
maio-junho, em diversos municípios em toda a bacia.
Essa etapa será seguida por reuniões plenárias estaduais e finais, quando se procederá à escolha dos re presentantes, junto ao Comitê, dos diversos segmen tos sociais acima apontados.
Todas essas medidas levam à convicção de que
o Comitê de Bacia estará constituído, em sua forma
definitiva, ainda no decorrer do corrente exercício.
5. Conclusões e Recomendações
Com base nos trabalhos realizados nesse pri meiro semestre e as informações levantadas, a Co missão adota as seguintes conclusões e recomenda ções:
Recursos para a Revitalização
1. Denunciar a negligência do Ministério da Integração Nacional que, no exercício de 2001, aplicou
apenas 3,2% da dotação disponível (no montante de
R$30 milhões), cancelando nada menos que
R$29.030.000,00 dos parcos recursos de que dispu nha para o Projeto de Conservação e Revitalização
da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, denotan do descaso, irresponsabilidade e falta de prioridade
para um projeto que havia sido criado naquele mes mo ano, por ato do Presidente da República, com do tação decorrente de crédito especial.
2. Alertar a sociedade brasileira para o fato de
que as dotações orçamentárias para o presente exercício (2002), bem como as previsões contidas no
PLDO 2003, pela insignificância dos recursos envolvi dos, condenam, de fato, à irrelevância o Projeto de
Conservação e Revitalização da Bacia do Rio São
Francisco.
A proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2003, oriunda do Poder Executivo, prevê apenas
1% de execução física dos trabalhos necessários
para a referida revitalização, no âmbito do Ministério
da Integração Nacional. Esse ritmo de execução sig nifica a necessidade de um século – quatro gerações
– para a execução do projeto!
As condições do “Velho Chico” não suportariam
tão longo prazo, condenando-o definitivamente.
3. Esta situação e este tratamento impõem a
aprovação da PEC nº 27, de 2001 do Senado Federal
(nº 524, de 2002, na Câmara dos Deputados), que institui o Fundo para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Fran cisco, com vinte anos de duração, a ser constituído por
cinco décimos por cento do produto da arrecadação de
impostos de competência da União, após deduzidas
as vinculações ou participações constitucionais.
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Já aprovada pelo Senado, a proposição, ora em
análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, tomará o Projeto de Revitalização do rio São Francisco imune às mudanças e aos
humores de governos e ministros.
4. Enfatizar a importância de que sejam assegurados, pelo governo federal, os recursos de contrapartida nacional necessários à tempestiva finalização
dos estudos referentes ao Projeto São Francisco, em
execução pela Agência Nacional de Águas, com apoio do PNUMA, da OEA e recursos do GEF (Global
Environment Facility).
5. Por oportuno, destaque-se que tanto o Ministério do Meio Ambiente quanto a Agência Nacional de
Águas aplicaram integralmente, no exercício de 2001,
os recursos que lhes foram destinados para a Conservação e Revitalização da Bacia do Rio São Fran cisco, tendo ainda, inclusive, agregado recursos de
sua programação geral.
6. Não obstante, é preciso aperfeiçoar a legislação de recursos hídricos, no sentido de vincular as receitas decorrentes da cobrança do uso da água em
uma bacia hidrográfica à utilização na mesma bacia,
para execução do seu plano de serviços e obras.
Articulação Institucional
7. Reafirmar a urgência da iniciativa assumida
pela Agência Nacional de Águas (ANA) no sentido de
coordenar estudos, junto com ANEEL, CEMIG,
CHESF e ONS, com vistas a definir estratégia e política para novos barramentos nos rios que compõem a
bacia hidrográfica do São Francisco, tendo por objetivo a regularização da vazão.
8. Externar sua preocupação quanto à proposta
de reestruturação da Companhia Hidrelétrica do São
Francisco (CHESF), de modo a criar uma Companhia
Energética e de Desenvolvimento Hídrico do Nordeste, em face dessa empresa não dispor de experiência
na gestão de recursos hídricos e por sua área de concessão não incluir o trecho mineiro do rio São Francisco (sob concessão da CEMIG), de onde provêm 70%
do volume de água da Bacia. E preciso também estabelecer mecanismos de superação do conflito resultante do fato de passar a empresa a ser gestora e
continuar sendo a principal usuária dos recursos hídricos da bacia.
9. Propor que a nova Companhia incorpore também as atividades de irrigação, ora a cargo da Codevasf e com atuação em toda a Bacia Hidrográfica do
Rio São Francisco – a mais importante do Nordeste –
. além da Bacia do Parnaíba, recém-incorporada à
sua área de atuação.
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Defesa Ambiental do baixo São Francisco
10. Solicitar à ANA que, no âmbito das ativida des que vêm sendo realizados pelo Projeto São Francisco, seja incluído estudo que objetive examinar a viabilidade técnica, em especial pelos efeitos sobre a
geração de energia, de ser provocada anualmente
uma “cheia artificial” no baixo São Francisco, pela ele vação da vazão do rio para 4 mil metros cúbicos por
segundo, a partir de Xingó, durante sessenta dias ao
ano, nos meses de fevereiro e março, para o restabe lecimento das condições ambientais e para possibili tar a execução de uma política de desenvolvimento
para o baixo São Francisco.
PolÍtica Florestal
11. Solicitar ao Ministério da Agricultura, Pecuá ria e Abastecimento informações sobre as diretrizes e
a implementação da política de reflorestamento, vi sando evitar que a redução das florestas plantadas
venha a ampliar ainda mais a pressão existente sobre
as matas nativas do alto e do médio São Francisco,
provocada pela demanda de carvão vegetal para a
produção de ferro-gusa.
É indispensável que o Ministério atribua priori dade à manutenção e àconstituição de novas flores tas plantadas nas áreas da bacia do rio São Francis co, nos estados de Minas Gerais e Bahia, para reduzir
o efeito devastador que a produção de carvão vegetal
vem exercendo sobre o cerrado e o próprio semi-árido
na área da bacia.
12. Sugerir, de imediato, que o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em articula ção com as Secretarias Estaduais de Agricultura, no
âmbito das políticas de fomento florestal, promovam
uma clara política de reflorestamento econômico,
para auto-consumo, nas propriedades agrícolas, cul minando com a sugestão de um modelo operacional mente eficaz para reflorestamento em propriedades
rurais.
Piscicultura
13. Recomendar aos governos estaduais e à
Codevasf que, considerando a existência de um grande contingente de pescadores artesanais ao longo da
bacia, observem a evolução da atividade de aqüicul tura em desenvolvimento na região de Paulo Afonso e
estudem as possibilidades de sua adoção em outras
áreas do rio, especialmente no Lago de Sobradinho,
abordando, entre outras, as questões referentes a
tecnologia, associativismo organização de produto res, mercados e atração de capitais para o setor, vi sando remover os principais entraves à implantação
de uma efetiva piscicultura comercial de grande por te
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na bacia, como base para a absorção da
mão-de-obra pesqueira prejudicada pela alteração
das condições biológicas de reprodução dos peixes
ao longo do rio.
Uma Nova Geografia
14. Em virtude da progressiva diferenciação socioeconômica e ambiental que vem ocorrendo ao longo do rio São Francisco, deflagrada principalmente a
partir da formação do lago de Sobradinho e da cons trução da barragem de Xingó, a Comissão acredita
estarem ultrapassados os atuais limites do médio,
sub-médio e baixo rio São Francisco.
Com base nessa observação, julga que seria
muito proveitosa uma ampla discussão pelos meios
acadêmicos e administrativos com vistas a atualizar
esses limites, considerando, principalmente:
a) a nova realidade criada com a formação do
Lago de Sobradinho, com sua extensão de 300 km,
como uma nova e específica unidade ao longo do rio
que, por suas características e dimensões, requer
uma abordagem particular;
b) a integração do trecho Paulo Afonso – Xingó
ao submédio São Francisco, em face do enchimento
do canyon, e pelo fato de a realidade do Baixo São
Francisco ter ficado bastante diferenciada após a
construção da barragem de Xingó.
A Comissão deverá, na seqüência de suas atividades, dedicar especial atenção aos abaixo relacionados temas, que permanecem sem definição por
parte dos órgãos públicos responsáveis:
Política Ambiental
15. Em que pese a existência de um Sistema
Nacional de Meio Ambiente e de rigorosa legislação
de proteção ambiental, o Ibama e os órgãos estaduais de meio ambiente ainda não foram capazes de es truturar uma ação efetiva de controle ambiental na
área da bacia do rio São Francisco;
16. A partir do Projeto de Conservação e Revi talização foi possível a mobilização do Ministério Público dos Estados integrantes da Bacia, que deram
inicio a uma ação coordenada de acompanhamento
da situação, o que não dispensa nem substitui a atuação dos órgãos federal e estaduais de licenciamento
e fiscalização.
HIDROVIA E NAVEGAÇÃO
17. Solicitar ao Ministério dos Transportes um
diagnóstico sobre as necessidades de ações específicas do Governo Federal, inclusive as porventura em
andamento, bem como a identificação e a especifica-
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ção de obras e serviços mínimos capazes de viabili zar, efetivamente, a operação comercial da hidrovia
do rio São Francisco.
Preservação Das Nascentes
18. É visível a falta de integração do Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento às ações
governamentais para conservação e revitalização da
bacia hidrográfica do rio São Francisco.
Neste sentido, além da questão florestal abor dada, cabe uma análise das realizações e dos proble mas enfrentados pelo Programa Nacional de Conser vação de Solos, expandindo sua atuação, com priori dade absoluta, à área da bacia hidrográfica do rio São
Francisco, para estimular práticas tais como terracea mento em nível, plantio direto e construção de peque nas barragens em propriedades rurais, e o planeja mento das micro-bacias, visando à disseminação
desse manejo, em articulação com os órgãos estadu ais de extensão rural.
Sala da Comissão, 11 de junho de 2002. –
Senador Waldeck Ornelas, Relator.
ANEXOS
ANEXO I
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 27, DE 2001
Acrescenta artigo ao Ato das Dispo sições Constitucionais Transitórias, a fim
de instituir o Fundo para a Revitalização
Hidroambiental e o Desenvolvimento Sus tentável da Bacia do Rio São Francisco.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Se nado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto constitucional:
Art. 1º O Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias é acrescido do seguinte artigo:
“Art. 84 É instituído, por vinte anos, o Fundo
para a Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvi mento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco,
com o objetivo de custear programas e projetos go vernamentais de recuperação hidroambiental do rio e
de seus afluentes e de desenvolvimento sustentável
da região banhada por eles.
§ 1º O Fundo será constituído por cinco décimos
por cento do produto da arrecadação dos impostos de
competência da União, deduzidas as vinculações ou
participações constitucionais.
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§ 2º O Poder Executivo publicará demonstrativo
bimestral da execução orçamentária, discriminando
as fontes e usos do Fundo.”
Art. 2º Esta emenda constitucional entra em vi gor na data de sua publicação.
Justificação
E consensual a percepção de que muitos dos
graves problemas socioeconômicos do Nordeste re sultam da questão estrutural representada pela falta
de água. Ao mesmo tempo em que abriga cerca de
30% da população brasileira, a região possui apenas
3% da água doce do Brasil, dos quais 70% provêm do
Rio São Francisco.
Já se encontram em estágio avançado os estudos referentes ao projeto de transposição do Rio São
Francisco, pelo qual se pretende desviar uma parcela
de suas águas para beneficiar o semi-árido do Nor deste Setentrional.
Uma das questões suscitadas na discussão sobre o tema é o rebaixamento do nível do São Francisco, em decorrência de problemas ambientais, como o
desmatamento e o assoreamento, que vêm ocorrendo, nas últimas décadas, ao longo do rio e de seus
afluentes. Além disso, a poluição e a falta de saneamento básico têm ocasionado impactos extremamente negativos para a qualidade das águas desse rio e
da vida das populações ribeirinhas.
Ao longo do trajeto, de cerca de 2.700 km, há
muitos trechos do Velho Chico que necessitam de
profunda recuperação ambiental, em especial no to cante à reconstituição da cobertura vegetal nas áreas
de nascentes e à correção dos problemas de assoreamento.
Lamentavelmente, a dívida da União para com a
população residente ao longo da Bacia do São Fran cisco só vem aumentando desde a promulgação da
Carta Magna de 1946, cujo Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias assim dispôs:
“Art. 29. O Governo Federal fica obrigado, den tro do prazo de vinte anos, a contar da data da pro mulgação desta Constituição, a traçar e executar um
plano de aproveitamento total das possibilidades econômicas do rio São Francisco e seus afluentes, no
qual aplicará, anualmente, quantia não inferior a um
por cento de suas rendas tributárias “. (grifamos)
O descumprimento desse dispositivo da Carta
Democrática de 1946, longe de abater o nosso ânimo,
reforça, ao contrário, o nosso firme propósito de lutar
contra a degradação das condições de vida da grande
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parcela de nordestinos, cujo destino está umbilical mente ligado ao do Rio São Francisco.
Para tanto, é necessário assegurar uma oferta
continuada de recursos financeiros a serem investi dos não só no aumento e na melhoria da qualidade da
oferta hídrica na bacia do Rio São Francisco, como
também no desenvolvimento econômico e social da
região por ele banhada.
E nesse sentido que se insere a presente pro posta de emenda à Constituição, que cria o Fundo
para a Revitalização HidroambientaL
Desenvolvimento Sustentável da Bacia do Rio
São Francisco, com recursos advindos de 0,5% da
receita de impostos da União, o que corresponde á
cerca de R$210 milhões anuais, a preços de 2000,
durante vinte anos. Os recursos deverão ser utiliza dos no financiamento de programas governamentais
voltados para a revitalização do São Francisco e de
seus afluentes, em projetos de maximização do uso
racional da água, reflorestamento, recuperação das
matas ciliares, saneamento básico, educação ambi ental, irrigação, pesca, piscicultura, navegação, ge ração de energia elétrica, turismo e outras ativida des capazes de gerar o desenvolvimento sustentá vel daquela região.
Pela importância da proposição para o desen volvimento econômico e social do Nordeste, peço
apoio aos nobres Pares para a aprovação do presen te projeto.
PARECER Nº 1.295, DE 2001
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Sobre a Proposta de
Emenda a Constituição nº 27, de 2001,
Que Acrescenta artigo ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a fim
de instituir o Fundo para a revitalização
Hidroambiental e o Desenvolvimento Sus tentável aa Bacia do Rio São Francisco.
Relatora. Senadora Maria do Carmo AlVes
I – Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição sob exa me, caracterizada na ementa, objetiva a instituição do
Fundo para a Revitalização Hidroambiental e o De senvolvimento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco, com a duração de vinte anos.
O Fundo será constituído pela destinação de
meio por cento do produto da arrecadação de todos
os impostos da União, depois de deduzidas as vincu lações e participações constitucionais e terá como
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objetivo custear programas e projetos governamentais de recuperação hidroambiental do rio e de seus
afluentes e de desenvolvimento sustentável da região
banhada por eles. Estima-se, a preços de 2000, que a
arrecadação seja da ordem de R$210 milhões anuais,
segundo o autor da proposta.
Não foram acostadas emendas.
II – Constitucionalidade, Juridicidade
e Técnica Legislativa
Incumbe a esta Comissão, nos termos do art.
101, I, do Regimento Interno, opinar sobre a constitucionalidade, a juridicidade e a regimentalidade, bem
como, por força do disposto do art. 356, também so bre o mérito das propostas de emenda à Constituição.
A legitimidade da iniciativa está amparada pelo
art. 60, inciso I, da Constituição, que exige proposta
de, pelo menos, um terço dos membros de uma das
Casas do Congresso Nacional para que se possa
emendá-la, requisito plenamente cumprido, no caso.
Ao Congresso Nacional está afeto o Poder
Constituinte derivado, sendo, pois, o foro competente
para apreciação e cabal deliberação sobre matéria legislativa que envolva mudança no Estatuto Supremo.
A proposta não tende a abolir nenhuma das
cláusulas pétreas inscritas no § 4º do art. 60. Tampouco afronta qualquer princípio supra constitucional ou
mesmo disposições do Regimento Interno do Senado, podendo, portanto, ser objeto de deliberação pelo
Poder Legislativo. Também quanto à técnica legislativa não há qualquer reparo a fazer.
III – Mérito
No concernente ao mérito, razão assiste aos
proponentes, ao alertar para a progressiva perda de
vazão do Rio São Francisco, em decorrência de pro blemas ambientais, como o desmatamento e o assoreamento, que vêm ocorrendo, nas últimas décadas,
ao longo do rio e de seus afluentes. A/em disso, a poluição e a falta de saneamento básico têm ocasionado impactos extremamente negativos para a qualidade das águas desse rio e da vida das populações ribeirinhas.
Da justificação da proposta cabe ainda destacar
o fato de que a preocupação é antiga, se não com o
problema específico da degradação ambiental, mas
com outro bastante correlato que é o aproveitamento
econômico total de toda a bacia. Como bem lembrado, a Constituição de 1946 já determinava, no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, no art. 29,
obrigação cujo descumprimento certamente contribu-
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iu para o surgimento e agravamento da degradação
ambiental:
Art. 29. O Governo Federal fica obrigado, dentro
do prazo de vinte anos, a contar da data de promulga ção desta Constituição, a traçar e executar um plano
de aproveitamento total das possibilidades econômi cas do rio São Francisco e seus afluentes, no qual
aplicará, anualmente, quantia não inferior a um por
cento de suas rendas tributárias.
Ocioso lembrar a importância econômica e soci al do rio São Francisco para o Brasil. O “rio da integra ção nacional”, como nos acostumamos a conhecê-lo,
desde muitas décadas, tem como vocação natural e
destino histórico ser fonte de vida e de riqueza. Sua
bacia ocupa área de 640 mil km2, abrangendo sete
estados da federação. Essa área equivale à da Itália,
Holanda, Hungria, Grã-Bretanha e Suíça, juntas. Nos
quatrocentos e sessenta e três municípios abrangi dos na bacia, vivem mais de quinze milhões de brasi leiros.
Apesar de cinqüenta e oito por cento de sua
área estar inserida no semi-árido brasileiro, quarenta
e oito por cento é apropriada para a irrigação artificial
e é a maior produtora frutícola do país.
No vale do São Francisco estão cem por cento
da reserva nacional de zinco, noventa e sete por cen to da reserva de chumbo, sessenta por cento da de
cromo e vinte por cento da de ferro.
O aproveitamento hidroelétrico do rio, em quase
duas dezenas de usinas, soma 10.704 megawatts de
potência instalada, o que representa dezoito por cen to do total nacional. A produção de energia situa-se
na casa de 45.220 gigawats-hora, ou quinze por cento
da produção nacional.
Essa energia atende a um quarto da população
brasileira, cerca de quarenta milhões de habitantes
ou a uma área equivalente a quinze por cento do terri tório nacional. Os consumidores dessa energia distri buem-se em quarenta e dois por cento na atividade
industrial, treze por cento na comercial, quatro por
cento na rural, sem falar nos vinte e sete por cento
que a utilizam na residência e nos quatorze por cento
em outros fins.
No entanto, o rio São Francisco é, hoje, assore ado e poluído, um rio anêmico e doente, a reclamar as
inevitáveis e inadiáveis providências que se contrapo nham ao gravíssimo estado de desequilíbrio hidroló gico e ecológico que todos reconhecem.
A vazão média do rio reduz-se paulatinamente;
a calha vai-se assoreando; a qualidade da água se
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deteriora. A navegabilidade, fundamental para a eco nomia regional, já está comprometida.
No trecho final, a redução da vazão interfere na
relação do rio com o oceano, possibilitando a penetração da chamada “cunha salina” rio acima, com perda
grave da qualidade da água para abastecimento hu mano e para irrigação, prejudicando projetos impor tantes em Sergipe e Alagoas.
O rio São Francisco tem trinta e seis afluentes,
dos quais, hoje, apenas dezenove são perenes. O
maior deles é o rio Paracatu. Entretanto, os mais importantes pela contribuição que dão à perda de qua lidade das águas, são os rios das Velhas e o Paraopeba que, recebendo cerca de trinta por cento dos
esgotos da região metropolitana de Belo Horizonte
(juntamente com o de quatrocentas outras cidades)
poluem o São Francisco com coliformes fecais, ferro,
manganês, fenóis, óleos, graxas e até arsênico e
mercúrio, subprodutos da extração de ouro e outros
minerais.
As siderúrgicas mineiras consomem, anualmente, cerca de seis milhões de toneladas de carvão vegetal, das quais quarenta por cento são provenientes
da derrubada de matas nativas: estima-se que já fo ram destruídas setenta e cinco por cento da vegetação regional e noventa e cinco por cento das matas ciliares no alto curso dos rios da bacia.
O desmatamento indiscriminado tem provocado
a extinção de inúmeras nascentes em toda a bacia,
além de erosão exacerbada do solo. Estimativas falam em dezoito milhões de toneladas de terra sendo
carreadas anualmente para a calha do rio principal,
assoreando-o, dificultando a navegação e modificando seu regime.
A revi ta li za ção do rio São Francisco, ta refa
urgente e de inte res se na cional, deve ter como
pre mis sa ini ci al re co nhe cer e tra tar o problema
sob sua verda de i ra di mensão, ao to mar como re ferên cia não ape nas o rio, mas toda a sua bacia hi drográfica.
Em artigo publicado em junho de 1996, no jornal
A Tarde, o Senador Waldeck Ornelas, ao tratar desse
mesmo tema, propunha uma série de medidas que
são mais do que atuais, pois que, nada tendo sido fei to, o problema só fez agravar-se desde então:
– montagem de um sistema gerencial
de informações e monitoramento, tratando a
bacia como uma unidade;
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– estabelecimento e aplicação de cri térios metodológicos uni formes para análise, avaliação e controle, em relação ao controle da qualidade das águas, ao licenciamento de atividades nas margens, aos padrões de lançamento de efluentes etc.;
– enquadramento dos cursos d’água,
do rio principal e dos afluentes, para permitir
adequado tratamento ambiental;
– o subseqüente e compatível licenci amento de controle das atividades com potencial de impacto em toda a área de abrangência;
– operação de rigoroso sistema de
outorga e controle do uso da água;
– elaboração de diagnóstico da situa ção atual e o indispensável acompanhamento de sua evolução;
– estabelecimento de criterioso pro grama de recuperação das matas ciliares;
– identificação, definição e implanta ção de parques, reservas e áreas de proteção ambiental em toda a área da bacia;
– zoneamento ambiental da bacia,
com ênfase nas condições específicas de
cada área;
– obras de saneamento ambiental,
tratando adequadamente o esgotamento doméstico e industrial das noventa e sete cidades banhadas;
– obras de contenção de cheias e de
regularização defluxo.
Além dessas, inúmeras outras medidas cer tamente se fazem ne cessárias, tais como as de
dragagem e der rocamento do leito do rio e a recu peração da eclusa de So bradinho. Haveria ainda
que falar em reflorestamento, incentivo à pis cicul tura, adequado equacionamento da saúde pública
e da educação formal e ambiental, assim como
muitas outras que só o diagnóstico completo e o
tratamento integral e sistêmico do problema pode rão apontar.
IV – Voto
Em face do exposto, o voto é pela aprovação in tegral da Proposta de Emenda à Constituição nº 27,
de 2001.
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ANEXO II
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 4, DE 2001
(Nº 3.049/2000, na Casa de origem)
Dispõe sobre a concessão do beneficio do Seguro-Desemprego a pescadores artesanais durante os períodos de
defeso.
O Congresso nacional decreta:
Art. 1º O pescador profissional, que exerça sua
atividade de forma artesanal, individualmente ou em
regime de economia familiar, com ou sem auxílio
eventual de terceiros, fará jus ao beneficio do Seguro-Desemprego, no valor de um salário mínimo men sal, durante o período de proibição de atividade pes queira, fixado pelo órgão competente.
§ 1º O benefício do Seguro-Desemprego a que
se refere este artigo será pago à conta do Fundo de
Amparo ao Trabalhador – FAT, instituído pela Lei nº
7.998, de 11 de janeiro de 1990.
§ 2º O período de proibição da atividade pes queira de que trata o caput será fixado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – Ibama, ou outro órgão que vier a substituí-lo, em relação à espécie marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique.
§ 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se como
pescador profissional que exerça sua atividade de forma
artesanal, aqueles pescadores que utilizam embarcações de no máximo 10 toneladas de arqueação bruta.
§ 4º Entende-se por regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e é exercida em condições de mútua colaboração, sem subordinação, e sem contratação de terceiros.
§ 5º Entende-se com auxílio eventual de terceiros a colaboração mútua ocasionalmente prestada,
incluindo parceiros, meeiros, cooperados, arrendatários, sem subordinação e sem remuneração.
Art. 2º Para se habilitar ao beneficio o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministérios do Trabalho e Empregos seguintes documentos:
I – Comprovante de registro geral de pescador
profissional emitida pelo Ibama/Sudepe ou outro ór gão que vier a substituí-lo ou matrícula junto a Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, nos termos
do disposto no § 1º art do 28 do Decreto – Lei nº 221,
de 26 de fevereiro de 1967, devidamente atualizados,
emitidas, no mínimo, há um ano antes da data de início de proibição da pesca;
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II – Atestado da colônia a que esteja filiado, ou
do órgão do Ibama, ou outro órgão que vier a substituí-lo, com jurisdição sobre a área onde atue o pesca dor artesanal, comprovando:
a) o exercício da profissão, na forma do art. 1º
b) dedicação à atividade, em caráter permanen te, durante o período transcorrido entre a paralisação
anterior a aquela em curso;

III – Comprovante de inscrição junto à Previdên cia Social; e

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2001 (PL nº 3.049, de 2000, na origem),
que Dispõe sobre a concessão do benefício do Seguro-Desemprego a pescadores
artesanais durante os períodos de defeso.
Relator: Senador Lúcio Alcântara
I – Relatório
É submetido ao exame desta Comissão de
Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara nº 4, de
2001, que tem por objetivo criar novas regras para a
concessão do beneficio do Seguro-Desemprego a
pescadores artesanais durante os períodos de defeso.
Ao justificar sua iniciativa, o autor da proposta
alega:

IV – Comprovante que não está em gozo de nenhum beneficio de prestação continuada da Previ dência Social, exceto auxílio acidente e pensão por
morte.

Uma das funções precípuas da lei é
por fim a situações geradoras de conflitos
e/ou provocadoras de injustiças. Lamentavelmente, não é o que vem ocorrendo com a
Lei nº 8.287/91, que estendeu o direito ao
seguro-desemprego para os pescadores artesanais, durante o período de defeso. Em
que pese estar em vigor há quase nove
anos, essa Lei não contemplou as reais necessidades desse segmento profissional.

Art. 3º Sem prejuízo das sanções civis e penais
cabíveis, todo aquele que fornecer ou beneficiar-se
de atestado falso para o fim de obtenção do benefício
de que trata esta lei estará sujeito a:
I – demissão do cargo que ocupa, se servidor
público;
II – perda do mandato, se presidente de Colônia
ou Federação;
III – suspensão de suas atividades profissiona is, com cassação do registro no Ibama, por dois anos,
se pescador profissional.
Art. 4º O benefício de que trata esta lei será suspenso nas seguintes condições:
I – início de atividade remunerada;
II – início de percepção de outra renda;
III – morte do beneficiário;
IV – desrespeito ao período de proibição da pesca; e
V – comprovação de falsidade nas informações
prestadas para obtenção do benefício.
At. 5º O benefício assegurado nesta lei somente
poderá ser partir do novo período de proibição da pesca.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Revoga-se a Lei nº 8.287, de 20 de de zembro de 1991.
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c) não dispor de outras fontes de renda.
Parágrafo único. Na ausência dos órgãos que
trata o inciso II será admitida a declaração de dois
pescadores profissionais idôneos e devidamente re gistrados, que deverão atestar que os pescadores
atende os requisitos contidos nas alíneas a,b e c do
inciso II, deste artigo.
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Em sua parte substancial, o projeto estabelece
que:
1. o pescador profissional que exerça
sua atividade de forma artesanal, individualmente ou em regime de economia familiar,
com ou sem auxilio eventual de terceiros,
fará jus ao beneficio de seguro-desemprego,
no valor de um salário-mínimo mensal, durante o período de proibição de atividade
pesqueira;
2. o período de proibição de atividade
pesqueira é o fixado pelo Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (Ibama), em relação à espécie
marinha, fluvial ou lacustre, a cuja captura o
pescador se dedique;
3. o pescador profissional que exerce
sua atividade de forma artesanal é aquele
que utiliza embarcação de, no máximo, dez
toneladas de arqueação bruta;
4. o regime de economia familiar é a
atividade em que o trabalho dos membros
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da família é indispensável à própria subsistência e é exercida em condições de mútua
colaboração, sem subordinação e sem con tratação de terceiros;
5. o auxílio eventual de terceiros é a
colaboração mútua ocasionalmente prestada, incluindo parceiros, meeiros, cooperados, arrendatários, sem subordinação e sem
remuneração;
6. para habilitação ao beneficio, o pes cador deverá apresentar ao órgão competente do Ministério do Trabalho e Emprego
uma série de documentos que comprovem
sua condição de pescador profissional que
exerce sua atividade de forma artesanal;
7. o beneficio poderá ser suspenso sob
determinadas condições; e
8. o beneficio, aqui assegurado, so mente poderá ser requerido a partir do novo
período de proibição da pesca.
Ao projeto foram apresentadas sete emendas.
E o relatório.
II – Análise
O programa do seguro-desemprego não vem
atendendo de modo satisfatório os trabalhadores da
pesca por ocasião do período do defeso, em cujos
meses eles perdem parte substancial de sua renda.
Durante esse tempo, o pescador profissional necessi ta, para seu sustento e de sua família, ter acesso ao
seguro-desemprego. A lei, porém, que lhes garante
esse direito, infelizmente, cria também vários obstáculos de ordem administrativa, que impedem, na prá tica, o gozo desse beneficio.
Objetivando ampliar e facilitar o acesso desses
pescadores ao beneficio do seguro-desemprego, o
projeto propõe duas grandes mudanças na Lei nº
8.287, de 20 de dezembro de 1991:
1.o comprovante do registro geral de pescador
profissional emitido pelo Ibama/Sudepe poderá ser
substituído pelo da matrícula junto à Capitania dos
Portos do Ministério da Marinha; e
2.esse comprovante deverá ter sido emitido um
ano antes do início do defeso e não mais três, como
previsto na legislação atual.
Atualmente, esses trabalhadores, quando da
habilitação ao benefício, devem apresentar seu regis tro de pescadores profissionais junto ao Ibama/Sude pe. Como muito bem salientou o autor da proposta,
inúmeros profissionais têm dificuldade de acesso
àquele órgão, pois se trata de uma entidade pouco
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presente nas comunidades pesqueiras, o que tem impedido o acesso de inúmeros pescadores ao benefício do seguro-desemprego.
Assim, sendo mais próximo o relacionamento
entre esses trabalhadores e a Capitania dos Portos, o
projeto prevê que a falta do registro geral de pescador
profissional junto ao Ibama/Sudepe poderá ser suprido pela matrícula junto à Capitania dos Portos do Ministério da Marinha, nos termos do disposto no § 1º
do art. 28 do Decreto-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de
1967. Tanto o referido registro quanto a citada matrícula deverão ter sido emitidos, no mínimo, um ano, e
não mais três como hoje, antes da data de início da
proibição da pesca. Esse novo prazo, contemplando
as peculiaridades dessa categoria de trabalhadores,
virá ampliar e facilitar, sem dúvida alguma, a aplicabilidade da lei.
Não menos meritória é a preocupação da pro posição em definir, com precisão legal, a figura do
pescador profissional que exerce sua atividade de forma artesanal, do regime de economia familiar e do
auxílio eventual a terceiros.
Em conclusão, no que tange ao mérito não há
reparos a serem feitos, pois entendemos que a flexibilização proposta não comprometerá a integridade do
Programa do Seguro-Desemprego, ao mesmo tempo
em que propiciará um tratamento mais justo a essa laboriosa categoria de trabalhadores.
A propósito, com esse mesmo objetivo, o Proje to de Lei do Senado nº 54, de 1999, de nossa autoria,
aprovado por esta Casa e hoje tramitando na Câmara
dos Deputados como PL nº 3.673, de 2000, procurou
também flexibilizar a concessão do seguro-desemprego e dar aos trabalhadores da pesca uma garantia
de renda no período de defeso. Assim, não poderíamos deixar de empenhar nosso apoio à presente proposição, pois guarda grande semelhança com a nos sa iniciativa.
Como vimos, sete emendas foram oferecidas ao
projeto, sendo quatro de autoria do Exmº Senador Juvêncio da Fonseca e três do Exmº Senador Waldeck
Ornélas.
A Emenda nº 1, ao acrescentar ao art. 1º a ex pressão temporária visa a explicitar que haverá casos
de proibição temporária da pesca, em contraposição
ao proposto pela Emenda nº 4, com o acréscimo do
art. 60, que prevê eventual proibição definitiva da pesca e a concessão do seguro-desemprego pelo período de um ano.
Em relação à Emenda nº 4, entendemos que,
além de ser remota, a proibição definitiva da pesca
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não poderia ensejar a concessão tão prolongada de
um benefício. Somos pela sua rejeição e, conseqüen temente, a Emenda nº 1 fica prejudicada.
A Emenda nº 2 prevê a fixação, com o mínimo
de seis meses de antecedência, da proibição de ativi dade pesqueira pelo Ibama;
Ainda que louvável a preocupação do ilustre Senador Juvêncio da Fonseca, julgamos que a regra
proposta não pode se inserir no âmbito da Legislação
Federal, eis que a data da fixação do período de defeso será melhor definida com a antecedência que o órgão competente por meio de instrumento legal pró prio, entender ser possível.
A Emenda nº 3, ao propor nova redação ao art.
5º determina que o seguro-desemprego poderá ser
requerido até a data de início do período de proibição
da pesca.
Não vemos necessidade da alteração proposta
à redação do art. 50 pois se nos apresenta bastante
explícita.
A Emenda nº 5 estabelece um prazo mínimo de
trinta dias de antecedência para a publicação do ato
que dá início ao período do defeso.
A sugestão é oportuna, pois ao mesmo tempo
em que determina com antecedência o início do pe ríodo do defeso, indica também aos pescadores
quando se dará a concessão do benefício do segu ro-desemprego.
A Emenda nº 6 determina que o prazo de valida de do registro de pescador profissional será de cinco
anos e permite que a carteira de habilitação fornecida
pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa
possa ser usada como comprovante de registro de
pescador.
No que tange à dilatação do prazo de validade
do registro de pescador profissional, acatamos a su gestão, eis que o atual prazo de validade vem prejudi cando esses pescadores que, em sua maioria, são
pessoas humildes e residentes em áreas remotas
tendo, portanto, sérias dificuldades para renovar suas
carteiras.
Já em relação à permissão do uso da carteira de
habilitação fornecida pela Capitania dos Portos do Ministério da Defesa para fins de comprovação de regis tro de pescador profissional, cabe-nos observar que a
matrícula junto à Capitania dos Portos, denominada
como Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), não
se prestaria adequadamente a este fim. Na verdade,
com a atribuição de garantir a segurança da navega ção, à autoridade marítima cabe habilitar aquaviários
para bem conduzir uma embarcação, não sendo, por -
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tanto, de sua competência o controle das atividades
técnicas relativas à pesca.
A Emenda nº 7 possibilita aos bancos oficiais federais credenciados celebrar convênio operacional
com outros estabelecimentos bancários para o pagamento do benefício do seguro-desemprego nas localidades onde não disponham de agência.
Acatamos a sugestão que facilitará consideravelmente a viabilização do pagamento do referido benefício.
Por último, a fim de ampliar a abrangência dos
beneficiários do seguro-desemprego, estamos propondo, através de emenda que ao final deste oferecemos, uma nova conceituação do pescador a ser
beneficiado.
É importante salientar que os pescadores pro fissionais empregados ou exercendo suas atividades
como parceiros em pescarias especializadas como
as de camarão, lagosta, sardinha e outras, são demitidos ou ficam sem a renda da parceria durante as pa ralisações, que ocorrem em sua atividade específica.
Como estas paralisações são, em geral, anuais, es ses trabalhadores nunca alcançam o tempo necessário (período aquisitivo fixado pelo Codefat em um ano
de trabalho ininterrupto) para requererem o benefício
estabelecido pela Lei nº 8.900, de 1994. Como tam bém não são pescadores ar tesanais, não são enquadrados pela Lei nº 8.287, de 1991. Assim, ficam impedidos de trabalhar pela paralisação e por defesos que
variam de dois a quatro meses dependendo da espécie e região.
O aumento de despesas decorrente de nossa
proposta será pequeno e poderá ser compensada
com a exclusão de muitos atuais beneficiários que
têm possibilidades de trabalho e ganhos na pesca de
espécies não controladas, durante os defesos, já que
não ficam proibidos de pescar, mas somente de cap turar determinadas espécies, o que não acontece
com aqueles que operam exclusivamente em determinada pescaria como lagosta, camarão ou sardinha.
Sob o aspecto da técnica legislativa da proposição, cumpre-nos observar que não foram obedecidos
os parâmetros fixados pela Lei Complementar nº 95,
de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das
leis, conforme determina o parágrafo único do art. 59
da Constituição Federal, e estabelece normas para a
consolidação dos atos normativos que menciona.
Como se sabe, a matéria que é objeto da proposição
sob análise encontra-se regulamentada atualmente
pela Lei nº 8.287, de 20 de dezembro de 1991. De
acordo com o inciso IV do art. 7º da referida lei com -
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plementar, um mesmo assunto não poderá ser disci plinado por mais de uma lei, exceto quanto a subse qüente se destina a complementar lei considerada
básica, vinculando-se a esta por remissão expressa.
III – Voto
Á vista do exposto, opinamos pela rejeição das
emendas nºs 1, 2, 3 e 4, e pelo acolhimento das
emendas nºs 5, 6 (parcial) e 7, bem como pela apro vação do Projeto de Lei da Câmara nº 4, de 2001, nos
termos do seguinte substitutivo:
EMENDA Nº 1 – CAS
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 4
(SUBSTITUTIVO), DE 2001
Altera dispositivos da Lei nº 8 287,
de 20 de dezembro de 1991, que “Dispõe
sobre a concessão do beneficio de seguro-desemprego a pescadores profissionais, durante os períodos de defeso”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 8.287, de
20 de dezembro de 1991, passam a vigorar com a se guinte redação:
“Art. 1º O pescador profissional fará jus ao bene fício do seguro-desemprego, no valor de um salá rio-mínimo mensal, durante o período de proibição de
atividade pesqueira fixado pelo órgão competente.
§ 1º ....................................................................
§ 2º O período de proibição de atividade pes queira de que trata o caput será fixado pelo Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis – Ibama, ou outro órgão que vier a substituí-lo, em ato publicado até trinta dias antes do início
do defeso, em relação à espécie marinha, fluvial ou
lacustre a cuja captura o pescador se dedique.
§ 3º Para os efeitos desta lei, entende-se como
pescador profissional aquele pescador que exerça sua
atividade em embarcações próprias ou de terceiros,
por conta própria, empregado, ou em regime de parce ria e que não se enquadre como beneficiário do seguro
desemprego de que trata a Lei nº 8.900, de 30 de ju nho de 1994. (NR)
Art. 2º Para se habilitar ao benefício, o pescador
deverá apresentar ao órgão competente do Ministério
do Trabalho e Emprego os seguintes documentos:
I – comprovante de registro geral de pescador
profissional, que será válido por cinco anos, emitido
pelo DPA/MAPA ou outro órgão que vier a substituí-lo,
nos termos do disposto no § 1º do art. 28 do Decre -
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to-Lei nº 221, de 28 de fevereiro de 1967, devidamente atualizados, emitidos, no mínimo, um ano antes da
data de início de proibição da pesca;
II – contrato de parceria, atestado da colônia a
que esteja filiado, ou do órgão do Ibama, ou outro órgão que vier a substituí-lo, com jurisdição sobre a área
onde atue o pescador profissional, comprovando:
a) ........................................................................
b) dedicação à atividade, em caráter permanente, durante o período transcorrido entre a paralisação
anterior àquela em curso;
c) não dispor de outras fontes de renda.
III – comprovante de inscrição junto à Previdência Social; e
IV – comprovante de que não está em gozo de
nenhum benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto auxílio acidente e pensão por
morte.
Parágrafo único. Na ausência dos órgãos de que
trata o inciso II, será admitida a declaração de dois
pescadores profissionais idôneos e devidamente re gistrados, que deverão atestar que aos pescadores
atendem aos requisitos contidos nas alíneas a, b e c
do inciso II deste ar tigo. (NR)
Art.3º ..................................................................
I – ......................................................................
II – perda do mandato, se presidente de colônia
ou federação;
III – suspensão de suas atividades profissionais, com cassação do registro no Ibama, por dois anos,
se pescador profissional. (NR)
Art. 4º O benefício de que trata esta Lei será
suspenso nas seguintes condições:
I – início de atividade remunerada;
II – início de percepção de outra renda;
III – morte do beneficiário;
IV – desrespeito ao período de proibição da
pesca;
V – comprovação de falsidade nas informações
prestadas para obtenção do benefício.” (NR)
Art. 2º O benefício assegurado nesta Lei somente poderá ser requerido a partir do novo período de
proibição da pesca.
Art. 3º
O art. 15 da Lei nº 7.998, de 11
de janeiro de 1990, passa a vigorar acrescido do se guinte § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único
para § 1º:
“Art 15 ................................................................
§ 2º Os bancos oficiais federais credenciados
celebrarão convênio operacional com outros estabe-
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lecimentos bancários para o pagamento do seguro -desemprego nos municípios e localidades onde não
disponham de agência”. (NR)
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 48, DE 2002
(Nº 5.307/2002, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Institui a Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco.
O Congresso Nacional decreta:
Ad. 1º. Fica instituída a Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco, vinculada ao Minis tério da Educação, com sede na cidade de Petrolina,
Estado de Pernambuco.
§ 1º A Fundação Universidade Federal do Vale
do São Francisco terá por objetivo ministrar ensino
superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do
conhecimento e promover a extensão universitária,
caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi no Polo Petrolina/Pernambuco e Juazeiro/Bahia, nos termos da Lei Complementar nº 113,
de 19 de setembro de 2001.
§ 2º Fica autorizada a atuação da Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco na região do semi-árido nordestino.
Art. 2º A Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco adquirirá personalidade jurídi ca a partir da inscrição de seu ato constitutivo no re gistro civil das pessoas jurídicas, do qual será parte
integrante seu estatuto aprovado pela autoridade
competente.
Art. 3º O patrimônio da Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco será constituído pelos bens e direitos que essa entidade venha a adqui rir, incluindo os bens que lhe venham a ser doados
pela União, Estados, Municípios e por outras entida des públicas e particulares.
Parágrafo único. A Fundação Universidade Fe deral do Vale do São Francisco só receberá em doação bens livres e desembaraçados de quaisquer
ônus, inclusive dos decorrentes de demanda judiciais.
Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a
transferir para a Fundação Universidade Federal do
Vale do São Francisco bens imóveis localizados no
município de Petrolina, integrantes do patrimônio da
União, da Universidade Federal de Pernambuco, da
Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Cen tro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco
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e do Centro Federal de Educação e Tecnológica de
Petrolina.
§ 1º Fica igualmente autorizada a transferência
de pessoal, cursos, bens móveis e acervos das instituições federais de ensino, localizadas em Petrolina,
referidas no caput deste ar tigo.
§ 2º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar e transferir, para a Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco, as dotações aprovadas na Lei Orçamentária, consignadas ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina, ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco
e destinadas à Unidade de Ensino Descentralizada
de Petrolina, e consignadas a outras entidades federais de ensino superior localizadas em Petrolina, Pernambuco.
Art. 5º Os recursos financeiros da Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco serão
provenientes de:
I – dotação consignada no orçamento da União;
II – auxílios e subvenções que lhe venham a ser
concedidos por quaisquer entidades públicas ou particulares;
III – remuneração por serviços prestados a entidades públicas ou particulares;
IV – operações de crédito e juros bancários;
V – receitas eventuais.
Parágrafo único. A implantação da Fundação
Universidade Federal do Vale do São Francisco fica
sujeita à existência de dotação específica no orçamento da União e ao disposto na Lei nº 9.962, de 22
de fevereiro de 2000.
Art. 6º No período de transição até a implantação da Fundação Universidade Federal do Vale do
São Francisco, que não deverá ultrapassar cinco
anos, haverá um Conselho de Instalação com a com petência de deliberar sobre as políticas institucionais
relacionadas à instalação da nova Universidade.
Parágrafo único. O Conselho de Instalação, referido no caput deste artigo, terá a seguinte composição:
I – um reitor pro tempore, que o presidirá;
II – um representante da Universidade Federal
de Pernambuco;
III – um representante da Universidade Federal
da Bahia;
IV – um representante da Universidade Federal
Rural de Pernambuco;
V – um representante da Universidade Estadual
de Pernambuco;
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VI – um representante da Universidade Estadu al da Bahia;
VII – um representante da Autarquia Municipal
de Educação de Petrolina/PE;
VIII – um representante dos professores das
instituições referidas no Art. 4º
Art. 7º O reitor pro tempore será nomeado pelo
Presidente da República nos termos da Lei nº 9.192,
de 21 de dezembro de 1995.
Art. 8º Na fase de transição para sua implanta ção, a Fundação Universidade Federal do Vale do
São Francisco poderá contar com a colaboração de
pessoal docente e técnico Administrativo, em caráter
de cessão ou empréstimo por parte de governos mu nicipais e estatuais.
Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER Nº 473, DE 2002
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2002
(nº 5.307, de 2001, na origem), que institui
a Fundação Universidade Federal do Vale
do São Francisco.
Relator: Senador Waldeck Ornélas
I – Relatório
O Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº 48, de 2002,
de iniciativa do Poder Executivo, tem como objetivo criar a Fundação Universidade Federal do Vale do São
Francisco.
De acordo com essa proposta, a referida Funda ção, vinculada ao Ministério da Educação, com sede
e foro em Petrolina, Estado de Pernambuco, destina-se à oferta de ensino superior, ao desenvolvimen to da pesquisa e à promoção da extensão universitá ria, operando como uma instituição multicampi, base ada em Petrolina (PE), e Juazeiro (BA), e com autori zação para estender sua atuação no semi-árido nor destino.
Fica estabelecido que a Fundação Universidade
Federal do Vale do São Francisco adquirirá personali dade jurídica a partir da inscrição do seu ato constitu tivo no registro civil das pessoas jurídicas, do qual
será parte integrante seu estatuto aprovado pela au toridade competente.
A proposição determina, também, que o patri mônio da nova universidade será composto de bens e
direitos que venha a Adquirir e autoriza o Poder Exe cutivo a transferir para a entidades os bens móveis e
imóveis localizados no Município de Petrolina, inte-
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grantes do patrimônio da União, da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal Rural
de Pernambuco, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco e do Centro Federal de Educação Tecnológica de Petrolina.
Por fim, o PLC esclarece sobre a origem dos recursos financeiros da Fundação e condiciona sua implantação não só à existência de dotação específica
no orçamento da União, mas, também, ao que dispõe
a Lei nº 9.962, de 2000, que disciplina o regime de
emprego público do pessoal da administração federal
direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências
Entende o autor da proposta que a criação da
Fundação Universidade Federal do Vale do São Francisco irá suprir a carência de educação superior da
região, além de prover as atividades de pesquisa e
extensão, complementares ao processo de ensino.
Aprovado na Câmara dos Deputados, o PLC
veio a esta Casa revisora, onde já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
II – Análise
O Pólo formado por Juazeiro (BA), e Petrolina
(PE), no sub-médio São Francisco constitui o principal resultado de uma experiência vitoriosa, conduzida
pela Codevasf, que resulta do aproveitamento das
águas do rio São Francisco para fins de irrigação, tendo dado origem a um importante centro de fruticultura
irrigada, hoje responsável por 86% das exportações
nacionais de manga e 95% das de uva, além da pro dução de vinho, para citar apenas dois índices da
marcante e expressiva economia que se formou nessa sub-região do Nordeste brasileiro.
As cidades de Juazeiro e Petrolina, por seu turno, conformam um estratégico aglomerado na rede
urbana do Nordeste, cuja importância é reconhecida
desde há muito, tendo sido uma das prioridades do
programa de cidades de pode médio implemento no
início dos anos oitenta em nosso País. Pela sua localização – no interior do Nordeste – e situação privilegiada – às margens do rio São Francisco – o pólo Juazeiro/Petrolina tem se destacado como um oásis de
desenvolvimento no vasto sertão nordestino – populoso, pobre, seco e abandonado.
O dinamismo da área pode ser medido pelo fato
de que a população economicamente ativa de Petrolina cresceu 543% entre 1960 e 1996, passando de
10.478 para 67.388 pessoas, enquanto em Juazeiro
elevou-se de 12.248 pessoas em 1960 para 57.519
em 1996, com crescimento de 369%, o que indica a

DEZEMBRO 2002
Dezembro de 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

329

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

criação de cerca de 100.000 empregos ao longo do
período nesse pólo de irrigação que é o mais impor tante do Vale do São Francisco e de todo o Nordeste
brasileiro, com significativos reflexos positivos em re lação à renda.
Todo esse desenvolvimento constitui ainda um
processo incompleto e inconcluso, porque faltam-lhe
vários perímetros de irrigação como os do Salitre (em
Juazeiro) e do Baixio de Irecê (em Xique-Xique), cujas
obras apenas começaram, e o de Cruz das Almas (em
Casa Nova), sequer iniciado. Do mesmo modo, a Hi drovia do São Francisco, que ainda não recebeu os in vestimentos indispensáveis à sua operação comercial.
A criação da Universidade Federal do Vale do
São Francisco vem, pois, contribuir, de modo significa tivo para consolidar o papel do pólo Juazeiro/Petrolina
como verdadeira capital do São Francisco e do interior
do Nordeste. Não foi sem razão que o Congresso Nacional aprovou, ainda recentemente, a Lei Complemen tar nº 113, de 19 de setembro de 2001, autorizando o
Poder Executivo a criar a Região Administrativa Inte grada de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA e instituir o Programa Especial de Desenvolvimento do Pólo Petrolina/PE e Juazeiro/BA.
Essa área constitui um exemplo do que pode e
deve ser feito no sertão nordestino, particularmente
no Vale do São Francisco, para superar o quadro de
pobreza e subdesenvolvimento.
É nesse contexto – e com esse objetivo – que se
espera venha a atuar a nova Universidade, objeto do
presente projeto de lei, na medida em que seja im plantada com base em uma proposta moderna e am biciosa – responsabilidade do Conselho de Instala ção a que se refere o art. 6º dotando-a de cursos adequados, apropriados e adaptados para as potenciali dades e as características da região, a cujo processo
de desenvolvimento se integrará, como componente
essencial, para tornar-se alavanca de mais um estágio, que irá permitir a consolidação e a sustentabilida de do desenvolvimento da área.
Do ponto de vista estritamente educacional,
consideramos a presente iniciativa do Poder Executi vo oportuna e meritória, principalmente se lembrar mos da grande carência que nosso País ainda apre senta no que diz respeito às necessidades de qualifi cação profissional de seus jovens, particularmente no
Nordeste, que embora seja região populosa e pobre,
tem sido pouco contemplada com a presença e a
ação do governo federal em relação ao ensino superi or e à pesquisa científica e tecnológica.
Com essa percepção, já em 1989, então depu tado federal, ao apresentar o projeto de lei nº 1.514,
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visando instituir o Plano de Desenvolvimento para o
Vale do São Francisco, incluí entre seus dispositivos a
previsão de um centro de ensino e pesquisa no pólo
Juazeiro/Petrolina que, com o presente projeto, agora
se concretiza.
O São Francisco, aliás, ao longo da nossa História, tem sempre uma referência permanente, no pas sado pelo papel de “rio da nacional” ou, ainda agora,
no presente, visto como um dos eixos nacionais de
desenvolvimento – mais potencial que efetivo – no
âmbito do Plano Plurianual “Avança Brasil”. É clara
assim, a percepção nacional da importância estratégica dessa área, cuja identidade regional, contudo,
carece de elementos de consolidação e integração, o
que a transforma, ainda hoje, numa constelação de
sub-regiões, polarizadas principalmente por Montes
Claros (MG), Barreiras (BÁ), Paulo Afonso (BA) e Penedo (AL), além de Juazeiro/Petrolina.
Trata-se, portanto, de uma parcela do território
nacional que precisa ser definitiva e globalmente in corporada ao nosso processo de desenvolvimento,
para o que a criação de centros de ensino e pesquisa
certamente constitui, ao lado de outras iniciativas,
uns fatores estratégicos, essenciais e diferenciados.
III – Voto
Em face do exposto, opino pela aprovação do
Projeto de Lei da Câmara nº 48, de 2002.
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO
DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO
DO RIO SÃO FRANCISCO
3º RELATÓRIO PRELIMINAR
BRASÍLIA – 2002
I. Histórico
Por meio do Requerimento nº 392, de 2001, do
Senador Waldeck Ornélas, aprovado em Plenário, foi
criada, no Senado Federal, uma comissão especial
destinada a acompanhar e avaliar o Projeto de Con servação e Revitalização da Bacia do Rio São Fran cisco, estabelecido por meio do Decreto Federal de 5
de junho de 2001, bem como a instalação do respectivo Comitê de Bacia, criado igualmente por Decreto
Federal na mesma data.
Tendo sido instalada e iniciado seus trabalhos
em 10 de outubro do mesmo ano, a Comissão apro vou seu 1º Relatório Preliminar em 12 de dezembro
de 2001 e seu 2º Relatório Preliminar em 11 de junho
de 2002. Tratando-se de uma comissão de acompanhamento, ó relator optou pela apresentação de rela-
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tórios parciais ao longo do desenvolvimento dos tra balhos, precedendo o Relatório Final.
A Comissão deverá estender seus trabalhos até
15 de dezembro de 2002, em atendimento ao dispos to no art. 76 do Regimento Interno do Senado Fede ral, sendo este o seu 3º Relatório Preliminar.
II. A Destinação dos Recursos Provenientes da
Cobrança pelo uso dos Recursos Hídricos
O 2º Relatório Preliminar desta Comissão reco nheceu a importância da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro
de 1997, que, ao estabelecer a Política Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, instituiu a co brança pelo uso desses recursos. Enfatizou que essa
cobrança representa instrumento decisivo não só
para promover a otimização no consumo da água,
mas também para garantir, em caráter permanente,
os recursos financeiros necessários à implementação
da referida Política. Foi lembrado, ainda, um aspecto
relevante dessa Lei, representado pelo fato de que,
em seu art. 2º, ela prevê que os valores arrecadados
por meio desse instrumento serão aplicados priorita riamente na bacia hidrográfica em que foram gerados
e destinados ao financiamento de estudos, projetos e
obras incluídos nos Planos de Recursos Hídricos,
bem como na implantação e custeio de órgãos e entidades do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.
Ao longo das audiências, constatou-se a exis tência de insistentes reclamações ‘por usuários des se recursos quanto ao fato de que, em rios de domínio
da União, os valores resultantes da referida cobrança
serão concentrados no Governo Federal, com a pos sibilidade de que parcela expressiva seja desviada,
de forma aleatória, para outras bacias hidrográficas,
em prejuízo da bacia onde foram arrecadados. Foi
manifestado, inclusive, o receio de que tais valores
sejam deslocados para aplicações não vinculadas ao
gerenciamento de recursos hídricos.
Os problemas acima referidos podem impor sé rias limitações ao gerenciamento eficiente de bacias
hidrográficas que, à semelhança da Bacia do rio São
Francisco, enfrentam graves desafios resultantes da
enorme extensão territorial abrangida e da complexi dade e dimensão dos problemas ambientais ali pre sentes.
III. Recomendação
Com vistas a prevenir os riscos identificados no
presente relatório, referentes à cobrança pelo uso dos
recursos hídricos, esta Comissão propõe que seja
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modificada a Lei nº 9.433, de 1997, na forma do projeto de lei apresentado a seguir.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº , DE 2002 (*)
Dá nova redação ao art. 22 da Lei nº
9.433, de 8 de janeiro de 1997, que institui
a Política Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos, para alterar a destinação dos recursos financeiros provenientes da cobrança pelo uso dos recursos
hídricos.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º 0 art. 2º da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos e com as multas decorrentes da inobservância das disposições contidas nesta lei deverão ser aplicados integralmente na
bacia hidrográfica onde foram gerados, e serão utilizados:
I – no financiamento de estudos, programas,
projetos e obras incluídos no Plano de Recursos Hídricos da bacia;
II – no pagamento de despesas de implantação
e custeio administrativo dos órgãos e entidades, vin culados à bacia, integrantes do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste ar tigo é limitada a sete e meio por cento do
total arrecadado.
§ 2º Os valores referidos no caput deste artigo
poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e
obras sue alterem, de modo considerado benéfico à
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de
vazão de um corpo de água. (NR)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A cobrança pelo uso dos recursos hídricos, instituída por meio da Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, por seu caráter pioneiro, constitui marco fundamental na aplicação do princípio usuário-pagador na
esfera da utilização dos recursos naturais. Há um re conhecimento generalizado de que ela representa
instrumento da maior importância para induzir a sociedade a padrões sustentáveis de consumo desses
recursos.
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(*) O projeto de lei apresentado pela Comissão foi lido em
5.11.2002 e tramita no Senado Federal como Projeto de Lei do
Senado nº 240, de 2002.

Por ser tão recente, essa cobrança ainda en frenta desafios em sua implantação, exemplificados
pelo fato de o diploma legal supracitado prever a pos sibilidade de que parcela dos recursos financeiros arrecadados em uma bacia hidrográfica seja aplicada
em outras. Tal fato tem sido avaliado de forma negati va pela maioria dos usuários, sob o argumento de que
introduz um grau elevado de incerteza na distribuição
dos recursos provenientes da referida cobrança, ge rando, eventualmente, sacrifícios injustificáveis para
bacias que, mesmo se dotadas de grande potencial
arrecadador, devam arcar com elevados custos de recuperação e manutenção da quantidade e da qualida de dos recursos hídricos.
Nas discussões em torno da implantação da cobrança pelo uso da água na bacia do rio Paraíba do
Sul, por exemplo, tem-se argumentado, de modo en fático, que, em face dos graves desafios ambientais
ali enfrentados, não se justifica a transferência de re cursos financeiros para outras regiões, à revelia das
prioridades definidas pelo comitê da referida bacia.
Essa distorção, como já indicado pelas evidênci as disponíveis, certamente terá o efeito deletério de
fortalecer resistências à implantação dessa cobran ça, instrumento vital para que seja instaurado, de forma efetiva, o Sistema Nacional de Gerenciamento
dos Recursos Hídricos. Daí a importância da altera ção ora proposta.
Sala da Comissão, 30 de outubro de 2002. – Re nan Calheiros, Presidente – Waldeck Ornelas, Re lator – Paulo Souto – Maria do Carmo Alves – João
Alberto – Antonio Carlos Valadares.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.433, DE 8 DE JANEIRO DE 1997
Institui a Política Nacional de Recur sos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, re gulamenta o inciso XIX do art. 21 da
Constituição Federal, e altera o art. 1º da
Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que
modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Na cional decre ta e eu sanci o no a se guinte lei:
...........................................................................
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Art. 22. Os valores arrecadados com a cobrança
pelo uso de recursos hídricos serão aplicados prioritariamente na bacia hidrográfica em que foram gerados e serão utilizados:
I – no financiamento de estudos, programas,
projetos e obras incluídos nos Planos de Recursos
Hídricos;
II – no pagamento de despesas de implantação
e custeio administrativo dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II deste ar tigo é limitada a sete e meio por cento do
total arrecadado.
§ 2º Os valores previstos no caput deste artigo
poderão ser aplicados a fundo perdido em projetos e
obras que alterem, de modo considerado benéfico à
coletividade, a qualidade, a quantidade e o regime de
vazão de um corpo de água.
§ 3º (VETADO)
...........................................................................
Brasília, 8 de janeiro de 1997; 176º da Independência e 109º da República. – Fernando Henrique
Cardoso – Gustavo Krause.
COMISSÃO ESPECIAL, CRIADA POR MEIO
DO REQUERIMENTO Nº 392, DE 2001- SF,
DESTINADA AO “ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO
E REVITALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA
DO RIO SÃO FRANCISCO E DA INSTALAÇÃO
DO RESPECTIVO COMITE DE BACIA
(INSTITUÍDOS PELO DECRETO S/N
DE 5 DE JUNHO DE 2001)”.
Ata da 24ª Reunião, realizada em 20 de
novembro de 2002.
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de
dois mil e dois, às quatorze horas e quarenta e cinco
minutos, na sala 06 da Ala Senador NiIo Coelho, reúnem-se os Senhores Senadores Waldeck Omelas,
Maria do Carmo Alves, Paulo Souto, Renan Calheiros, Antônio Carlos Valadares, Alberto Silva, Teotônio
Vilela Filho, Heloísa Helena, Francelino Pereira, José
Eduardo Dutra e Lúdio Coelho membros da Comissão Especial, criada através do Requerimento nº 392,
de 2001-SF, destinada ao “Acompanhamento e Avaliação do Projeto de Conservação e Revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e da instalação do respectivo Comitê de Bacia (instituídos pelo
decreto slnº de 5 de junho de 2001)”. Havendo número regimental, a Senadora Heloísa Helena, no exercí-
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cio da Presidência, declara aberto os trabalhos, dis pensando a leitura da Ata da reunião anterior, que é
dada como lida e aprovada. A seguir, a Presidência
esclarece que a presente reunião destina-se a Leitu ra, Discussão e Votação do Relatório Final da Comis são. Após, a Presidência concede a palavra ao Se nhor Relator, Senador Waldeck Ornelas para dar iní cio a leitura do Relatório Final. A seguir, a Presidência
concede a palavra aos oradores inscritos. Fizeram
uso da palavra os Senhores Senadores Antônio Car los Valadares, Lúdio Coelho e Maria do Carmo. Após,
a Presidente em exercício, Senadora Heloísa Helena
concede a palavra ao Relator para suas considera ções finais, onde agradeceu a colaboração de todos
no desenvolvimento dos trabalhos da Comissão e na
atuação que têm tido nesta Casa de lealdade à causa
do São Francisco. Ao final, o Senhor Relator propõe
que seja encaminhada Moção ao Presidente da Câ mara, Deputado Aécio Neves, solicitando a imediata
instalação da Comissão Especial para apreciar a
Emenda Constitucional. A seguir, a Presidência colo ca em votação o Relatório.
Final e a Moção, sendo aprovados por unanimi dade. Após a Presidente em exercício, Senadora He loísa Helena agradeceu o empenho e a qualidade do
trabalho do Relator Senador Waldeck Ornelas. Não
havendo nada mais a tratar, a Presidência encerra a
presente reunião e, para constar, eu, Janice de Car valho Lima, Secretária da Comissão, lavrei a presente
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação, juntamente com o
acompanhamento taquigráfico, que faz parte integrante da presente ata.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena) – Havendo número regimental, declaro aberta a 242 reunião da Comissão Especial, criada por meio do Reque rimento nº 392, de 2002, destinada ao acompanha mento de avaliação do projeto de conservação e revitalização da bacia hidrográfica do no São Francisco.
Não havendo necessidade de leitura da ata da
reunião anterior, realizada no dia 6 de novembro, con sideramo-la aprovada.
Comunicamos que a presente reunião desti na-se à leitura, discussão e votação do relatório final
desta Comissão, ao tempo em que concedo a palavra
ao Sr. Relator, o nobre Senador Waldeck Ornelas,
para dar início à leitura e à discussão de seu relatório.
Com a palavra o Senador Waldeck Ornelas.
O SR. WALDECK ORNELAS – (PFL – BA) – Srº
Presidente, Srs. Senadores, realizamos hoje a última
reunião desta Comissão, na qual se apresenta o rela -
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tório final dos trabalhos de acompanhamento do pro jeto de revitalização do no São Francisco.
Uma vez que o relatório já foi distribuído e é uma
consolidação dos 3 relatórios anteriores basicamente, vou me permitir apenas ler as conclusões e recomendações finais do trabalho, para que possamos,
então, fazer-lhe a apreciação.
As atividades realizadas pela comissão de acompanhamento do projeto de revitalização do rio São
Francisco, as informações levantadas, os estudos existentes e o conhecimento acumulado sobre a bacia hidrográfica, particularmente, os aspectos examinados,
ao longo de 1 ano e meio de trabalho, possibilitam adotar as seguintes conclusões e recomendações:
Política de revitalização:
a) Prioridades.
O fato de que tenha se reduzido o risco de co lapso, apagão, no sistema elétrico brasileiro, não permite o gerenciamento do reservatório de Sobradinho
em horizonte temporal superior a 1 ano. No momento
em que se encerram os trabalhos da Comissão, o nível é de apenas 13,6% do volume útil, demonstrando
claramente a vulnerabilidade existente no sistema de
geração Instalado no Submédio São Francisco, prin cipal responsável pelo abastecimento energético do
Nordeste. A esse nível chegou-se com a utilização de
transferência inter-regional de energia, demonstrando a insuficiência do volume de água da bacia.
Por isso, e considerando que a geração de energia não é a única nem a mais importante usuária da
água do rio e de seus afluentes, a Comissão externa a
sua preocupação quanto à prioridade para o projeto
de conservação e revitalização do rio São Francisco,
a qual reitera, em face de haverem sido reduzidos a
valores irrisórios os recursos a ele destinados já no
corrente exercício, bem como na proposta orçamentária para 2003, e pelo fato de persistirem o cenário
de contínua degradação ambiental, a situação de
descontrole sobre a captação e o uso da água, a falta
de consciência coletiva sobre a gravidade do problema e a necessidade de assegurar a perenidade da
vida do rio.
Sabemos o quanto é difícil manter o sentimento
de urgência, a noção de prioridade e a percepção da
relevância, sobretudo a um projeto de longo prazo,
custo elevado e resultados progressivos, cujos benefícios se destinam, em especial, ás futuras gerações.
Em face da cultura imediatista da administração
pública brasileira, daí a necessidade de reiterar, uma
vez mais, a importância do projeto, cujo reconhecimento levou à criação desta Comissão Especial no
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Senado Federal. É indispensável que haja um claro
compromisso do Governo e da sociedade para com a
preservação do Velho Chico.
b) Recursos.
A Comissão sente-se no dever de alertar a soci edade brasileira para o fato de que as dotações orça mentárias para o presente exercício, bem como as
previsões contidas na proposta orçamentária para
2003, pela irrelevância do volume de recursos envol vido, comprometem a execução do projeto de conser vação e revitalização da bacia do rio São Francisco.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2003,
aprovada a proposta oriunda do Poder Executivo, prevê apenas 1 % de execução física dos trabalhos ne cessários para a referida revitalização no âmbito do
Ministério da Integração Nacional. Esse ritmo de exe cução significa a necessidade de um século, nada
menos do que 4 gerações, para a execução do proje to. As condições do Velho Chico não suportarão tão
longo prazo, condenando-o definitivamente.
Essa situação e esse tratamento impõem a
aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº
27, de 2001, do Senado Federal, que institui o Fundo
para Revitalização Hidroambiental e o Desenvolvi mento Sustentável da Bacia do Rio São Francisco,
com vinte anos de duração, a ser constituído por 5/10
porcento do produto da arrecadação de impostos da
competência da União, após deduzidas as vincula ções ou participações constitucionais.
Após a aprovação pelo Senado Federal, a propo sição foi remetida à Câmara dos Deputados, onde acaba de ter a sua admissibilidade aprovada pela Comis são de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Casa, em um processo, cujo término tomará o proces so de revitalização do Rio São Francisco imune às mu danças e aos humores de Governos e de ministros.
Ainda neste campo, considera a Comissão que
é preciso aperfeiçoar a legislação de recursos hídri cos, no sentido de vincular as receitas decorrentes da
cobrança do uso da água em uma bacia hidrográfica
à utilização, na mesma bacia, para a execução do seu
plano de serviços e obras.
Nesse aspecto, cumpre destacar a apresenta ção, por esta Comissão, do Projeto de Lei do Senado
nº 240, de 2002.
Cenário Institucional
a) Articulação
Embora existam várias agências governamen tais com atuação na Bacia Hidrográfica do Rio São
Francisco, a exemplo da Chesf, Cemig, Codevasf,
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Asfra, Franave, é visível a desarticulação existente
entre elas, gerando conflitos de interesse, na medida
em que avançam no cumprimento de seus propósitos
específicos, aumentando o uso da água que, por ou tro lado, começa a rarear.
De outra parte, os órgãos nacionais e estaduais
de meio ambiente, de recursos hídricos e de desenvolvimento florestal, não cumprem com eficiência os
seus papéis de controle e de fiscalização, gerando
degradação e acumulando problemas. Destaque-se a
recente instituição da Agência Nacional de Águas
que, dentre os rios da União, priorizou o rio São Francisco, reconhecendo, assim, a sua importância estratégica para o País. A nossa expectativa é a de que a
implantação definitiva do Comitê de Bacia, vinculado
à ANA, possa vir a gerir os conflitos e possibilitar o
controle adequado sobre as águas do rio, com a formulação de uma clara política de preservação do curso d’água.
Qualquer que venha a ser o arranjo organizacional adotado em relação aos diversos órgãos, entidades e empresas públicas federais, é indispensável
uma visão de conjunto da bacia hidrográfica, uma
abordagem integrada dos diversos aspectos envolvidos, como irrigação, geração de energia, navegação,
pesca, turismo e compromisso com o seu desenvolvimento sustentável.
Em qualquer hipótese, há a necessidade e a
conveniência de ter-se uma agência pública de desenvolvimento para a Bacia do Rio são Francisco,
percepção já existente na Constituinte de 1946 e que
se perdeu ao longo do tempo.
Providências Emergenciais
A comissão reitera a necessidade da imediata
realização de um trabalho de articulação, a ser coordenado pela ANA, envolvendo a Aneel, a Codevasf, a
Chesf, a Cemig, visando definir, em toda a sua amplitude, a estratégica e a política de novos barramentos,
de usos múltiplos, com ou sem aproveitamento energético, a serem implantados na Bacia do Rio São
Francisco, tendo por objetivo a regularização da vazão do rio e sua potencialização.
Recuperação Ambiental e
Desenvolvimento Sustantâvel.
A – No Baixo São Francisco.
A Comissão propõe que o Governo Federal,
através do Ministério da Integração Nacional, promova, com prioridade absoluta, a elaboração de um pla no de recuperação ambiental para o Baixo São Francisco, no trecho Xingo até a foz, de modo a corrigir os
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problemas surgidos a partir da implantação dessa hi drelétrica. O referido plano deve envolver os governos
estaduais de Alagoas e de Sergipe, visando também
a geração de alternativas de renda para a população
daquela área da Bacia.
Que a Agência Nacional de Águas, no âmbito
das atividades que vêm sendo realizadas pelo projeto
São Francisco, inclua estudo que objetive examinar a
viabilidade técnica, com a análise dos seus efeitos sobre a ?? fauna, as lagoas marginais, os perímetros de
irrigação e a geração de energia, de uma cheia artifi cial anual, a ser provocada no Baixo São Francisco,
pela elevação da vazão do rio, para 4 mil metros cúbi cos por segundo, a partir de Xingó, durante sessenta
dias ao ano, nos meses de fevereiro e março, para o
restabelecimento das condições ambientais e para
possibilitar a execução de uma política de desenvolvi mento para o Baixo São Francisco. Sugere, de imedi ato, o estabelecimento pelo lbama, de uma área de
proteção ambiental federal, englobando os mangue zais e as ilhas situadas no estuário do Rio São Fran cisco, envolvendo os Municípios de Brejo Grande,
Ilha das Flores e Pacatuba, no Estado do Sergipe.
São cerca de 10 mil hectares, 95% do Estado do Sergipe, ainda desprovidos de qualquer fonte poluidora e
onde a população vive da pesca de subsistência.
A lei da função de proteção ambiental referida à
APA atenderá ao propósito de proteger a reprodução
do caranguejo, fomentar a ostreicultura, o desenvolvi mento do ecoturismo e formar o corredor ecológico,
com à APA de Piaçabuçu, em Alagoas, e a reserva biológica de Santa Isabel, em Sergipe.
B – No lago de Sobradinho. Em face da grande
superfície de água do lago de Sobradinho, com eleva da taxa de evaporação, recomenda a Comissão que a
Agência Nacional de Águas avalie qual a cota mais
adequada para a operação da barragem, tendo em
vista que entre as cotas 389,0 e 392,5, eleva-se de
2.907km2 para 4.241km2 a superfície do lago, com
uma expansão em mais de 32% da área inundada.
A grande variação registrada na cota do lago
prejudica sobremaneira as populações ribeirinhas
que, com freqüência, vêem-se afastadas por quilôme tros do limite do espelho d’água, com graves prejuí zos para as suas lavouras, especialmente projetos de
irrigação comunitária, e mesmo para o abastecimento
humano.
Também as lavouras de vazante que nesses
momentos são cultivadas, de ciclo curto pela própria
circunstância e com uso intensivo de defensivos, ter minam por contaminar as águas, exigindo atenção
especial para os órgãos de fomento e fiscalização no
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sentido de uma adequada orientação. Do mesmo
modo, tendo em conta a extensão da área do lago,
suas características e vulnerabilidades, urge que seja
elaborado um plano de desenvolvimento sustentável
específico para esse segmento do rio, considerando
as populações situadas às suas margens que foram
relocalizadas em face da construção da barragem e
ainda hoje padecem, nos momentos de baixa do nível
das águas, sem estabilizar suas atividades econômicas e seus referenciais sociais e culturais.
C – No alto São Francisco. A Aneel está inventariando o trecho ao montante de Três Marias, o que inclui
a avaliação dos aproveitamentos de Pompeu e Retiro
Baixo. E preciso, no entanto – e recomenda-se à ANA –
convênio com o Estado de Minas Gerais idêntico ao realizado com o Estado da Bahia, que deu origem ao plano piloto de revitalização no trecho Ibotirama – Juazeiro, tendo por objeto o estudo, identificação e dimensionamento das medidas necessárias a jusante de Três
Marias e muito especialmente em relação a Pirapora
e região, para suportar a elevação das vazões defluentes no curso principal do no, tendo em vista o porto
daquela cidade e os diques de proteção existentes.
As flutuações de áreas de vazões atualmente
registradas: cerca de 800 milímetros; o elevado volume de espera do reservatório de Três Marias: 25% da
capacidade útil, e as limitações com que operam seus
vertedores constituem fatores que provocam erosão
nas margens, instabilidade no leito natural do rio e determinam insuficiência de vazões para navegação.
Também esse segmento requer um plano de recuperação ambiental, pois que o Alto São Francisco
se constitui na área de maior ocupação urbana com
aglomerados de maior porte, a presença de atividades industriais e minerais e é, sem dúvida, de toda a
área da bacia, aquela em que se encontram os mais
elevados e nesse caso significativos níveis de poluição. Aqui, sim, existem problemas com a qualidade
das águas.
Uma visão integrada dessa área faz-se necessária pela importância estratégica de que se reveste,
em face de envolver a nascente do rio, contribuir com
o mais elevado volume de água para a bacia e alimentar o semi-árido, região para onde o no caminha até
alcançar a sua foz.
Políticas setoriais. Política florestal. A Comissão
manifesta sua grande preocupação com a agressão
que vêm sofrendo os remanescentes de mata nativa
na área da bacia, especialmente no alto e médio São
Francisco, território dos Estados da Bahia e de Minas
Gerais, tanto do bioma cerrado quanto do próprio
semi-árido, por força da demanda de carvão vegetal
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por parte da indústria de ferro-guza, localizada em Minas Gerais.
É urgente que seja atribuída prioridade à manu tenção e à constituição de novas florestas plantadas
nas áreas da bacia, nos Estados de Minas Gerais e
da Bahia, para reduzir o efeito devastador que a pro dução de carvão vegetal vem exercendo sobre o cerrado e o semi-árido. Que o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, em articulação com o
Bndes e o lbama, desperte para a imediata e urgente
necessidade do estabelecimento de uma política de
reflorestamento para o setor de ferrogusa, visando
evitar que a redução das florestas plantadas venha a
ampliar ainda mais a pressão existente sobre as ma tas nativas, que, ainda hoje, atendem a 30% da de manda, percentual que tende a se elevar, na medida
em que, ao contrário do que seria de se esperar, re duz o estoque de florestas plantadas.
O mecanismo de desenvolvimento limpo, insti tuído pelo Protocolo de kyoto, pode constituir-se em
fonte adicional de recursos para o setor, com redução
de custos e, dessa forma, não apenas, participar dos
esforços para o controle do aquecimento global,
como proteger e preservar o meio ambiente na bacia
do São Francisco.
Agricultura e pesca. Recomendar aos governos
estaduais e à Codevasf que, considerando a existên cia de um grande contingente de pescadores artesa nais ao longo da bacia, observem a evolução da ativi dade de agricultura em desenvolvimento na região de
Paulo Afonso e estudem as possibilidades de sua
adoção em outras áreas do rio, especialmente no
lago de Sobradinho, abordando, entre outras, as
questões referentes à tecnologia, ao associativismo,
à organização de produtores, aos mercados e à atra ção de capitais para o setor, visando remover os prin cipais entraves à implantação de uma efetiva piscicul tura comercial de grande porte na bacia como base
para absorção da mão-de-obra pesqueira, prejudica da pela alteração das condições biológicas de repro dução dos peixes ao longo do rio.
Ações articuladas entre o SOS Velho Chico e o
Governo da Bahia já deram início ao projeto piloto de
criação de peixes em tanques e redes nessa área.
A comissão registra a presteza com que o Minis tério do Trabalho e Emprego e a Caixa Econômica Federal reagiram às gestões por ela realizadas, com vistas à viabilização e à agilização do pagamento do se guro desemprego aos pescadores ar tesanais, duran te o período defeso. Uma das solicitações foi no sentido de que fosse viabilizado o pagamento do referido
seguro por meio das casas lotéricas e agora também
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do Caixa Aqui, pois a Caixa Econômica Federal, única instituição responsável por esse pagamento, a
despeito de sua vasta rede, não dispõe de agências
localizadas de modo compatível com o universo das
colônias de pescadores e dos locais de moradia desses, muitos em localidade onde inexistem serviços
bancários.
Do mesmo modo, a medida adotada possibilita
a eliminação dos atrasos no pagamento do seguro,
que deve ocorrer mês a mês, para garantir o respeito
ao defeso da piracema e também a sobrevivência dos
pescadores, evitando a repetição de situações em
que esse pagamento somente ocorria em globo, no final do período.
Ainda nesse tradicional segmento de atividades
ribeirinhas, é indispensável a mobilização das universidades da região, para o estudo da ictiofauna do rio,
os problemas de reprodução registrados após a construção das barragens e a mudança do seu regime natural. Do mesmo modo, é preciso promover a integração em transações de repovoamento com espécies
nativas atualmente existentes, em nada menos do
que três agências governamentais, a Codevasf, a
Chesf e o lbama, agindo cada um de modo isolado e
em distintas bases de operação, com replicação de
gastos públicos e escassez de resultados.
Política ambiental. Em que pese a existência de
um sistema nacional de meio ambiente de rigorosa legislação de proteção ambiental, o lbama e os órgãos
estaduais de meio ambiente ainda não foram capazes
de estruturar uma ação efetiva de controle ambiental,
na área da bacia do rio São Francisco.
A partir do projeto de conservação e revitalização
foi possível a mobilização do Ministério Público dos
Estados integrantes da bacia, que deram início a uma
ação coordenada de acompanhamento da situação, o
que não dispensa nem substitui a atuação dos órgãos
federais e estaduais de licenciamento e fiscalização.
Regularização da vazão. A regularização da vazão do rio constitui tarefa fundamental a ser empreendida no âmbito do projeto de revitalização, tendo em
vista o regime de chuvas existente nas suas nascentes concentradas entre novembro e abril. De outro
lado, 70% das suas águas provêem do Alto São Francisco, o que facilita e induz à solução do problema.
Dessa forma, a Comissão aponta a urgência de
que sejam implantados novos barramentos, orientados por finalidades múltiplas, localizados nos afluentes do rio São Francisco, já objetos de análises realizadas pela Codevasf e pelo Plano Piloto de Revitalização, recomendando-se a implantação inicial dos
aproveitamentos de alívio no rio das Velhas, Paraca-
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tu, no rio Paracatu, e Escaramuça, no Rio Urucuia, todos em território mineiro. Há mais de uma dezena de
novos barramentos que podem ser viabilizados nes ses e em outros afluentes. Recomenda, também, pro mover os aproveitamentos de Pompeu, no próprio rio
São Francisco, e de Retiro Baixo, no rio Paraopeba,
no bojo de uma estratégia de ampliação das vazões e
da potência instalada no aproveitamento de Três Ma rias, visando à regularização das vazões afluentes a
essa barragem, de modo a proporcionar melhor apro veitamento nas estiagens prolongadas e mesmo nos
períodos úmidos, com significativas melhorias no sis tema de usos múltiplos do rio São Francisco.
Ainda, visando à obtenção de maiores volumes
de água no trecho entre a barragem de Sobradinho e
o remanso da barragem de ltaparica, recomenda-se a
implantação do empreendimento hidrelétrico de lta motinga, cuja localização deve-se dar à altura da ilha
de Pontal, distante 120 quilômetros de Sobradinho,
de natureza estratégica para aumentar a capacidade
de geração do sistema em 300 megawatts, assegurar
80 metros cúbicos por segundo para irrigação, no tre cho entre Sobradinho e Belém do São Francisco, e viabilizar, de modo definitivo, a navegação entre o tre cho de Sobradinho e Juazeiro/Petrolina.
Nesse contexto de otimização dos aproveita mentos, para possibilitar melhores resultados no au mento da vazão do rio, convém também avaliar a al ternativa de Formoso, na calha principal do rio, que
possui inúmeros fatores positivos a recomendar a sua
execução: custo energético, controle de cheias, irriga ção, navegabilidade, mas que vem sendo desestimu lada pela existência de uma lei estadual, que transfor mou a área entre Três Marias e Pirapora como de preservação permanente, embora o aproveitamento be neficie sobremaneira a própria cidade de Pirapora e
não haja objeções do ponto de vista ambiental.
Hidrovia. A Comissão condena o desperdício de
recursos representado pelos gastos realizados, nos
últimos anos, pelo Ministério dos Transportes a título
de melhoramentos na hidrovia do São Francisco, fora
do contexto de um projeto de viabilização da operação comercial da via, sem levar em consideração a localização das atividades econômicas na área da ba cia, independente de qualquer estratégia de logística
do escoamento das safras, dos fluxos econômicos e
das necessidades de integração.
Embora freqüente a lista das prioridades nacio nais, no “Brasil em Ação” e no “Avança Brasil”, nos
dois últimos planos plurianuais do Governo Federal, a
hidrovia não foi objeto de estudo por parte do Ministé rio dos Transportes, que se lançou à realização de
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gastos incrementais sem qualquer compromisso com
a criação de condições para a operação comercial da
hidrovia e sem levar em consideração a nova economia da área da bacia, fortemente estabelecida na
área dos cerrados de Minas e Bahia, a demandar
condições logísticas adequadas para o escoamento
da produção e seu beneficiamento.
Comitê de Bacia. A Comissão saúda a institucionalização do Comitê da bacia hidrográfica do rio São
Francisco, depositando suas esperanças na crença
de que seu efetivo funcionamento proporcione a ga rantia da vida do rio. Neste sentido, a elaboração do
Plano Diretor de Recursos Hídricos há de ser um marco definitivo nos rumos para a gestão da bacia, sem
prejuízo de medidas imediatas e urgentes, no sentido
de estancar o processo de degradação ambiental, o
que requer também, por parte do Comitê, ação articulada com outros órgãos federais e estaduais para
conter a devastação florestal, a agressão às nascentes, a exploração racional dos solos e promover a re composição das matas chiares, o controle do desbarrancamento, o desassoreamento, a perenização dos
afluentes do semi-árido, entre outras medidas, e pro vidências corretivas que se tornaram necessárias.
É o relatório.
A SRA. PRESIDENTE (Heloisa Helena) – Concedo a palavra aos Senadores caso queiram participar da discussão.
Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PSB-SE) – Sra Presidente, apesar do Relator, Senador Waldeck Ornelas, eu gostaria de constatar e re gistrar neste instante o meu regozijo diante do trabalho edificante que foi feito por esta Comissão, pelo
seu Relator, que teve um papel de destaque na preparação de estudos, de pesquisas e de debates visando
a resolver, em definitivo, a questão momentosa da re vitalização do no São Francisco. O seu relatório é a
prova evidente de que S. Exª preparou-se em profundidade para discutir os assuntos relacionados com as
questões do no São Francisco. Sabemos que este rio
tem um papel decisivo para o desenvolvimento de
uma vasta região envolvendo mais de 500 municípios
e 15 milhões de pessoas. Este rio está passando por
sérias dificuldades, com problemas de assoreamento, com problemas de vazão, com problemas de saneamento, os esgotos estão sendo jogados em vários
municípios para não dizer quase na totalidade dos
municípios banhados pelo no São Francisco, degradando, sem dúvida alguma, as águas preciosas do
nosso Velho Chico, e, além do mais, o racionamento
que se verificou no ano passado demonstrou por “a”
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mais que sendo o Nordeste a região mais prejudica da, o rio São Francisco precisa sofrer uma urgente re vitalização visando a transformar os estudos aqui realizados por esta Comissão em fatos concretos, o Se nado Federal aprovou, por unanimidade, a Proposta
de Emenda à Constituição de nº 27, que trata da revi talização do rio São Francisco, onde tive o privilégio
de ser o primeiro signatário e a Relatora a Senadora
Maria do Carmo, matéria esta aprovada por unanimi dade, não só pela Comissão de Justiça como também
pelo Plenário do Senado e agora recentemente, gra ças ao trabalho da Comissão, do Presidente da Co missão de Justiça da Câmara dos Deputados, Sena dor Ney Lopes, e com a nossa participação e do Se nador Waldeck Ornelas, a Câmara já se posicionou
nesta Comissão aprovando a sua admissibilidade por
unanimidade, como me referi, e esta proposta destina
anualmente 0,5% dos recursos orçamentários da
União com vistas à revitalização do Velho Chico e à
execução de projetos de desenvolvimento sustentá vel na região, como turismo, piscicultura, enfim todos
aqueles projetos que possam criar condições para
melhorar a infra-estrutura hídrica do rio e o desenvol vimento econômico de todos aqueles municípios ba nhados pelo no São Francisco. Portanto, esta comis são cumpriu, sem dúvida alguma, este papel prepon derante para mostrar à nação a necessidade imperio sa da construção de projetos visando a revitalização
do Velho Chico e no amanhã, que espero não esteja
muito distante, os Estados que lutam pela transposi ção possam se beneficiar com este trabalho que aqui
foi realizado mostrando por mais o caminho certo, o
primeiro caminho, o prioritário para salvar o Velho
Chico é a sua revitalização. Por isso, Senadora Heloí sa Helena, nossa Presidente desta reunião, desta Comissão, nosso Relator Waldeck Ornelas, quero felici s
tar V. Exª pela força que estão dando a nossa região,
à região banhada pelo no São Francisco, aos Estados
que mais se beneficiam das suas águas, inclusive o
querido Estado de Sergipe, que se soma a V. Exªs na
construção desses projetos que visam à recuperação
total do velho Chico. Amanhã, em Sergipe, em Pró pria, estará sendo realizado um grande encontro para
discutir esses temas tão importantes já discutidos
pela comissão.
Acredito que neste momento que a comissão
termina seus trabalhos, todos vamos lutar para que a
Câmara dos Deputados se pronuncie em definitivo.
Agora precisamos que seja formada a comissão es pecial. Temos um encontro marcado, eu e o Senador
Waldeck Ornelas, com o Presidente da Câmara, para
que ele acelere o andamento dessa proposta no âm -
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bito da Câmara e assim o Governo possa obter os recursos de que necessita para aplicar em beneficio do
velho Chico.
Muito obrigado, Sra Presidente.
A SRA. PRESIDENTE (Heloísa Helena) – Agradeço a V. Exª
Concedo a palavra ao Senador Lúdio Coelho.
O SR. LÚDIO COELHO (PSDB – MS) – Sra
Presidente, Sr. Relator, Senador Waldeck Ornelas, o
trabalho que esta comissão está realizando deve servir de semente para um trabalho mais amplo, que
atinja o problema da água no País todo. Quase todas
as cidades, quase todos os aglomerados humanos
estão localizados nas beiras dos rios.
O rio São Francisco é da mais alta importância
para o nosso País. O que está acontecendo com ele,
em grande escala, acontece em pequena escala com
todos os cursos d’água do Brasil. Tenho a impressão
que a Agência Nacional de Águas deveria ser estimulada a aprofundar os estudos a respeito da água no
País todo, para que a Nação tomasse as providências
que fossem viáveis e práticas para fazermos um grande armazenamento de água.
Tenho pensando muito, como homem do cam po, que se desenvolvêssemos um trabalho de estímulo a represas de qualquer tamanho, pequenas e grandes, feitas pela livre empresa, por conta própria, haveríamos de dar uma contribuição muito grande ao
nosso País. É fácil fazer pequenas represas e reservar águas.
Não resido na região do rio São Francisco, mas
pedi para fazer parte desta comissão – em alguns
dias apareço como titular, em outros dias, como su plente. Até não sei o que sou nela. E os companheiros
perguntaram-me:
“Mas o que você quer com o rio São Francisco?”
E eu disse: “Quero ter conhecimento mais aprofundado do problema do rio São Francisco. Ele é muito importante para a Nação brasileira”. Não sei se se trata
de fazer transposição ou não. Só sei que é preciso um
estudo aprofundado e a execução paulatina, mas permanente, de medidas capazes de recuperar esse
grande rio.
Parece-me que os períodos de seca e de chuva
são cíclicos. Passamos períodos muito grandes sem
chuva e, depois, períodos longos com muita chuva.
Um dia destes eu estava con tando a uns companheiros que se queixavam da falta de chuva no
nosso Estado que quando fomos cri ados, na fazen da, em al guns anos chovia tanto que minha mãe re zava terço para parar de chover. Fazíamos até peni -
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tência co locando ovo na cabeça da tronqueira da
mangueira, porque di ziam que isso fazia parar de
chover. E agora estamos pas sando por tanta seca.
De modo, Senador Ornelas, que o estudo aprofun dado que V. Exa está fazendo é de grande importân cia para o País.
Agradecemos a V. Exª e a nossa Presidência.
A SRA. PRESIDENTE (Heloisa Helena) – Agradeço a V. Exª, Senador Lúdio Coelho. Passo a palavra
para a Senadora Maria do Carmo.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL – SE)
– Sra. Presidente, Sr. Relator, apenas quero me con gratular com esta Comissão da qual já fiz parte, espe cialmente com o trabalho do Relator Waldeck Orne las, tão bem definido aqui neste relatório final, e dizer
que, mais uma vez, a situação do S. Francisco se torna profundamente preocupante principalmente para
os ribeirinhos, porque, como agravante agora, Sra
Presidente, descobriu-se que o rio São Francisco
está se tornando estéril. Então, até a sobrevivência
dos ribeirinhos está profundamente ameaçada por que não encontram o material da sua alimentação,
alimentação principal e, muitas vezes, única.
Então, quero fazer votos aqui, juntando-me à
Presidente e ao Relator, de que realmente este proje to seja viabilizado para evitarmos uma catástrofe sem
tamanho que poderá ocorrer no São Francisco.
Muito obrigada.
A SRA. PRESIDENTE (Heloisa Helena) – Agradeço a V. Exª Concedo a palavra ao Relator Senador
Waldeck Ornelas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL – BA.) – Sra
Presidente, Sras e Srs. Senadores, desejo particular mente, agradecer a colaboração de todos no desenvol vimento dos nossos trabalhos e na atuação que têm
tido nesta Casa de lealdade à causa do São Francisco.
O Senador Antonio Carlos Valadares teve a iniciativa da apresentação da emenda constitucional, algo
que não transitaria nesta Comissão, porque, regimentalmente, transita pela Comissão de Justiça. Foi uma iniciativa meritória para criar uma base sólida como os trabalhos desta comissão revelaram necessário para a garantia de que, efetivamente, possa vir a haver, porque,
de fato, ainda não começou efetivamente, um projeto de
conservação e revitalização do no São Francisco. Coincidentemente, a Senadora Maria do Carmo foi a Relatora desta emenda constitucional na Comissão de Constituição, Justiça e de Redação do Senado, que, hoje, se
encontra já na Câmara dos Deputados. Quero propor,
inclusive, que esta Comissão, no encerramento dos
seus trabalhos aprove uma moção ao Presidente da
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Câmara dos Deputados, Deputado Aécio Neves, solicitando a imediata instalação da Comissão Especial para
apreciar a emenda constitucional. Isso é importante
para que se comece a contar os prazos e se possa vir a
ter aprovado já no primeiro semestre do próximo ano
esta importante emenda constitucional.
O Senador Lúdio Coelho, que não é do São
Francisco, mas é um homem das águas, porque é um
homem do Pantanal, não importa se titular ou suplente foi presente desta Comissão, presidiu até uma das
suas reuniões, assim como a Senadora Maria do Carmo, o Senador Antonio Carlos Valadares e o Senador
Paulo Souto. De modo que a sua contribuição foi ex tremamente importante. E preciso que cuidemos das
águas que temos, todas elas, não apenas as do São
Francisco, mas desta, em particular, no caso desta
Comissão, porque é mais genuíno dos rios brasileiros
e a mais importante bacia hidrográfica do Nordeste,
uma Região que todos sabemos afetada pela seca.
Mas veja-se o absurdo: nosso País quer se dar ao
luxo, ou ao desleixo, melhor dizendo, de abandonar
uma bacia hidrográfica que é tão estratégica, tão fun damental, tão vital, para uma Região que tem 40% da
população brasileira, como é o caso do São Francisco
em relação ao Nordeste.
Foi aqui referida a reunião, amanhã, em Propiá,
que vai discutir as questões do baixo São Francisco
reunindo representações dos Estados de Sergipe e
Alagoas, tanto dos seus governos quanto da sociedade civil e do meio acadêmico.
Essa reunião é emblemática, porque mostra
que se começa efetivamente, ao longo da bacia, a tomar consciência dos seus problemas.
No relatório que acabo de apresentar, destaquei
três áreas na bacia do São Francisco que precisam
de ações específicas e localizadas de recuperação
ambiental e de desenvolvimento sustentável. Uma
delas é exatamente o baixo São Francisco. Essa é a
região mais afetada e a mais problemática hoje. A outra é o lago de Sobradinho. A construção da barragem
foi importantíssima para o País, mas as populações
que vivem às suas margens passam por dificuldades
até hoje, muitas delas ainda sem dispor sequer de
energia elétrica, o que é um verdadeiro paradoxo visto que essa barragem gera muita energia para todo o
País. E a oscilação do nível das águas, já que se trata
de um reservatório anual, causa danos econômicos,
sociais, ambientais e culturais àquela região.
A outra área é exatamente o trecho do alto São
Francisco, onde o rio nasce, mas também onde está o
maior aglomerado urbano da área da bacia, que é a
região metropolitana de Belo Horizonte, onde existem
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problemas de contaminação das águas por minérios,
por lançamento de esgoto em grande quantidade,
particularmente do rio das velhas, e assim por diante.
Essas são as três áreas que requerem uma
atenção especial no nosso rio.
Sra. Presidente, Sras e Srs. Senadores, tive a
percepção de que, embora de fora todos vejam o São
Francisco como uma unidade na região, não existe
identidade regional. Creio que um dos produtos funda mentais do trabalho desta Comissão é estimular essa
identidade regional, reunindo, inclusive nesta Comis são, Senadores como Lúdio Coelho, de outra região,
mas particularmente Senadores da Bahia, de Minas
Gerais, de Alagoas e de Sergipe, para discutirem as
questões e os interesses comuns em torno da bacia.
Quero, particularmente, agradecer à Senadora
Heloísa Helena, que presidiu a grande maioria das reuniões desta Comissão e que sempre esteve atenta
aos assuntos e aos temas que aqui foram tratados,
tendo prestado uma grande colaboração e participa do ativamente desse processo. S. Exa., agora, com o
Governo aliado, terá uma grande oportunidade de
atuar fortemente no sentido de tomar concretas as
proposições desta Comissão.
Muito obrigado a V. Exª e a todos os demais Senadores.
A SRA. PRESIDENTE (Heloisa Helena) – Srs.
Senadores, antes de encerrar, coloco em votação
também a moção que foi apresentada pelo Senador
Waldeck Ornelas e compartilho com ela com vigor,
solicitando à Câmara que estabeleça as providências
necessárias para garantir agilidade.
Quero, mais uma vez, agradecer a todos. Talvez
tivesse até a obrigação de ter me dedicado muito
mais ao tema, trabalhado mais, ter participado mais
desta Comissão. Infelizmente, o Presidente e o Vice -Presidente da Comissão não presidiram nenhuma
das vinte e quatro reuniões, cinco administrativas e
dezenove audiências públicas, mas esperamos um
dia que tarefas sejam designadas não apenas àque les escolhidos com base na proporcionalidade par tidária ou na vaidade, mas àqueles que efetivamente
se predisponham a ajudar nesse trabalho.
Quero agradecer muito, especialmente aos três
Senadores que hoje estiveram aqui, Senador Valada res, Senador Lúdio Coelho e Senadora Maria do Carmo. E, como alagoana, não poderia deixar de dizer
que tivemos, sem dúvida alguma, a oportunidade de
ter duas audiências públicas específicas sobre o bai xo São Francisco. É uma situação extremamente difí cil, especialmente a de Alagoas e de Sergipe. Então,
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temos a obrigação de agradecer o empenho do Senador Waldeck Ornelas e a qualidade do trabalho que
realizou. Sabemos que todos somos cheios de tarefas. Infelizmente, o Senado acaba trabalhando apenas dois dias na semana. Coincidentemente, nós três
que estamos aqui até que ficamos muitas quintas e
sextas-feiras trabalhando também, mas é uma sobreposição de tarefas.
Como os parlamentares que estão aqui, o Se nador Waldeck Ornelas também participa de muitas
Comissões importantes da Casa, mas, mesmo assim, trabalhou com muita qualidade, muito empenho
e, sem dúvida nenhuma, não apenas nós, alagoanos,
não apenas nós, nordestinos, mas todos nós que
amamos tanto este País e queremos que, mais cedo
ou mais tarde, ele seja uma Pátria soberana e fraterna sabemos que isso não pode ser feito com tamanhas desigualdades regionais.
E tenha absoluta convicção, Senador Waldeck
Ornelas, de que estaremos juntos rio valoroso e bom
combate para que o novo governo possa realmente
viabilizar, não apenas como carta de intenções, não
apenas como discurso, mas possa viabilizar aquilo
que é uma necessidade. Não é sonho, não é desejo,
mas uma necessidade fundamental para promover,
inclusive, Senador Lúdio, a dinamização da economia, a geração de emprego e renda para uma região
tão pobre, como é a Região Nordeste, de uma forma
muito especial.
Agradeço a presença de todos e, mais uma vez,
quero enaltecer o trabalho do Senador Waldeck
Ornélas.
Gostaria apenas de registrar que está aprovado
o relatório. Além da moção, está aprovado o relatório
do Senador Waldeck Ornelas, por unanimidade.
Muito obrigada.
Está encerrada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 15h30min.)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) O Relatório Final vai à publicação.
Serão encaminhadas cópias às autoridades
competentes.
(*) (Relatório nº 1, de 2002)
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Luiz Pastore.
O SR. LUIZ PASTORE (PMDB – ES. Pronuncia
o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, todos sabemos muito bem o quanto a Lei
Rouanet (nº 8.313), de 23 de dezembro de 1991,

340
26398 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

pôde, na sua essência, contribuir para a cultura de
nosso País e como tem beneficiado alguns setores da
nossa sociedade. Contudo, muitos de nós aqui pre sentes sabemos como têm sido poucos esses benefi ciários em função de algumas formas da destinação
dos recursos por ela previstos.
É justamente sobre a forma como os recursos
são distribuídos para os setores encarregados de
proteger e divulgar a cultura de nosso País que quere mos tecer alguns comentários, propondo alterações
que permitam beneficiar uma parcela muito maior da
nossa sociedade.
Nas disposições preliminares do Capítulo I da
Lei Rouanet, diz o art 1º.
Fica instituído o Programa Nacional de Apoio à
Cultura – PRONAC, com a finalidade de captar e ca nalizar 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;
Essa é a essência da Lei Rouanet, Sr. Presidente.
Observe-se que a expressão utilizada é a todos,
para que tenham pleno exercício dos direitos culturais
é fundamental. Nessa expressão, como quer a Lei, incluem-se todos os milhões de cidadãos brasileiros,
residentes no sul, no leste, no norte, no oeste do Bra sil; inclui-se cada cidadão brasileiro que vive num lu garejo, numa vila, numa cidade; que mora numa re gião litorânea, sertaneja, urbana ou interiorana.
Tanto que, ainda neste Art. 1º, está escrito:
II – promover e estimular a regionalização da
produção cultural e artística brasileira, com valoriza ção de recursos humanos e conteúdos locais;
De forma alguma pode passar despercebida a
questão da regionalização, da valorização de recur sos humanos e conteúdos locais. Cabe chamar a
atenção, mais uma vez, para o uso da palavra regio nalização, para o uso da palavra locais.
Uma simples consulta à forma como o total dos
recursos foi movimentado pela Lei Rouanet, de 1996
a 2001, revela como o termo regionalização é muito
mais empregado no sentido de (permitam-me o troca dilho) “sudestização”. Sim, porque do total de
R$1.377.197.292,00 (um bilhão, trezentos e setenta e
sete milhões, cento e noventa e sete mil e duzentos e
noventa e dois reais), conforme mostra o site do Mi nistério da Cultura (), mais de um bilhão foi destinado
a projetos do eixo Rio-São Paulo. Todos os outros
Estados e Territórios, juntos, ficaram com pouco mais
de R$300 milhões para patrocinar e divulgar seus
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projetos durante seis anos. Qual motivo de tanta dis crepância?
Os critérios utilizados para a destinação dos incentivos fiscais que, por uma aritmética cruel, acaba
beneficiando cada vez mais os mais poderosos,
aqueles que, a rigor, já têm o privilégio de desfrutar todos os bens culturais desta Nação.
Só para se ter uma idéia, em 1997, único ano
em que o MinC divulgou a relação dos 20 maiores
projetos, a situação apresentada foi esta:
Total dos projetos aprovados no ano

2.869

Total movimentado pela Lei Rouanet

R$205.000.000,00

Total de captação dos 20 maiores projetos

R$61.200.000,00

Ou seja, foram destinados 30% dos recursos
para atender a 0,7% dos projetos.
O demonstrativo deixa claro, ainda, que os sete
Estados mais ricos ficaram com 92% dos recursos,
enquanto os sete Estados mais pobres tiveram que
repartir entre si a irrisória cifra de 0,5% do total destinado a projetos culturais.
Que critérios são então utilizados para termos
um panorama tão cruel? Quem é responsável pela
destinação desses recursos? De onde vêm esses recursos?
Vale a pena gastar tempo e dinheiro para desenvolver projetos culturais e artísticos a serem submetidos aos órgãos da PRONAC, com poucas expectativas de vê-los aprovados? Vale a pena correr atrás
dos incentivos se, dos quatro mil projetos culturais
credenciados pelo Ministério da Cultura como aptos a
captar recursos pela Lei Rouanet, entre 1998 e 2001,
somente 600 (15%) tiveram patrocinadores?
Por outro lado, não é necessário consultar nenhum balanço publicado por um grande banco, por
uma grande montadora, para saber o significado de
4% do seu Imposto de Renda devido. Nem mesmo dizer de seu interesse em reverter os 4% a quem tem direito para uma fundação cultural que leva seu próprio
nome. É assim que a Lei está aplicada hoje em dia.
Mas a “injustiça” dos critérios não reside somente na porcentagem de dedução do imposto devido.
Ela resulta também das mudanças na lei que cancelou a primazia do produtor independente.
No texto original, o uso da Lei Rouanet era re servado, única e exclusivamente, ao produtor independente. E o Decreto nº 1.494/95 definia no art.3º,
em seu parágrafo XI: “Produção cultural independente: aquela cujo produtor majoritário não seja concessionário de serviços de radiodifusão e cabodifusão de
som e imagem.” Contudo, em 1998, um movimento vi-
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sando beneficiar as TVs educativas gerou uma pro posta de mudança, autorizando o detentor de servi ços de radiodifusão a fazer uso das leis desde que o
projeto se caracterizasse como “cultural-educativo e
possuísse indiscutível caráter não-comercial”. Desne cessário se torna dizer que, a partir desta modifica ção, qualquer emissora de rádio ou televisão comerci al passou a ter habilitação legal para captar recursos
incentivados no mercado para seus produtos “cultura is, educativos e não-comerciais”, abrindo uma con corrência desigual e desleal com o produtor indepen dente. Na prática, uma emissora de televisão comer cial elabora um projeto de uma minissérie que tem por
tema uma obra literária brasileira, graças à lacuna de ixada pela lei, vende as inserções para seus patroci nadores diretos – lojas de eletrodomésticos, compa nhias de cerveja, empresas de cosméticos – e recebe
os direitos que o Programa Nacional de Apoio à Cul tura – PRONAC – lhe concede. Em bom português:
recebe duas vezes pela mesma obra.
O texto original também previa que institutos e
fundações só poderiam receber os impostos dos gru pos empresariais que as criaram se obtivessem o en quadramento de utilidade pública, tendo, para tanto,
de apresentar currículo consistente de projetos de in teresse social, o qual, naturalmente, levava alguns
anos para ser formado. Mas também esta exigência
foi revogada e hoje uma instituição que seja criada
por um grupo empresarial pode receber, já no dia se guinte da sua criação, independentemente de seu
currículo, os impostos das organizações a ela vincula das sem nunca ter realizado qualquer projeto de interesse público. Tal revogação, como não poderia dei xar de ser, acabou por multiplicar a criação de institu tos e fundações.
Na verdade, os limites de destinação, as mudan ças na lei cancelando a primazia do produtor inde pendente e a revogação da necessidade de enqua dramento como entidade de utilidade pública sufoca ram a possibilidade de pequenos projetos culturais
serem atendidos pela Lei hoje em vigor. O produtor
cultural independente, aquele que não é diretamente
beneficiado pelos impostos das grandes corpora ções, enfrenta ainda a desvantajosa concorrência do
Estado captador.
Em algumas regiões, o Poder Público chega a
ser o único agente a conseguir captar recursos atra vés das leis de apoio à cultura, o que não deixa de ser
contraditório. Ao mesmo tempo em que gerencia e fiscaliza todo o processo, tem nas leis de apoio à cultura
uma fonte complementar de recursos. Some-se a isso
ainda o fato de esses recursos serem distribuídos,
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muitas vezes, por fundações que são, ao mesmo tempo, incentivadoras e beneficiárias, a ponto de a própria dirigente da fundação Itaú Cultural, Milú Vilela,
em matéria publicada na Carta Capital, em 15 de
maio de 2002, afirmar que “é amoral usar a Lei Rouanet e não oferecer um retorno direto para as escolas
públicas, por exemplo. É preciso mudar a lei. Todo cidadão tem direitos e deveres. Um dos deveres de
quem usa a Lei Rouanet é dar algo em troca”. Isto vindo de uma presidente de uma fundação.
Realmente, “é preciso mudar a lei”. E é esta necessidade que nos traz aqui hoje. Não podemos acei tar que somente grandes corporações, que grandes
instituições financeiras, que grandes estatais sejam
beneficiárias da lei, que somente a elas seja permitido deduzir percentual do Imposto de Renda para patrocinar grandes projetos culturais.
Sr. Presidente, primeiramente precisamos rever
a regra básica dos incentivos à cultura. Por que somente são considerados despesa operacional, para
fins de apuração do Imposto de Renda, os valores
destinados a projetos culturais de pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real? Por que somente empresas tributadas pelo lucro real podem se beneficiar dos
incentivos fiscais da Lei Rouanet, observado o limite
de 4%? Essa é uma pergunta que se faz.
Faz-se necessário, antes de mais nada, respeitar a lei, principalmente o seu Art.1º.
Todos os brasileiros, sem exceção, devem ser
beneficiários de projetos culturais e artísticos, qual quer que seja a sua modalidade: música, teatro, dança, literatura, circo, artes plásticas, artes gráficas, folclore, artesanato e outras. Depois faz-se necessário
rever as alterações que o texto original foi sofrendo
desde sua criação, desvirtuando seu sentido, principalmente no que diz respeito ao limite de destinação,
ao cancelamento da primazia do produtor independente – que sufocou a possibilidade de pequenos projetos culturais serem atendidos pela Lei hoje em vigor
–, à revogação da necessidade de enquadramento
como entidade de utilidade pública, à possibilidade de
o Estado ser um agente captador.
De forma alguma somos contra a existência de
projetos de grande porte, apenas por serem de grande porte. Ter, por exemplo, em qualquer capital do
país, um teatro de padrão internacional, que naturalmente possui custos de construção e manutenção
elevados, ao contrário do que possa parecer, não é
elitista, é democratizante, na medida em que propicia
ao cidadão comum acesso ao melhor da produção internacional. Mas esses grandes empreendimentos
precisam também conviver com manifestações cultu-
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rais de bairro, com o pequeno artesão do Nordeste do
Brasil e de outros rincões do País.
Precisamos criar disposições legais para viabili zar também os pequenos empreendimentos, promo vendo o produtor independente. Precisamos adotar li mites progressivos, de acordo com o faturamento das
empresas, para que o panorama comece a se modifi car. Grandes bancos, montadoras de automóveis
continuariam com os limites atuais, mas um distribui dor de bebidas de bairro ou uma fábrica de farinha no
interior do País, por exemplo, poderiam ter o limite au mentado para que pudessem captar, dessa maneira,
também nos seus projetos culturais, dos seus luga res, dos seus rincões. Desta forma, às 1.200 empre sas que hoje participam do marketing cultural incen tivado poderiam somar-se cerca de 5.000 novas em presas se usados limites escalonados, quintuplican do o universo de patrocinadores potenciais e afrou xando o cerco às grandes organizações. Nas empre sas menores, o produtor cultural do mesmo bairro po deria ter acesso direto ao proprietário sem muita complicação, o que seria duplamente democratizante porque permitiria que também este empresário pudesse
participar do marketing cultural brasileiro.
O efeito descentralizador seria imediato, pulverizando as verbas nas capitais e no interior do País. Tudo
isso sem tirar um centavo a mais dos cofres públicos, já
que a legislação – além do limite individual da empresa
patrocinadora – dispõe de um limite de conjunto, um
teto anual que não pode ser ultrapassado.
Para evitar distorções é preciso impedir que as
fundações criadas por instituições financeiras, e pres tem bem atenção nesse ponto, venham gerir os fun dos destinados ao fomento da cultura, já que são ori undos do Governo – que deixa de receber os 4% do
imposto que lhe é devido –, para que sejam aplicados
em projetos culturais. Pelo mesmo princípio, os proje tos culturais com incentivo do Governo devem ser
apreciados e fiscalizados por uma comissão cultural
formada por artistas, educadores e outros represen tantes da cultura nacional, evitando a “parceria direci onada” entre a empresa e o agente cultural.
Sr. Presidente, faz-se necessário, ainda, pensar
na viabilidade de estender os percentuais de dedutibi lidade, preservando-se o montante da renúncia fiscal.
Assim, o Governo terá uma mesma arrecadação e os
projetos culturais, um incentivo mais democrático e
pulverizado. Alterando-se a forma de dedução, uma
maior par te das pequenas e médias empresas pode rá utilizar-se da Lei Rouanet, e patrocínios de peque nos eventos culturais surgirão. Em outras palavras, há
necessidade de se utilizar a renúncia fiscal de forma
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mais eficaz, para que a lei seja benéfica a todos. E é
por essa razão que faço este pronunciamento.
Tramita no Senado Federal projeto de lei de minha autoria, que visa a democratizar e pulverizar os
incentivos promovidos pela Lei Rouanet, e, com toda
certeza, meus Pares, sensibilizados com a causa,
qual seja, da democratização cultural, estarão engajados e defendendo esta bandeira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, faço
este pronunciamento em razão de que no dia 1º de janeiro completa 53 anos de existência uma das instituições mais importantes deste País no que tange à fi lantropia.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão. Fazendo
soar a campainha.) – Senador Mozarildo Cavalcanti,
permita-me interrompê-lo apenas para prorrogar por
dez minutos a presente sessão a fim de que V. Exª
possa concluir o seu discurso.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço a V. Exª.
Esta entidade, que reputo uma das mais importantes no campo da filantropia, da assistência social,
é a Legião da Boa Vontade.
A Legião da Boa Vontade é uma organização
sem finalidade lucrativa, reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho filantrópico, de educação e
de promoção social, fundada em 1º de janeiro de
1950, por Alziro Zarur. Tem hoje, como Diretor-Presidente, o jornalista, radialista, escritor e compositor
José de Paiva Netto.
Prestando anualmente milhões de atendimentos aos extratos mais carentes da população, a Legião da Boa Vontade possui centenas de seções de
prestação de serviços e diversos programas socioeducacionais no Brasil.
É a primeira organização genuinamente brasileira, reconhecida em caráter oficial pela Organização das
Nações Unidas – ONU. A LBV tem participação no
Conselho Social e Econômico das Nações Unidas, com
status no grau de consultivo geral, o que lhe dá o direito
de participar de todas as reuniões desse Conselho.
A Legião da Boa Vontade, obra de solidariedade
universal, tem como lema Educação e Cultura, Alimentação, Saúde e Trabalho com Espiritualidade e
exerce as suas atividades prestando serviços sociais
gratuitos, permanentes e sem qualquer discrimina-
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ção, por meio do desenvolvimento de programas e
projetos voltados à família, à maternidade, à infância,
à adolescência e à terceira idade, resgatando a digni dade, os valores morais e espirituais das populações
que vivem em risco social.
Para a execução desses serviços, a LBV man tém: lares para crianças e idosos, centros comunitári os e educacionais, escolas de educação infantil e de
ensino fundamental e médio, com uma proposta edu cacional inovadora, a Pedagogia do Cidadão Ecumê nico, visando a construção da criatura livre, tendo
como fundamento o amor, a dedicação, o carinho e a
atenção – princípios fundamentais para uma cons ciência voltada à educação para a paz. Entre os pro gramas oferecidos pela LBV, em destaque a Ronda
da Caridade, que há quatro décadas resgata a
auto-estima, a integração e a cidadania entre as co munidades beneficiadas.
Outro destaque das obras da Legião da Boa
Vontade e que enobrece o seu trabalho é o Templo da
Boa Vontade. Símbolo do Ecumenismo Irrestrito, foi
inaugurado em 21 de outubro de 1989, aqui em Brasí lia, capital do País, e tornou-se, em pouco tempo, o
monumento mais visitado da capital brasileira, rece bendo anualmente cerca de um milhão de peregrinos,
segundo dados da Adetur (Agência de Desenvolvi mento do Turismo) no Distrito Federal. Isso significa
uma resposta de sucesso ao Ecumenismo Irrestrito
praticado pela Instituição.
Motivos não faltam, portanto, Sr. Presidente,
para explicar a crescente peregrinação ao Templo da
Boa Vontade. Desde o início do projeto, a proposta
era transformar o Templo num ponto de encontro da
Espiritualidade Superior, a qual deve brilhar na Cultura, na Arte, na Filosofia, na Política, na Economia, na
Ciência, no Esporte, na Ecologia, na Medicina Espiri tual, enfim, em todas as áreas do conhecimento hu mano. Por isso, o Templo da Boa Vontade já se trans formou em parada obrigatória para as pessoas do
mundo inteiro que estão à procura de equilíbrio, de
paz interior e de confraternização. Um roteiro ideal
para quem está caminhando em direção ao verdadei ro Renascimento Espiritual.
Ao lado do Templo da Boa Vontade, foi edificado
o Parlamento Mundial da Fraternidade Ecumênica – o
Parlamundi, da Legião da Boa Vontade –, um fórum
de debates destinado a confraternizar todas as criatu ras e instituições do Brasil e do mundo que trabalham
pela valorização do Ser Humano e de seu Espírito
eterno.
Eis aí um pequeno resumo da história, profícua
de realizações, de uma Instituição que honra o nosso
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País, ao mobilizar pessoas – na mais autêntica solidariedade interclasses – com o objetivo de promover a
inclusão social de forma sustentada, agindo sempre
de modo integrado com os movimentos mais ativos
do terceiro setor e colaborando com as melhores iniciativas dos demais setores da sociedade.
Saudamos, por tanto, Sr. Presidente, essa gran diosa Instituição que tanto enobrece nosso Brasil, a
Legião da Boa Vontade, LBV, e seu líder maior, José
de Paiva Netto, por seus 53 anos de fundação a se rem comemorados no próximo dia 1º de janeiro, dia
mundial da Confraternização dos Povos. E, ao encerrar nosso pronunciamento, citamos aqui o cântico dos
anjos no nascimento de Jesus, registrado nos Santos
Evangelhos: “Glória a Deus nas alturas e paz na Terra
aos homens e mulheres da Boa Vontade de Deus”.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Sras e Srs.
Senadores, abro uma exceção ao Senador Ney Suassuna, por cinco minutos, para uma comunicação.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Para uma
comunicação. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, eu apenas gostaria de dizer que esta será uma semana de muito trabalho,
quando votaremos o Orçamento-Geral da União.
Amanhã, Sr. Presidente, estaremos nesta Casa fazendo a sabatina do indicado à Presidência do Banco
Central. Assim começa a se a formar um Governo
cheio de esperança. Apostamos que as escolhas serão as mais acertadas porque o Brasil, neste mundo
globalizado, não pode de maneira nenhuma perder
tempo nem errar. Espero que amanhã saia desta Casa,
já aprovado, o nome do Presidente do Banco Central e
que possamos ter, nos mercados financeiros nacional e
internacional, os primeiros sinais de tranqüilidade, de
transferência de poder sem traumas.
O Brasil está dando um exemplo, e todos nós
estamos nos esforçando para cumprir o nosso papel
seja PFL, PMDB, seja PT ou qualquer dos Partidos
nas Casas estamos imbuídos da responsabilidade
que compete a cada um de nós.
Pedi a palavra exatamente para fazer este registro porque, com certeza, todo o Brasil estará observando o Congresso nesta semana e apostando que
cumpriremos o nosso dever com o maior sucesso
possível.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Romero Jucá e Francelino
Pereira enviaram discursos à Mesa para serem publi-
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cados 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, como sabe mos, a industrialização brasileira foi tardia, em certa
medida devido ao reacionarismo dos poderosos setores fundiários, que, equivocadamente, viam na preva lência das atividades agrícolas a melhor vertente para
o desenvolvimento nacional, o que garantiria, ainda, a
manutenção de seu próprio status quo. Desse modo,
o modelo industrial que enfim adotamos, calcado na
substituição das importações, somente começou a fin car as bases necessárias para a modernização econômica do País quando já estávamos prestes a ingressar
na segunda metade do século passado, no trânsito
dos anos 40 para os 50. Então, a República Velha já
era efetivamente passado e, vencido o traumático fim
do Governo Vargas, preparávamo-nos para inaugurar
a fase desenvolvimentista dos anos JK.
Contudo, desde os primeiros momentos desse
longo, mas inevitável processo de passagem da eco nomia centrada no setor primário, cuja ênfase está na
agropecuária, para a etapa seguinte, a secundária,
que tem como base a indústria voltada para a montagem, extração e transformação de matéria-prima, o
Brasil teve a vantagem de contar com o decisivo apoio
do Senai – Serviço Nacional de Aprendizagem Indus trial. O Senai, que, no corrente ano, celebra o seu se xagésimo aniversário, tem um porta-fólio de serviços
da mais alta relevância para o País. Para que se tenha
uma rápida idéia do significado da educação industrial
no Brasil, registro que, em seis décadas de atuação, o
Senai contabilizou quase 33 milhões de matrículas. É
um número verdadeiramente excepcional e demonstra
a importância e os resultados concretos de um traba lho consistente do empresariado brasileiro.
Há algumas semanas, o presidente da Confede ração Nacional da Indústria e do Conselho Nacional
do Senai, Dr. Fernando Bezerra, teve a gentileza de
fazer chegar ao meu Gabinete o Relatório Anual do
Sistema Senai de 2001. Trata-se de um documento
muito bem elaborado, que encerra em suas quase setenta páginas, de alto padrão gráfico e editorial, o
conjunto de ações desenvolvidas ao longo do ano
passado.
Em uma visão panorâmica do documento,
pode-se dizer que, além, é claro, de contabilizar os
números, os resultados anuais e suas implicações,
dentro do que se convencionou nominar nos dias atu ais de balanço social, o Relatório do Senai apresen -
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ta uma série de bem articulados textos que nos con duzem a uma produtiva reflexão. São contempladas,
por exemplo, análises retrospectivas, e mesmo pros pectivas, do contexto industrial nacional contemporâneo e de seus inúmeros desafios. Ali estão, igualmente, abordagens da educação para o trabalho, com o
conceito de organizações inteligentes, isto é, produtoras de conhecimento; a lógica da inclusão social pela
educação; bem como a ação do Senai com seus parceiros nacionais e internacionais. Por fim, mas não
menos importante, são apresentados os novos projetos e os processos em andamento.
Naturalmente, em um discurso desta natureza,
não será possível – e sequer cogito – reproduzir a totalidade das ações desenvolvidas pelo Senai no último exercício. Mas quero fixar-me em algumas atividades de maior impacto social e que, devido ao seu ca ráter, são representativas de todo o conjunto de iniciativas do Senai.
Foi no ano de 2001 que começou a tornar-se realidade o conceito de aperfeiçoamento contínuo, um
projeto que incorpora metodologias flexíveis de ensino
e de certificação com base em competências, e que já
garantiu a capacitação de centenas de profissionais.
Foram também lançadas duas universidades corporativas – instituições nascidas na América do Norte há
meio século – e que, nos últimos anos, vêm experimentando uma saudável expansão no Brasil. Nessa linha, Santa Catarina ganhou a Universidade do Sistema Fiesc (Federação das Indústrias de Santa Catarina) e o Ceará, a Universidade Corporativa dos Alimentos. Ainda no campo da educação superior, o Acre viu
nascer o primeiro MBA do Estado, e o Senai/Goiás estreou seu primeiro curso de mestrado em Gestão da
Qualidade Total, em parceria com a Unicamp.
Na educação a distância também se verificou
uma evolução significativa em 2001: no período, foram atendidos mais de 7.500 formadores. Resultado
significativo também foi conseguido após a implantação da Rede Nacional de Agentes de Comércio Exterior, com a capacitação de 150 novos Agentes de Comércio Exterior, 90 formadores e 1.470 empresários
de empresas de pequeno porte.
Um evento de grande importância e visibilidade,
realizado pela primeira vez no ano passado, foi a
Olimpíada do Conhecimento, que para o Senai significa “o coroamento da longa trajetória de conquistas
dos Torneios de Formação Profissional, assumindo o
papel de referência para a qualidade do ensino oferecido”. Os resultados da competição puderam ser vis tos de perto por um público de mais de 43 mil pesso-
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as, entre autoridades brasileiras, delegados internaci onais, empresários, cientistas e cidadãos.
O relatório registra também o fortalecimento da
base tecnológica como uma outra vertente que mere ceu destaque especial no último exercício. E isso, a
partir da criação de incubadoras tecnológicas e de la boratórios, bem como da continuidade do processo
de atualização regular dos centros de tecnologias do
Senai, que transferem benefícios para empresas de
todos os portes.
Consciente de que o meio ambiente e sua prote ção podem ser aliados da produtividade e da compe titividade industrial, o Senai, em todas as suas ações,
procura levar em conta a conservação ambiental e os
impactos da atividade industrial. O Programa Senai
de Qualidade Ambiental, realizado junto com duas
agências estrangeiras e as Nações Unidas, fornece
às indústrias brasileiras orientação para que suas tecnologias se tornem mais limpas e seguras.
Já o Programa de Ações Móveis (PAM), também
denominado de “a escola portátil”, consiste em uma
das mais avançadas tecnologias sociais adotadas pelo
Senai, na medida em que dá mobilidade às ações de
educação profissional e de assistência técnica e tec nológica. O Programa alcançou, em 2001, centenas de
comunidades desassistidas e atendeu a mais de 21 mil
brasileiros, em 22 Estados da federação.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trago à
atenção de V. Exªs um outro dado da ação do Senai,
durante o ano de 2001. Trata-se de uma iniciativa de senvolvida em parceria com o Ministério do Trabalho
e Emprego. Dentro do Plano Nacional de Qualificação
do Trabalhador (Planfor), utilizando recursos do Fun do de Amparo ao Trabalhador, o Senai atuou na capa citação de mais de 100 mil pessoas.
Finalmente, registro que em meu Estado, Rorai ma, foram qualificados e requalificados perto de dois
mil trabalhadores. Além disso, cerca de 270 jovens
em situação de risco social tornaram-se alvo de
ações específicas e um total de 60 alunos foram certificados dentro do projeto Serviço Social Voluntário.
O grande desafio que a indústria brasileira en frenta neste complexo e altamente competitivo mun do contemporâneo é precisamente a sua própria re estruturação. Como resposta a esse desafio, o Senai
tem demonstrado agilidade e competência, o que re vela uma perfeita sintonia com as necessidades do
setor, aliada a uma visão estratégica arrojada.
Hoje, mais do que ontem, o processo produtivo
tem uma dependência direta da disseminação da in formação e do compartilhamento do conhecimento.
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Exatamente por isso, o trabalho desenvolvido pelo
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial assume
significado e importância social. Sem dúvida, um País
dotado de uma instituição como o Senai deve prestigiá-la e fortalecê-la, pois, assim agindo, garante qualidade ao capital mais importante de uma nação: o ca pital humano.
Promover a formação continuada de profissionais significa dar conseqüência prática aos ideais de
mobilidade social e qualidade de vida. Somente assim é possível proporcionar ao Brasil e aos brasileiros
um futuro mais próspero, equilibrado e justo. Nesse
sentido, a ação do Senai tem sido modelar.
Muito obrigado.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a honra e o
prazer de assistir, no mês passado, à solenidade de
posse do professor Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo no cargo de Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais, a escola onde
estudei e vim a me formar e também a participar de
arrojada militância estudantil.
Foi uma época sempre dominada pela vocação
e a insubmissão republicanas de seus mestres e alunos, desbravadores da restauração democrática, visionários do caminho inevitável, no sentido da vocação
mineira da liberdade. Tempos depois, no início da dé cada de 60, Aloízio era aluno da Faculdade, na apai xonante Belo Horizonte. Estudou Direito e veio a se
tornar professor e diretor, merecendo a admiração e o
respeito de todos nós.
Requeiro desde logo manifestação de aplauso
ao ilustre professor Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo, no ensejo de sua ascensão, pela segunda vez, ao
importante cargo .
Na ocasião de sua posse, presentes tantos amigos, proferi as palavras que, a seguir, reproduzo para que
passem a constar dos Anais do Senado da República:
“A mim me coube essa idéia de quebra de protocolo. Não tenho o privilégio de integrar os quadros desta Faculdade, a que estou, entretanto, profundamente
ligado desde os tempos em que fui seu aluno e presidente dos seus diretórios acadêmicos. Quebrar protocolo não é bem próprio para Senadores e há muito,
não me lembro de fazê-lo. Mas hoje estou aqui não
como Senador, mas como amigo, desses amigos de
Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo, que só quem é
sabe o que significa sê-lo, na lealdade, no estilo sincero, no propósito que se põe quase como declaração de
amigos para sempre. Quebro hoje o protocolo, como
se fosse próprio fazê-lo, não o fizesse é que não pega-
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ria bem. Toda per tinência que peço é a que me permite
dizer a ele a figura incrível que é, dessas que de tão ímpares com elas queremos fazer par para viver toda
uma vida juntos, assistindo aos momentos, que se percebem, que se sentem e que se comentam. A palavra,
a percepção e o sentimento entre nós sempre merece ram um toque de reciprocidade inconfundível.
Permita-me, desde logo, esta casa de Afonso
Pena, aqui na Praça Afonso Arinos, que eu, por alguns
instantes, possa falar do passado – que vive batendo à
nossa porta. Falo da memória viva, que permanece conosco, nos graves, doídos e bons tempos de Minas e
de suas cidades. Umas permanecem belas e peque nas. Outras, com ásperas dissonâncias, na expressão
da poetisa Henriqueta Lisboa, transformam-se em me trópoles, nos tormentosos e apressados tempos de
hoje. Não há como não recordar convivências antigas,
em cidades, casas ou ruas tranqüilas em nossa apai xonante Belo Horizonte e, também, – este é o instante
de maior emoção – da nossa pequena e bela cidade
de Coimbra, do nosso convívio ali perto, nas cercanias
de Viçosa, no coração da Mata Mineira, onde nasceu
meu amigo Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo. Con vivências antigas, em ruas e praças tranqüilas, que
ainda, lá e cá, são as mesmas, embora já sejam, qua se todas, completamente outras.
Nada melhor do que o caminho de volta. A emoção da volta amorosa às nossas Coimbra e Belo Hori zonte, a lembrança que não se apaga, o abraço ami go, o convívio humano que resiste às intempéries e
nos concede, pela infinitude do futuro, o dom do reco meço. Nada mais comovente, nesta solene e conspícua reunião, do que a nossa volta amorosa ao coração dos primeiros tempos em Coimbra, sempre acon chegante, e em Belo Horizonte, a nova Capital. Nos sos destinos eram arrimados pelo renome desta Fa culdade, sempre dominada pela vocação e a insub missão republicanas de seus mestres e alunos, des bravadores da restauração democrática, visionários
do caminho inevitável, no sentido da vocação mineira
da liberdade.
A recordação indormida do antigo prédio desta
Faculdade: “Era – como já se disse – uma bela cons trução, genuína arquitetura de Belo Horizonte do iní cio do século, que acabou demolida como se velharia
fosse, antes mesmo que velha se tornasse.” A leitura
de Belo Horizonte passou por Lord Brant – assim chamávamos o saudoso diretor desta Faculdade, Fran cisco Brant – e por sua filha, uma jovem esguia, de
olhos azuis, bonita e vaidosa, Idaléscia Brant. Passou
pelo nosso saudoso bedel, Samuel Caetano, e, no
mesmo convívio, pelos nossos professores Alberto
Deodato Maia Barreto, de Ciência das Finanças; João
Franzen de Lima, de Direito Civil; Orlando de Maga lhães Carvalho, de Teoria Geral do Estado; João Eu -
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nápio Borges, de Direito Comercial; Amílcar de Cas tro, de Direito Internacional, e tantos outros que dei xaram recordações inconfundíveis. A leitura das dis putas memoráveis em que se transformaram as pro vas dos catedráticos, como a do professor Pedro Alei xo, de Direito Penal.
Conheci Aloízio menino, mas já jovialmente maduro. Aloízio é dessas almas que vêm ao mundo para
que ele fique melhor, onde o tem de passagem. Filho
de Dona Inês e Seu José, da acolhedora Coimbra.
Conto, para quem não sabe, que Minas tem dessas
chiquesas, fosse crer alguém aqui que estou falando
da Coimbra de Portugal. Pois Aloízio projetou Coimbra para além daquelas fronteiras que fazem o asfalto
e a estrada de ferro, e aquela cidadezinha hoje, neste
filho dileto tem sua personalidade mais ilustre.
E foi Aloízio que me apresentou aquela Coimbra, nos idos dos bons carnavais. Seu José e Dona
Inês moravam à Praça Arthur Bernardes, s/n – sem
número até hoje, porque basta dizer que é a casa que
o mundo todo posto por lá os conhece – ao lado da
Igreja Matriz, que a fé construíra imensa. Para se alçar até o sobrado, numa escada infinda, de degraus
magrelos, dessas que não convêm aos moços durante os carnavais. Hoje creio que era propositadamente
colocada. Para descer, a adrenalina nos aguçava
para as surpresas da noite; para subir, a responsabilidade nos sarava dos excessos da juventude. No tér reo da residência, a Loja São José Ltda., de Seu
José, sem limites, fosse a simpatia do anfitrião, ven dendo alegria e mais: da agulha das costureiras ao
caixão dos velórios. Intercalando morada e comércio,
em todo seu derredor, pequenas sacadas onde sen távamos debruçados para assistir a vida passar lá
embaixo. Ficávamos por lá horas de carnaval, nos
embriagando de bebidas e alegria, flertando a beleza
e decorando os minutos para que eles, hoje, pudessem ser textos desta memória necessária.
Não poderia outro ser o destino, senão este que
hoje põe Aloízio aqui, aquele que esteve no colo des ta Dona Inês, ali mesmo sentada, neste auditório,
ilustre e orgulhosa, em seu silêncio de mãe, talvez remoendo as lembranças daquele menino pequeno,
que dava trabalho. Ela tinha de colocá-lo sobre as cai xas de papelão enquanto se dava aos afazeres domésticos e à costura e dizer-lhe para não se mexer
que o tombo era certo. Dobrem-se todas as pedagogias, que Dona Inês criou sete filhos homens e os fez
todos homens, pois não, na extensão que o substantivo merece ter. Aloízio, que foi acólito de missa e tocou
o sino na Catedral de Coimbra às duas horas da ma drugada crendo fossem seis, quando o peso da res ponsabilidade sobre o menino o despertou sonâmbulo antes da hora. Aloízio, do Colégio Viçosa, do Tiro
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de Guerra, do Colégio Dom Helvécio, em Ponte Nova,
da admissão em Nova Friburgo. Aloízio, que cavalga va com Seu Ieco, o avô, com toda a pompa de neto
mais velho. O neto a quem se impôs, já advogado,
tentar do avô a distribuição mais justa do patrimônio
da família, cabendo a ele, ainda, vê-la desarmoni zar-se naqueles tempos, embora seja o tempo mes mo que tenha vindo para amolecer os corações e preencher os flancos que a vida abre sobre a pele, com
candura, para que os velhos se olhem com ternura, os
irmãos se abençoem e os parentes se orgulhem de
sua ascendência. Todos os tios e os primos sabem do
valor inestimável de Aloízio.
O pai queria que Aloízio fosse para o Rio de Janeiro, para ser médico. Colocou-o no ônibus para o
Rio. Aloízio, no meio do caminho, saltou e tomou o
ônibus de Belo Horizonte. Foi, sem dúvida, o primeiro
ato de desobediência civil, de insubordinação, e, nes sa envolvente Belo Horizonte, estudou Direito nesta
Faculdade e dela se tornou professor e diretor.
Aloízio, filho de José Lopes Valente Filho, dele a
valentia e o corpo miúdo, que faz do grande homem
aquele que tem presença. Sucedeu-o muito cedo, tornando-se Aloízio, filho mais velho, o único formado,
companheiro de Dona Inês, orientador dos seis ir mãos que lhe seguiam: Anchieta, Tarcísio, Geraldo,
Júlio, João Câncio e Paulo Roberto, então com onze
anos. Por isso, cessem todos os ciúmes, porque Aloí zio haverá sempre de ser o docinho de coco de Dona
Inês. Não é assim que a mãe o chama, Aló? Muito
obrigado, Dona Inês, pelo amigo e por todos os carna vais que passamos juntos naquela capital da simplici dade e da paz.
Casa-se Aloízio com Marlene, a bela Dona Marlene, sempre tão elegante e fiel. Marlene, por quem
se apaixonara desde criança, de castigo no pátio do
Dom Helvécio, guimba de cigarro à boca e Larousse
sobre os braços esticados, ao vê-la chegar com o pai
e o irmão. Logo, Aloízio deu jei to de assistir o Padre à
missa no colégio das freiras, fazendo Marlene rubori zar a face sobre a patena durante a comunhão. Uni ram-se onze anos mais tarde, quando a bela Marlene,
desde esse dia perdida por aquele menino, quedou
ante a promessa feita em acróstico que predizia que
“da felicidade o arfante alento, só sentiria Aloízio se a
fizesse feliz.” Fê-la. Portanto, feliz meu amigo Aloízio.
Tiveram Maria Inês, em homenagem a Dona
Inês e Dona Inês, mãe e sogra; Aloízio Júnior, em ho menagem a si; Marcelo, por causa do cunhado queri do e Raquel, porque toda Raquel é amiga de Inesinha
e queria ela que a irmãzinha tal se tornasse. São. Pelos meninos, teve Samoa, Pupi, Sula, Bagaia, as cha ves engolidas por avestruz, ninhadas infinitas, gali nhas d’Angola, garnizés... Foi Papai Noel, escreveu
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cartões e assinou pelo velhinho, nadou em água fria,
que ele detesta. Escondeu ovos de Páscoa, buscou e
levou distâncias infindas, que eram aquelas quando
até ali as estradas eram mão única sem acostamento
e as ligações, interurbanas. Esperou-os adolescentes
em festas e na esquina para que se sentissem independentes. Ficou à porta do curso de inglês e do Minas Tênis anos de vida.
Moraram em apertamento, depois em apartamento e em casa linda comprada na roça mais chique
de Belo Horizonte. Roça, em BH, hoje chama-se condomínio fechado. O Serra Del Rey não nem era território nacional quando Aloízio lá aportou, aos trinta
anos, Marlene com vinte e cinco, os três primeiros
com eles, encontrando toda a Alemanha instalada no
melhor lugar da terra. Então, ele moveu ação popular
sozinho, preservou as áreas verdes, tornou-as per manentes, mobilizou o Instituto Estadual de Florestas, sofreu com a instalação da luz elétrica, que só
soube apagar estrelas.
Agora, Aloízio é avô. E se alegra com a presença de Jonas, de Esther e Mariana. E eles se alegram
com a presença dele. Aquela do vovô engraçado,
quase lúdico, sejam, por exemplo, as estórias do barrinho e de sua infância e as músicas Mané, Pedro e
Izé, da mula preta com sete parmos de artura e da Velha Traquina.
Aloízio advogado, conselheiro da OAB, professor da Católica, da Faculdade de Direito de Itaúna,
desta Faculdade de Direito da UFMG. A Casa de
Afonso Pena, agora é também a Casa de Aloízio
Andrade, afinal hoje perfazem duas gestões dele
como diretor da Vetusta, uma como vice-diretor. Aloí zio conhece os meandros desta Faculdade como ninguém. Sob sua direção, esta Casa ganhou novos
ares, nova fachada, nova biblioteca, lanchonete, nova
expressão no contexto acadêmico, científico, estadual e nacional. Conheço a forma como o Professor Aloízio atua. Trabalhamos juntos quando fui Governador
de Minas, sendo ele Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva de meu Governo, sempre a meu lado,
ativo, surpreendente, dinâmico, inteligente, lúcido,
contribuindo para a maior dimensão do Governo de
Minas. Aloízio é um homem exemplar, impressionante, e quanto mais o vejo mais me impressiono com
ele. Em mim me ficam impressas toda a força e a candura de seu olhar que, ao mesmo tempo, entregam o
coração gentil e o caráter ilibado. Não é à-toa que o
professor Doutor Aloízio Gonzaga de Andrade Araújo
houvera defendido tese de doutorado em Filosofia do
Direito. A capacidade de sua construção intelectual o

348
26406 Terça-feira

ANAIS DO SENADO FEDERAL
17

DEZEMBRO 2002

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

coloca entre os homens de grande inteligência e cul tura de nossa Minas Gerais.
Afinal, senhores, aqui, em nossa Casa, a Casa
do Direito, não poderia deixar de falar da origem e do
destino das leis. O Direito é o sangue desta Faculda de, que impulsiona o seu destino, os seus mestres, os
seus alunos, o seu fascínio pela carreira profissional,
a mais importante e abrangente neste país. Ninguém
melhor do que Milton Campos para expressar este
sentimento: “As leis só serão boas se refletirem os
sentimentos obscuros e as tendências difusas que ja zem nas camadas profundas onde se situa o coração
dos homens. É aí que florescem os lírios, símbolos
evangélicos da singeleza e da naturalidade.” “Crescei
como os lírios” – manda-nos o Sermão da Montanha.
E diz um poema de Carlos Drummond de Andrade:
“As leis não bastam; os lírios não nascem da Lei”. Mas
concluo que nascem da terra, a qual, no seu significa do complexo e profundo, é a realidade, que gera os lírios e cria as leis.”
Caro Aloízio, Diretor e meu amigo, toda a home nagem lhe presto em nome de sua família, de seus
amigos, de seus escudeiros e admiradores, de todos
aqueles com quem vimos convivendo estreitamente
por esses anos todos. Toda a honra e toda a glória por
seus feitos, suas qualidades e qualificações, por tudo
quanto lhe constrói o homem que é, pelo seu huma nismo, sinta-se prestigiado.
Aloízio, jovem professor e diretor desta casa,
aqui envolvido por seus familiares que vieram de Co imbra e outros mundos, de seus alunos e colegas,
seus mestres, que emolduram a história e o destino
da Casa de Afonso Pena. Você pertence à geração
dos homens retos.
Meus parabéns.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs e aos Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária de amanhã, a
realizar-se às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 106, DE 2002
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 723, de 2002)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 106, de 2002 (nº 6.295/2002, na Casa de
origem), que altera a redação do art. 84 do Decre to-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de

Dezembro

de

2002

Processo Penal. (Prerrogativa de foro em razão do
exercício de função pública), tendo
Pareceres sob nºs 1.312 e 1.313, de 2002, em
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador Romero Jucá, 1º pronunciamento (sobre o Projeto), favorável; 2º pronunciamento (sobre a Emenda nº 1, de Plenário), contrário.
–2–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 2, DE 2002
(Votação nominal, se não houver emendas)
Terceira e última sessão de discussão, em se gundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição
nº 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.
–3–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 38, DE 2000
Primeira sessão de discussão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 38, de
2000, tendo como primeiro signatário o Senador Tião
Viana, que dá nova redação ao § 2º do art. 55 da
Constituição Federal, para exigir voto ostensivo no
caso de perda de mandato de Deputado e Senador
nas hipóteses dos incisos I, II e VI do caput do mesmo
artigo, tendo
Parecer sob nº 1.437, de 2001, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
José Eduardo Dutra, favorável, nos termos da Emen da nº 1-CCJ (Substitutivo), que oferece, com voto,
vencido, sem separado, do Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) – Dou
por encerrada a 4ª Sessão Legislativa Ordinária da
51ª Legislatura.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 55
minutos.)
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
SECRETARIA - GERAL DA MESA
SUBSECRETARIA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIDE MARIA BARBOSA F. CRUZ
Ramais: 3488 – 3489 - 3491 Fax: 1095

DEZEMBRO 2002

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

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

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

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

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES

Secretários:

CAE

- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 4605)

CAS

- EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA - (Ramal: 4608)

CCJ

- GILDETE LEITE DE MELO (Ramal: 3972)

CE

- JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604)

CFC

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

CI

- CELSO ANTONY PARENTE (Ramal: 4354)

CRE

- MARIA LÚCIA FERREIRA DE MELLO (Ramal: 4777)

Atualizado em 30.7.2002
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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

DEZEMBRO 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
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2.1) - COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
SOCIAIS
ANAIS DO
SENADO
FEDERAL
DEZEMBRO 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
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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

403

404

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

DEZEMBRO 2002

2.4) - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

405

SUBCOMISSÃO DE MORADIA E DESENVOLVIMENTO URBANO

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

(7 Titulares e 7 Suplentes)

TITULARES

SUPLENTES

PMDB
Mauro Miranda

GO – 2095/97

1. Casildo Maldaner

MS – 1128/29

2. Vago

SC –

2141/47
Juvêncio da Fonseca

PFL
Lindberg Cury

DF – 2012/15

1. Paulo Souto

SE – 4055/57

2. Waldeck Ornelas

BA –

3173/75
Maria do Carmo Alves

BA –

2211/17

BLOCO PSDB/PPB
Vago

1. Vago

BLOCO OPOSIÇÃO (PT,PPS)
Emilia Fernandes

RS – 2331/37

PDT
1. Sebastião Rocha
2241/47

PSB
Ademir Andrade

PA – 2101/2109

1. Vago

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

AP –
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 2002

DEZEMBRO 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

DEZEMBRO 2002

DEZEMBRO 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:
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4.2) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 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
DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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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
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEZEMBRO 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

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

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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SUBCOMISSÃO PERMANENTE DESTINADA A ANALISAR ACIDENTES QUE ACARRETEM
DANOS AO MEIO AMBIENTE.

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

TITULARES

SUPLENTES
PMDB

Alberto Silva
Roberto Requião
Gerson Camata

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

Paulo Souto
Jonas Pinheiro

BA – 3173/75
MT – 2271/77

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

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

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

1- Luiz Otávio

PA – 3050/3093

BLOCO DE OPOSIÇÃO (PT/PPS)
Geraldo Cândido

RJ – 2171/77

1- Roberto Saturnino
PDT

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

RJ – 4229/30
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7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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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
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COMISSÃO PARLAMENTAR
CONJUNTA DO MERCOSUL
ANAIS DO SENADO FEDERAL
DEZEMBRO 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

DEZEMBRO 2002

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MEMBROS TITULARES
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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

e_mail - cpcm@camara.gov.br
SECRETÁRIO: ANTONIO FERREIRA COSTA FILHO
ASSESSORIA TÉCNICA: Dra. MARIA CLÁUDIA DRUMMOND, Dr. FRANCISCO EUGÊNIO ARCANJO

Atualizada em 29/05/2002

FAX
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Defesa do Projeto de Lei do Senado n° 67, de 2000,
de sua autoria, que visa col1igir faUlas na legislação do
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Comentários sobre a despedida do senador Lúcio
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.
Parecer n° 1.339, de 2002, da Comissão de Edu
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da Bahia
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da Comunicação para o Desenvolvimento Social, Cul
tural e Artístico de Varzedo a executar serviço de ra
diodifusão comunitária na cidade de Varzedo, Estado da
Bahia
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Parecer n° 1.344, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 527,
de 2002 (nO 1.631/2002, na Câmara dos Deputados);
que aprova o ato que autoriza a Associaç:io de De
senvolvimento Comunitá.rio de Várzea Nova a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade
de Várzea Nova, Estado da Bahia
.
Parecer n° 1.346, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 532, de
2002 (n° 1.944/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associaç:io Comunitária
Arnargosa a executar serviço de radiodifusão comunitá
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-

Pág.

92

180

188

89

92

102
106

153

160

CARLOS PATROCÍNIO

192

196

Balanço da atuação parlamentar de S. Ex' por
ocasião do témüno de seu mandato
.
Comentários sobre o término do mandato da
Senadora Emilia Fernandes, de sua luta pela inclu
são social, pela educação e pela posição da mulher
na sociedade brasileira. Aparte à Senadora Emilia
Fernandes
.
Comentários sobre sua admiração e despedida do
Senador Arlindo Porto. Aparte ao Senador Arlindo POltO...

83

105
108

II
Pág.

Pág.

CASILDO MALDANER
Parecer n° 1.325, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 378, de
2002 (n° 1.586/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à TV Primavera de
Criciúma Ltda. para explorar serviço de radiodifusão de
sons e imagens na cidade de Criciúma, Estado de Santa
Catarina
.
Parecer n° 1.347, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 535, de
2002 (n° 1.358/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da LK Radiodifusão
Lida. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Curitiba, Estado do Paraná
.

149

198

EDISON LOBÃO
Cumprimentos aos Senadores que se despedem
do Senado Feder:J1.
.
Parecer n° 1.314, de 2002, da Comissão Diretora,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n° 3, de 2001, que altera
dispositivos da Lei n° 6.019, de 3 de janeiro de 1974, que
dispõe sobre o trabalho temporário nas empresas urbanas e
dá outras providências e dispõe sobre as relações de traba
.
lho na empresa de prestação de serviços a terceiros
Parecer n° 1.315, de 2002, d:J Comissão Diretora,
que dá redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo
n° 318, de 2001..
.
Parecer n° 1.318, de 2002, da Comissão Direto
ra, que dá redação final do Projeto de Lei da Câmara
n° 17, de 2002, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
inclusão da temática "História e Cultura Afro-Brasileira"
no currículo oficial da Rede de Ensino e dá outras
providências
.
Parecer n° 1.319, de 2002, d:J Comissão Diretora,
que dá redação flllal do Projeto de Decreto Legislativo
n° 561, de 2002, que :Juloriza o Governo do Estado do
Pará a alienar renas de propriedade do Estado, até o li
mire de 16.000 hectares, à Sococo - Agroindústrias da
Amazônia
.
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132
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150
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Proposta de Emenda à Constituição lt 14, de 2002,
tendo como primeiro signatário o Senador Femando
Ribeiro, que cria compensação financeira, com parte da
receita do imposto de importação, às unidades da Fede
ração que produzirem saldo positivo na sua balança GOm
o exterior
.

127

FRANCELINO PEREIRA

101

128

EMILlA FERNANDES
Realização. entre os dias 19 e 22 de janeiro, em
Porto AlegrelRS, do Fórum Mundial de Educação,
evento preparatório para o Fórum Social Mundial, que
acontecerá de 23 a 28 de janeiro
.

87

FERNANDO RIBEIRO
139

EDUARDO SUPLICY
Comentários sobre o término do mandato da Se
nadora Emilia Femandes, de sua luta pela inclusão soci
al, pela educação e pela posição da mulher na sociedade
brasileira. Aparte à Senadora Emilia Femandes
.
Requerimento 11° 732, de 2002. solicitando o
adiamento da discussão do PLS n° 240, de 2002, para
que a matéria seja analisad:J pela Comissão de Serviços
de Infra-Estrutura - Cr..
.

Comentários sobre o término do mandato do
Senador Carlos Patrocínio. Aparte ao Senador Carlos
Patrocínio.
..
.
Comentários sobre a despedida do senador Lúcio
Alcântal'3 para assunção ao cargo de Governador do Esta
do do Ceará. Aparte ao Senador Lúcio Alcâutara
.
Despedida do Senado Federal, destacando sua
atuação na defesa dos direitos da mulher.
.
Comentários sobre a atuação do Senador Arlindo
Porto no Ministério da Agricultura e no Senado Federal.
.
Aparte ao Senador Arlindo Porto
Parecer n° 1.323, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 339, de
2002 (n° 1.429/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Fundação Obra Assistencial
para Integração Social da Comunidade a executar serviço
de radiodifusão comunitária na cidade de São Vicente,
Estado do Rio Grande do NOite
.
Parecer n° 1.326, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislarivo n° 462, de
2002 (n° 1.629/2002, na Câmara dos Deputados), que
:Jprova o ato que renova a concessão da Empresa Joma
lística Noroeste Ltda. para explorar serviço de radiodi
fusão sonora em onda média na cidade de Santa Rosa,
Estado do Rio Grande do Sul.
.
Parecer n° 1.340, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 499, de
2002 (nO 1.464/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitá.ria São
Raimundo Nonato de Tutum a exeCUf';r serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de Tutum, Estado
do Maranhão.
.
.

39

Requerimento n° 728, de 2002, de :Jutoria do Se
nador Francelino Pereira, solicitando voto de aplauso
pela posse do professor Aloísio Gonzaga de Andrade
Araújo, no cargo de Diretor da Faculdade de Direito da
Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, em
Belo Horizonte. A Presidência encaminhará o voto de
aplauso
.
Requerimento n° 729, de 2002, de autol-ia do Se
nador Francelino Pereira, solicitando a tramitação con·
junt:J do Projeto de Lei elo Senado n° 185, de 2002, com
o Projeto de Lei do Senado nO 210, de 2000, por dispo
rem sobre a mesma matéria. O requerimento será incluí
do em Ordem do Dia oportunamente. .
.
.
Requel-imento n° 730, de 2002, de autoria do Se
nador Francelino Pereira, solicitando a t.ramitação con

81
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junta da Proposta de Emenda à Constituição na 24, de
2001, com as Propostas de Emenda à Constituição nas
41, de 1999 e 5, de 2001, por disporem sobre a mesma
matéria. O requerimento será incluído em Ordem do Dia
oportunamente
..
Parecer na 1.328, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 476, de 2002
(na 1.505/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza o Conselho Comunitário de Radiodifusão
de Campestre a execut:lr serviço ele radiodifusão na cidade
de Campestre, Estado de Minas Gerais
.
Parecer na 1.333, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 486, de
2002 (n° 1.159/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga concessão à Rádio Eso'ela de
Ibiúna Ltela. para explorar serviço de radiodifusão sono
ra em onda média na cidade de Campina Verde, Estado
de Minas Gerais
..
Parecer na 1.345, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 531, de 2002
(na 1.820/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação da R:idio Comtrni.tária Dimen
são - ARCOD a execut:<r serviço de radiodifusão comunitá
.
ria na cidade de Uberlândia, Estado de Min:l.S Gerais
Homenagem ao ProfessO!' Aloízio Gonzaoa de
Andrade Araújo pela posse, mês passado, no cargo de: Dire
tor da Faculdade de Direito da Universidade Feeleral de Mi
nas Gerais
.

vimento Comtrni.táJ.io de Forquilha - Senhor Antonio
Ferreira Gomes Martins a executar serviço de radiodi
fusão comtrni.táJ.ia na cidade de Forquilha, Estado do
Ce::u-á
..
GERALDO

155

82

Parecer na 1.348, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 541, de 2002 (n°
1557/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à R:íJio Serrana FM S/C Ltda. para expio
r::u' serviço de radiodi.fu~ão sonora em freqüência modulada na
cidade de Coclroeiras ele Macacu, Estado do Rio de J::uleiro ....
Parecer na 1.352, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 572, de 2002
(n° 1.76712002, na Câmara dos Deputados), que apmva o
ato que autOliza a Associaç:lo de Radioelifusão e Desenvol-

MELO

Requerimento n° 735, de 2002, solicitando a dis
pensa de publicação do Parecer, para imediata discussão
e votação da redação fmal do Projeto de Decreto Legis
lativo na 561, de 2002, que autoriza o Govemo do Esta
do do Pará a alrenar terras de pmpriedade desse Estado,
até o Limite de 16.000 (dezesseis mil) hectares, à Soco
co - Agroindúsl1ias da Amazônia Ltda
.

140

GILV AM BORGES

168

194

345

170

Parecer n° 1.324, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 350, de
2002 (n° 1.121/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão a RBN - Rede Bra
sil Norte de Comunicação Ltda para explorar serviço
de radiodifusão sonora em freqüência modulada na ci
dade de Dianópolis, Estado do Tocantins
.
Parecer n° 1.335, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
n° 489, de 2002 (n° 1.307/2001, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que autoriza a Associa
ção Comunitária de Riacho das Almas a executar
serviço de radiodifusão comunit:íria na cidade de
Riacho das Almas, Estado de Pemambuco
..
Parecer na 1.337, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo
na 495, de 2002 (n° 1.37312001, na Câmara dos De
putados), que aprova o ato que autoriza a Associa
ção Movimento Comunitário Rádio Caruaru FM a
executar serviço de radiodifusão comunitária na ci
dade de Caruaru, Estad6 de Pemambuco
..

205

200
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172

176

HELOÍSA HELENA
Comentários sobre o término do mandato da Se
nadora Emilia femandes, de sua luta pela inclusão soci
aL pela educação e pela posição da mulher na sociedade
brasileira. Aparte à SenaJora Emilia Fernandes........

GERALDO CÂNDIDO

1

207

82

GERALDO ALTHOFF
Parecer na 1.334, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 488, de 2002
(na 1.289/2001, na C:umra dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação p::lJ:a o Desenvolvimento Co
munitário de Radiodifusão do BaUro da Assembléia de
Incentivo à Cultura, Â.ne, Esporte e Lazer - Asderbaica a
executar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
ClUZ das Almas, Estado da Bahia
..
Pareca na 1.351, de 2002, da Comissão de Educação,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 570, de 2002 (n°
1.880/2002, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga permissão à Intervox Transmissões e Sistemas
Ltda. para exp10r.u- serviço de radiodifusão sonora em fre
qüência modulada na cidade ele Porto Belo, Estado de Santa
Catuina

Pág.

104

JEFFERSON PERES
Pa.recer na 1.355, de 2002, da Comissão da Co
missão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o
Requerimento n° 294, de 2002, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, que solicita ao Ministro da Fazenda
infonnaçães sobre denúncias de il1'egularidades em pro
Jetos fUlanciados pelo Banco do Nordeste do Brasil 
BNB, no periodo de 1995 a 2002, cujos valores ulo'a
passam a cifra ele R$300.ooo,00 (trezentos mil reais)..
JONAS

PINHEIRO

Parecer n° 1.341, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo

213
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n° 505, de 2002 (0° 1.33>'/2001, na Câmara dos Deputa
dos), que aprova o aLo que renova a concessão da
Empresa de Radiodifusão Tupinambá Llda. para explo
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci
dade de Domados, Estado de Mato Grosso do Su1... .....

186

JOSÉ AGRIPINO
Comentários sobre o ténnino do mandato da Se
nadora Emilia Femandes, de sua luta pela inclusão soci
al, pela educação e pela po~;ição da mulher na sociedade
brasilei.ra. Aparte à Senadora EmiJia Femandes .....

101

JOSÉ EDUARDO DUTRA
Comentálios sobre a despedida do senador Lúcio
Alcântara para assunção ao cargo de Govemador do Estado
do Ceará. Aparte ao Senador Lúcio Alcântara
.
Comentários sobre o ténnino do mandato da Se
nadora Emilia Femandes. de sua luta pela inclusão soci
al, pela educação e pela posição da mulher na sociedade
brasileira. Aparte à Senadora EmiJia Femandes.

95

102

JOSÉ JORGE
Comentários sobre o término do mandaro da Se
nadora Emilia Femandes, de sua luta pela inclusão soci
al, pela educação e pela posição da mulher na sociedade
brasileira. Aparle à Senadora Emilia Fernandes.

106

JUVÊNCIO DA FONSECA
Comentários sobre a atuação do Senador Arlindo
Porto no Ministério da Agricultura. Aparte ao Senador
Arlindo Porto.
.
.

109

Venerada a executar serviço de radiodifusão comunitá
ria na cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco
.
Parecer n° 1.343, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 518, de
2002 (n° 1.306/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Movimento
Comunitá.lio Rádio Colinas FM a executar serviço de
radiodifusão comunitária na cidade de BrejO da Madre
de Deus, Estado de Pemambuco
.

178

190

LÚCIO ALCÂNTARA
Pronunciamento de despedida da Casa para as
sunção ao cargo de Governador do Estado do Ceará .......
Requerimento n° 733, de 2002, solicitando a reti
rada, em caráter definitivo, do Requelimento n° 519, de
2002, que dispõe sobre a u'amitação em conjunto do
Projeto de Lei do Senado n° 90 de 1999 e do Projeto de
Lei da Câmara n° 54, de 2002..........
.
.

90

132

LúDIO COELHO
Comentários à demarcação de terras indíge
nas. Manifestação de solidariedade ao jurista Evan
dro Lins e Silva pelo acidente sofrido no Rio de Ja
neiro. Necessidade de regulamentação do uso de
lransgênicos no Brasil.
.
Comentá.l·ios sobre o término do mandato do
Senador Carlos Patrocínio. Aparte ao Senador Carlos
Patrocínio
.
Comentálios sobre a despedida do senador Lúcio
Alcântara para assunção ao cargo de Governador do Estado
do Ceará. ApllJte ao Senador Lúcio Alcântara.......

37

87

92

LUIZ OTÁVIO

LINDBERG CURY
Comentários s·obre o término do mandato do
Senador Carlos Patrocínio. Aparte ao Senador Carlos
Patrocínio
.
Comentários sobre a despedida do senador Lúcio
Alcântara para assunção ao cargo de Govemador do Esta
do do Ceará. Aparte ao Senador Lúcio Alcântara
.
Comenlários sobre o término do mandato da Se
nadora Emilia Femandes e de sua dedicação. Aparte à
Senadora Emilia Femandes.
.
.
Comentários sobre a atuação do Senador Arlindo
Porto no Ministério da Agricultura. Aparte ao Senador
Arlindo Porto. '"
.
Parecer n° 1.329, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 477, de
2002 (nO 1.536/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Beneficente Co
munitária ABC - SHALON a executar serviço de radio
difusão comunitária na cidade de Cuiabá, Estado de
Malo Grosso
.
Parecer n° 1.338, d.e 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 497, de 2002
(nO 1.381/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoliza a Associação Beneficente de Santa Cruz da

Pág.

88

95

Parecer n° 1.336, de 2002, da Comissão de Educa
ção, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 494, de 2002
(nO 1.367/2001, na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que autoriza a Associação Comunitália Rádio FM Ponta
pedrense a executllJ' serviço de radiodifusão comunitália na
cidade de Ponta de Pedras, Estado do PllJ"á '"
..

174

LUIZ P ASTORE
100

110

157

Comentários sobre o término do mandato da Se
nadora EmiJia Fernandes, de sua luta pela inclusão soci
al, pela educação e pela posição da mulher na sociedade
brasileira. Aparte à Senadora Emilia Fernandes
.
pllJ'ecer n° 1.321, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 36, de
2002 (nO 983/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza o Conselho Comunitário do
Ceará - CONSEC a executar serviço de radiodifusão co
munitária na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará
.
Parecer n° 1.353, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 574, de
2002 (nO 1.545/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Conquista Comu
nicação Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so

102

143
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nora em freqüência modulada na cidade de São Mateus,
Estado do Espú·ito Santo
.
Solicitação de apoio ao projeto de lei de autoria
de S. Ex', que visa democratizar e pulverizar os incenti
vos promovidos pela Lei Rouanet.
.
.

NABOR JúNIOR
210

339

MAGUlTO VILELA
Parecer nO 1.354, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 579, de
2002 (n° 1.83212002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Comunitária de
Comunicação e Cultura Boa Nova de Goianésia a exe
cutar serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
Goianésia, Estado de Goiás.
.
.

212

144

MARINA SILVA
Comentários sobre o télmino do mandato da Se
nadora Emilia Fernandes, de sua luta pela inclusão soci
al, pela educação e pela posição da mulher na sociedade
brasileira. Aparte à Senadora Emilia Fernandes
..

100

Parecer n° 1.331, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 482, de
2002 (n° 1.076/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que autoriza a Associação Cultural e Artís
tica de Radiodifusão Comunitária e Televisão Novo
Tempo a executar serviço de radiodi.fusão comunitária
na cidade de Parintins, Estado do Amazonas
..
Parecer na 1.332, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 484, de
2002 (na 1.67112002, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Sociedade Parai
bana de Comunicação Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade
de Caj3zeiras, Estado da Paraíba
..
Expectativas quanto à votação do Orçamento-Ge
ral da União e à aprovação do nome do novo Presidente
do Banco Central na Comissão de Assuntos Econômi
cos do Senado Federal
.

MAURO MIRANDA

OUVIR GABARDO

Parecer nO 1.316, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 577, de
2002, que aprova o ato que outorga concessão à Funda
ção Cultural e Educati va Senador Canedo para executar
serviço de radiodifusão de sons e imagens na cidade de
Goiânia, Estado de Goiás
.

Comentários sobre a despedida do senador Lúcio
Alcântara para assunção ao cargo de Govemador do Estado
do Ceará. Aparte ao Senador Lúcio Alcântara.
..
Requerimento na 731, de 2002, solicitando 1Jome
nagens de pesar pelo falecimento do Desembargador
Henrique Chesne au Lenz César, falecido em Curiti
balPR, no dia 15 próximo passado
.
Parecer na 1.320, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 103, de
2000 (na 283/99, na Câmara dos Deputados), que aprova
o ato que renova a concessão outorgada à Rádio Prince
sa Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Lages, Estado de
Santa Catarina..
..
.
Parecer na 1.349, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 563, de
2002 (na 1.353/2001, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que outorga permissão à Rádio Felicidade
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de Cabrobo, Estado
de Pernambuco
.
Parecer na 1.350, de 2002, da Comissão de Edu
cação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo na 566, de
2002 (na 1.818/2002, 113 Câmara dos Deputados), que

MOZARILDO

134

CAVALCANTI

Gravidade da questão indígena. Leitura de
manifesto assinado por dirigentes de entidades indí
genas de Roraima, sobre os falsos procuradores, e
encamin1Jado ao Presidente eleito, Luiz Inácio Lula
da S il va, em repúdio à atuação do Conselho Indígena
daquele Estado
..
Requerimento na 734, de 2002, solicitando a dis
pensa de publicação do Parecer, para imediata discussão
e votação da redação final do Projeto de Lei da Câmara
na 17, de 2002 ( n° 259, de 1999, na Casa de origem),
que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão, no cur
rículo ofrcial da Rede de Ensino, da temática "História e
Cultura Afro-Brasileira"
..
Homenagem pelos 53 anos de existência da Le
gião da Boa Vontade - LBV
.

..

Pesar pelo falecimento do sertanista Orlando Vil
las Boas, grande conhecedor da Amazônia e integral
mente dedicado à causa do indígena brasileiro. Votos de
restabelecimento ao jurista Evandro Lins e Silva, vítima
de acidente ocorrido no Rio de Janeiro.
Comentários sobre o término do mandato da Se
nadora Emilia Fernandes, de sua luta pela inclusão soci
al, pela educação e pela posição da mulher na sociedade
brasileira. Aparte à Senadora Emilia Fernandes ........

37

103

NEY SUASSUNA

MARIA DO CARMO ALVES
Parecer n° 1.322, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 308,
de 2002 (nO 1.418/2U01, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que autoriza a Fundação José Ri
bamar Lunguinho de Desenvolvimento a executar
serviço de radiodifusão comunitária na cidade de
São Francisco do Oeste, Estado do Rio Grande do
Norte
..
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aprova o ato que outorga concessão à Rádio Felicidade
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda mtidia na cidade de Petrolândia, Estado de
Pernambuco
..
Parecer nO 1.356, de 2002, da Comissão de
Educação, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 184,
de 1999 (nO 33/99, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão da Rádio Bro
tas Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so
nora em onda média na cidade de Piraí do Sul, Esta
do do Paraná..
.

PEDRO SIMON

203

Comentários sobre a atuação do Senador Arlindo
Porto no Ministério da Agricultura. Aparte ao Senador
Arlindo Porto
..

112

ROMERO JUCÁ

217

OSMAR DIAS
Manifestação de apreço ao SI'. Pedro Seleme, pri
meiro suplente de S. Ex·
.
Coment:írios sobre a relevante participação do
Senador Arlindo Porto no cargo de Ministro da Agricul
tura. Aparte ao Senador Arlindo Porto
'
.
Parecer n° 1.317, de 2002, da Comissão de Edu
caç50, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nO 628, de
2002, que aprova o ato que outorga concessão à Funda
ção de Educação e Telecomunicação de Barretos para
executar serviço c1e radiodifusão de sons e imagens na
cidade de Danetos, Estado de São Paulo
.
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109

Comentários sobre a despedida c10 senador Lúcio
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